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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั พรี เ มี ย ร์ เอ็นเตอร์ ไ พรซ์ จ ากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษ ัทหนึ่ ง ในกลุ่ มบริ ษ ัทพรี เ มี ยร์ เดิ ม ชื่ อ บริ ษ ัท พรี เมี ย ร์
ซัพพลาย จากัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด และดาเนินการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2536 ต่อมาในปี 2543 บริ ษทั ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็ นบริ ษทั
ประกอบธุ ร กิ จเพื่ อ การลงทุ นหรื อ Holding Company โดยลงทุ น ในธุ ร กิ จ บริ ก ารทางการเงิ น (Specialty Finance)
ต่างๆที่สาคัญได้แก่ ธุรกิจให้บริ การรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการดาเนิ นงาน (Operating Lease) ธุรกิจด้านการเป็ นที่
ปรึ กษาและตัวแทนประกันภัย
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่ อย 4 แห่ ง ดังนี้
1) บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด ดาเนิ นธุ รกิ จให้บริ การรถเช่าเพื่อการดาเนิ นงาน (Operating Lease)
พร้อมทั้งบริ การพนักงานขับรถ บริ การบารุ งรักษา และบริ การต่อเนื่องอื่นๆ
2) บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด ดาเนินธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริ การแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษา
ด้านการประกันแก่ลูกค้า
3) บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด ดาเนิ นธุ รกิ จให้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อธุ รกิ จต่างๆ และให้เช่าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
4) บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จากัด ดาเนิ นธุรกิจให้บริ การจัดการสิ นทรัพย์ หนี้ อสังหาริ มทรัพย์และหนี้ เช่าซื้ อ
ให้กบั สถาบันการเงินต่างๆ โดยในปั จจุบนั บริ ษทั ไม่ได้ขยายธุรกิจในส่วนนี้แล้ว ดาเนินงานเฉพาะส่วนที่ยงั คงเหลืออยูเ่ ท่านั้น
ในปี ที่ ผ่า นมาบริ ษ ัท ยัง คงมุ่ งเน้น การขยายตัวในธุ ร กิ จให้บ ริ การรถเช่ า รถยนต์ป ระเภทต่ า งๆ เพื่ อ การด าเนิ น งาน
(Operating Lease) ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จที่ บริ ษทั ดาเนิ นการผ่านทางบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด ทั้งนี้ เพื่อ
รองรับความต้องการที่ เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ การขยายกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย รวมทั้งบริ การใหม่ๆ
เพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้ามากขึ้น
1.1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์
เป็ นบริ ษทั ไทยที่มุ่งมัน่ ในการเป็ นผูน้ าด้านธุรกิจบริ การที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ และมุ่งมัน่ สร้าง
ความสมดุลให้กบั ธุรกิจ พนักงาน และสังคม
พันธกิจ

ให้บริ การอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล

นาเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม และสิ่ งแวดล้อม

ดาเนินธุรกิจในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม

ผสมผสานความรู ้และความสามารถเพื่อร่ วมคิดร่ วมสร้างงานบริ การ

ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรณยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
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เป้ าหมายของบริษัท

พัฒนาการสร้างรู ปแบบการให้บริ การที่ครบวงจร และสร้างความแตกต่างที่ชดั เจนในงานบริ การ

เน้นการรั กษาฐานลูกค้าเดิ มและสร้ างมู ลค่าเพิ่มของการบริ การทั้ง กับลูกค้าเดิ ม และลูกค้าใหม่
เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด

มุ่งพัฒนาและส่งเสริ มบุคลากรให้มีความความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานบริ การตลอดจนพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต

ปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้นอันจะนาไปสู่การลดต้นทุนทางธุรกิจ

พัฒนาการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในช่ วงปี 2555-2557 มีดงั นี้

บริ ษ ัท ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งการถื อ หุ ้น การจัด การ หรื อ การประกอบธุ ร กิ จ อย่า ง
มีนยั สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา

บริ ษทั ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด (บริ ษทั ย่อย) ที่บริ ษทั ถือ
หุ ้น อยู่ร้ อ ยละ100 ผ่า นทางบริ ษ ัท พรี เ มี ย ร์ แคปปิ ตอล (2000) ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยอี ก แห่ ง หนึ่ ง
โดยการเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 65 ล้า นบาทในปี 2555 และได้มี ก ารเพิ่ ม ทุ น อี ก จ านวน
120 ล้านบาท ในปี 2557รวมเป็ นทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาท

บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด (บริ ษทั ย่อย) มีการขยายการบริ การในรู ปแบบของรถของ
โดยสารรับ-ส่งพนักงาน และรถรับ-ส่งนักเรี ยน และในปี 2557 จากการให้บริ การบริ ษทั คานึงถึง
ความปลอดภัยของพนักงาน นักเรี ยน ผูโ้ ดยสาร บริ ษทั ย่อยจึงได้นาวัตกรรมระบบการจัดการใน
การให้บริ การเต็มรู ปแบบ มาใช้และมีการฝึ กอบรมบุคลากรทั้งกัปตันและมอนิเตอร์

บริ ษ ัทได้รั บการประเมิ น จาก สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) ร่ วมกับสมาคมบริ ษทั จดทะเบี ยนและสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ในเรื่ องการจัดการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น (AGM) อยูใ่ นเกณฑ์ “ ดีเลิศ ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็ นระยะเวลา
3 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557

บริ ษทั ได้รับการประเมิน จากการสารวจการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบี ยน บริ ษทั ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับร้อยละ 80-89 หรื อระดับดีมาก เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555
ถึงปี 2557 ซึ่ งระดับคะแนนที่ บริ ษทั ได้รับนั้นจัดอยูใ่ น “Top Quartile” ในกลุ่มบริ ษทั ที่มี Market
Capitalization ต่ากว่า 1,000 ล้านบาท

ในปี 2556 บริ ษทั ได้แสดงเจตนารมณ์ในการเป็ นแนวร่ วมสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริ ต พร้อมทั้งได้ดาเนิ นการยื่นเพื่อทาการขอรับประกาศนี ยบัตรรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ในการต่อต้านการทุจริ ตในภาคเอกชนไทย และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริ ษทั ได้รับรองฐานะ
สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้านทุ จ ริ ต จากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

บริ ษทั ได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์ ร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption progress
indicator) อยูใ่ นระดับ 4 “ได้รับการรับรอง (Certified)”
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1.3

แบบ 56-1

บริ ษทั ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ในการจัดอันดับธุ รกิ จด้านการพัฒนาความยัง่ ยืน
มีการดาเนิ นธุรกิจโดดเด่นด้านสิ่ งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล(ESG100) บริ ษทั เป็ น1ใน100
บริ ษทั จาก 567 บริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นดังนี้
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
100%

บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
100 %
PE
PC2000
PIL
PB
PLMS

=
=
=
=
=

บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์เรจ จากัด
99.99 %

บมจ. พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
บจ. พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000)
บจ. พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง
บจ. พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ
บจ. พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส

บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จากัด
99.94 %

PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
PREMIER CAPITAL (2000) COMPANY LIMITED
PREMIER INTER LEASING COMPANY LIMITED
PREMIER BROKERAGE COMPANY LIMITED
PREMIER LMS COMPANY LIMITED

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษทั มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริ การรถเช่าเพื่อการดาเนิ นงาน (Operation Lease) ซึ่ งดาเนิ นงานโดย
บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ
บริ การสิ นเชื่ อธุรกิจและให้เช่าอุปกรณ์
- คอมพิวเตอร์
บริ การรถเช่าเพื่อการดาเนิ นงาน
นายหน้าประกันวินาศภัย
บริ การจัดการสิ นเชื่อ
ค่าบริ การอื่น
รวมรายได้

หมายเหตุ /1

ดาเนินการ
โดยบริษทั
PC2000
PIL /1
PB /1
PLMS /1
PE

% การถือหุ้น
ของบริษทั
ในปัจจุบัน
100.00
100.00
99.99
99.94

ปี 2557
รายได้
(ล้านบาท)
12.42

2.24

513.42
20.61
1.10
6.10
553.65

92.74
3.72
0.20
1.10
100.00

%

ปี 2556
รายได้
(ล้านบาท)
12.17
507.57
18.25
2.05
5.57
545.61

2.23

ปี 2555
รายได้
(ล้านบาท)
13.66

93.03
3.34
0.38
1.02
100.00

523.10
17.19
1.97
3.20
559.12

%

บริ ษทั ย่อยลงทุนโดย บจ.พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000)
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%
2.44
93.56
3.07
0.35
0.58
100.00
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2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.2.1 ธุรกิจการให้ บริการรถเช่ าเพือ่ การดาเนินงาน
(1) ลักษณะของการบริการ
เป็ นการให้บริ การจัดหายานพาหนะให้กบั ผูป้ ระกอบการที่ เป็ นนิ ติบุคคล หน่ วยงานราชการ และ
กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ในรู ปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยมีลกั ษณะเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนต์
สาหรับผูบ้ ริ หาร รถยนต์เพื่อการขนส่ ง รถโดยสารไม่ประจาทางสาหรับรับ-ส่ งผูโ้ ดยสาร รถรับ-ส่ งนักเรี ยน และรถยนต์เพื่อ
การพาณิ ชย์อื่นๆ อายุสญ
ั ญาอยูร่ ะหว่าง 3-5 ปี การให้บริ การมีท้ งั การให้บริ การตามสัญญาเช่าระยะยาวและการให้บริ การรถ
เช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดยบริ ษทั มีประเภทรถยนต์เช่าหลากหลายประเภท ได้แก่ รถยนต์นงั่ ขนาด ตั้งแต่ 1,500 CC ขึ้นไป
รถยนต์นงั่ อเนกประสงค์ รถกระบะ รถตู ้ และรถโดยสาร
บริ ษทั ให้บริ การในลักษณะครบวงจร โดยเริ่ มตั้งแต่การวิเคราะห์ และนาเสนอเงื่ อนไขการเช่ า
เพื่อให้รองรับกับธุรกิจของลูกค้าตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้าพร้อมกับการจัดทาประกันรถยนต์ประเภทชั้น 1
การจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ การบารุ งรักษาและการซ่อมแซมตามกาหนดระยะทาง รวมทั้งการจัดรถทดแทนให้ใช้ใน
กรณี รถขัดข้องหรื อเกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั มีบริ การหลังการขาย โดยผ่านศูนย์ประสานงาน (Call Center) ให้บริ การในรู ปแบบ
One Stop Service ในการดู แลลูกค้า นัดหมายนารถยนต์เข้ารับการบารุ งรักษา ประสานงาน ให้คาแนะนาในเรื่ องต่างๆ
พร้อมทีมช่างมืออาชีพ และรถซ่อมบารุ งเคลื่อนที่ (Mobile Service) รวมทั้งให้ผบู ้ ริ โภคสามารถทราบเส้นทางการเดินทางและ
ระยะเวลาในการเดินทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็ วตลอด 24 ชัว่ โมง
(2) การตลาดและการแข่ งขัน
ธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยแบ่งลักษณะผูป้ ระกอบการออกได้เป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่มุ่งเน้นให้
เช่าทรัพย์สินแบบสัญญาเช่าทางการเงิ น (Finance Lease) และสัญญาเช่าซื้ อ กับกลุ่มที่ มุ่งเน้นการให้เช่าแบบสัญญาเช่ า
ดาเนิ นงาน (Operating Lease) โดยบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด จัดอยูใ่ นกลุ่มหลังและอยูใ่ นฐานะบริ ษทั ชั้นนาของ
ธุรกิจลิสซิ่ง
จากข้อ มูลของสมาคมรถเช่ าไทย เปิ ดเผยภาพรวมตลาดรถเช่ าในปี 2557 ที่ ผ่านมาว่าหดตัวลง
ประมาณ 15-20% จากมูลค่าทางการตลาดรวมของรถเช่า 20,000 ล้านบาทของปี 2556 ในปี 2557 ตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรง
เนื่ องจากมีจานวนผูป้ ระกอบการทั้งที่ เป็ นสมาชิ กสมาคมผูป้ ระกอบการรถเช่าและผูป้ ระกอบการรายอื่ นเข้ามาแข่งขันกัน
มากขึ้น โดยผูป้ ระกอบการต่างก็ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาเข้ามาใช้เพื่อดึ งดูดลูกค้าส่ งผลให้ราคาค่าเช่ารถยนต์ลดลง 20-30%
ประกอบกับอุปสงค์รถยนต์ในประเทศยังลงลดอย่างต่อเนื่ อง จากรายงานยอดการขายรถยนต์ในประเทศไทย ปี 2557 ของ
หอการค้าไทย-ญี่ปุ่น สรุ ปยอดขายรถยนต์รวมตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 ทาได้ท้ งั สิ้ น 859,651 คัน ลดลง 34.4 %
เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ทาได้ 1,310,550 คัน
การดาเนิ นงานของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิสซิ่ ง จากัด ในปี 2557 จึ งมุ่งเน้นในการขยายธุ รกิ จ
ไปสู่ บริ การรู ปแบบต่างๆ ที่ มีมาตรฐาน พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริ การ มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในธุ รกิ จรถรั บ – ส่ ง
พนักงาน รถโดยสารไม่ประจาทาง รถโรงเรี ยน รวมทั้งมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานรถเช่าให้สูงขึ้น
โดยเฉพาะการให้เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถที่ ผ่านหลักสู ตรการอบรมที่ ได้มาตรฐาน เพื่อทักษะในการขับขี่อย่างมือ
อาชีพ สามารถให้บริ การลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิสซิ่ง จากัด ได้พฒั นากลยุทธ์ทางการตลาดโดยมุ่งเน้นการแข่งขันด้วยการ
บริ การที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทดแทนการแข่งทางราคาเป็ นปั จจัยสาคัญ โดยเริ่ มตั้งแต่การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ มี
คุณภาพจากตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ พร้อมบริ การซ่อมบารุ งที่ได้มาตรฐานจากค่ายผูผ้ ลิต
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รถยนต์ต่างๆ ทัว่ ประเทศ การขยายทีมปฏิบตั ิงานเพื่อนาเสนอบริ การรถเช่าที่เหมาะสมกับการดาเนิ นธุรกิจของลูกค้าประเภท
ต่างๆ บริ การ 24 ชัว่ โมงในกรณี รถเสี ยหรื ออุบตั ิ เหตุ บริ การจัดการฝึ กอบรมขับขี่ ปลอดภัยให้กบั ลูกค้าร่ วมกับองค์กรคู่คา้
เพื่อสร้างความแตกต่างและประโยชน์ต่อลูกค้าสูงสุด
(3) กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษทั ได้เตรี ยมความพร้อมสาหรับการแข่งขันในทุกด้าน ทั้งการลงทุนทางเทคโนโลยี รู ปแบบการ
ให้บริ การ การหมัน่ อบรมฝึ กฝนพนักงานอย่างสม่าเสมอ การให้บริ การที่ครบวงจร ตั้งแต่การเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะกับความ
ต้องการของลูกค้า ไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อย เช่น การจดทะเบียน การประกันภัย ตลอดจนการขยายเครื อข่ายศูนย์บริ การที่
ครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยทางบริ ษทั ให้บริ การทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง บริ ษทั มีความพร้อมที่จะให้บริ การปล่อยเช่ารถที่
เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของลูกค้าทั้งการเช่าแบบระยะยาว การเช่าแบบรายวัน และการเช่าแบบรายเที่ยว รวมถึงรถยนต์ที่
ให้เช่ามีครอบคลุมหลากหลายประเภททั้ง รถเก๋ ง รถกระบะ รถตู ้ รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ สาหรับพนักงานขับรถ
ของบริ ษทั ได้มีการจัดฝึ กอบรมพนักงานขับรถอย่างสม่ าเสมอเพื่อสามารถบริ การลูกค้าอย่างมืออาชีพ บริ ษทั ยังมีบริ การจัด
หลักสูตรการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยผูเ้ ชี่ยวชาญมืออาชีพให้กบั ลูกค้าที่สนใจเพื่อให้ลูกค้าใช้รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย เป็ นการ
สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน และสร้างความไว้วางใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กบั ลูกค้า ซึ่ งจะช่วยเสริ มความสามารถ
ในการแข่งขันของบริ ษทั ให้คงอยูใ่ นระดับบริ ษทั ชั้นนาของธุรกิจต่อไป
(4) ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
เน้นการให้บริ การกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นหลัก รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิ จ
โดยกลุ่มลูกค้าหลัก 3 อันดับแรกในปั จจุบนั คือ กลุ่มธุ รกิจพลังงานและปิ โตเคมี กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มบริ ษทั
พรี เมียร์ รวมทั้งองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มีโครงการสวัสดิการการเดินทางให้แก่พนักงาน
(5) การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษทั ใช้การนาเสนอบริ การโดยตรงกับลูกค้า และจัดให้มีศูนย์บริ การทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้า
สามารถเข้ารับบริ การได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทาเว็บไซต์ http://pil.premier.co.th ไว้สาหรับบริ การลูกค้า ทั้งในการต่ออายุ
สัญญา หรื อพิจารณาสิ นค้าและบริ การอื่นๆ เพิ่มเติมได้
(6) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ได้จดั หารถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า จากตัวแทนจาหน่ายรถยนต์อย่างเป็ นทางการที่
ได้รับการแต่งตั้งจากผูผ้ ลิตรถยนต์จึงทาให้บริ ษทั จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรวมทั้งได้รับการรับประกันผลิตภัณฑ์โดยตรง
จากผูผ้ ลิตรถยนต์
2.2.2 ธุรกิจการให้ บริการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย
เป็ นการให้บริ การจัดหาประกันภัยประเภทต่างๆ ที่ให้ความคุม้ ครองเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า โดยคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัยที่มีสถานะมัน่ คง มีหลักการชดใช้ค่าสิ นไหมอย่างยุติธรรมและรวดเร็ ว ให้คาแนะนาใน
การท าประกัน ภัย ที่ จ าเป็ นกับ ความเสี่ ย งภัย เพื่ อ ให้ลู ก ค้า เลื อ กตามความต้อ งการ และให้บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ การเรี ย กร้ อ ง
ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ (นิติบุคคล) และบุคคลทัว่ ไป
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(1) ลักษณะของการบริการ
ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการทาประกันภัยประเภทต่าง ๆ ที่ เหมาะสมและตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า และให้บริ การด้านการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั ประกันภัย ประกอบด้วยประกันภัยหลัก 5 ประเภท ดังนี้
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันอัคคีภยั
- ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
- ประกันสุขภาพ
(2) ภาวะการตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ธุรกิ จประกันภัยในปี 2557 เมื่อเที ยบกับปี ที่ ผ่านมาการขยายตัวราว 11-12% ในปี 2557 หากแยก
ย่อยจะพบว่าประกันชี วิตโตเฉลี่ ย 13-14% ขณะที่ ประกันวินาศภัยโตไม่ถึ ง 2% เนื่ องจากเบี้ ยประกันรถยนต์มีสัดส่ ว น
58-60% ของทั้งธุ รกิ จประกันภัย จากยอดขายรถยนต์ที่ลดลงหลังจากโครงการรถคันแรกหมดลงมีปัญหาหนี้ สินครัวเรื อน
ค่าครองชีพสูง และปั ญหาการเมือง จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
ทิ ศ ทางการแข่ ง ขัน จะรุ น แรงมากขึ้ น ตลาดประกัน ภัย หลายภาคส่ ว นมี ก ารแข่ ง ขัน ด้ว ยราคา
ชิงฐานลูกค้ากันค่อนข้างมาก เฉพาะอย่างยิ่งประกันทรัพย์สินและประกันภัยรถยนต์ ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับประโยชน์จากการ
แข่งขัน ดังนั้นการเน้นรักษาฐานลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์ถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
สาหรั บการประกันภัยประเภทอื่ น ๆ อาทิ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุ คคล การประกันสุ ขภาพมี
แนวโน้มเพิม่ ขึ้น เนื่องจากเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีนอกเหนือจากการได้รับจากสวัสดิการของรัฐ
นอกจากนี้ การขยายตัวโดยผ่านช่ องทางการขายตรงผ่านระบบออนไลน์ ที่ มีความสะดวกและ
รวดเร็ วเป็ นการช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นปั จจัยบวกต่อตลาดประกันภัย
(3) กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
1) มุ่งเน้นในการให้บริ การที่ มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งความเป็ นมืออาชี พให้แก่ลูกค้า
โดยเสริ มสร้าง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และทักษะในด้านวิชาการ การบริ การรวมทั้งด้านภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2) พัฒ นากระบวนการท างานโดยน าเทคโนโลยี แ ละระบบการท างานใหม่ ๆ มาช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการทางาน เพื่อให้การบริ การมีคุณภาพ น่าเชื่อถือและรวดเร็ ว ทั้งงานด้านการขาย และบริ การหลังการขายใน
การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนที่เป็ นธรรมและรวดเร็ ว

จัดหาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
4) สร้างพันธมิตรทางธุ รกิจที่เป็ นปั จจัยหลัก สร้างความเชื่ อมัน
่ จัดหาพันธมิตรที่มีความ
มัน่ คงมีเสถียรภาพ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า
3)

(4) ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
เน้นให้บริ การกับกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าทัว่ ไปที่ อยู่ในด้านธุ รกิ จภาคอุตสาหกรรม
ภาคการค้า ภาคการขนส่ง และภาคการบริ การ
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(5) การจัดจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
มีช่องทางการจัดจาหน่าย 4 ทางหลัก ๆ ในการเข้าถึงลูกค้าดังนี้
1) เจ้าหน้าที่การตลาดของบริ ษทั
2) การแนะนาจากบริ ษทั ในเครื อ
3) ตัวแทนอิสระภายนอก
4) เว็บไซต์ของบริ ษทั
(6) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั มีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่จาเป็ นต่อการป้ องกันความเสี่ ยงภัยและเป็ นประโยชน์แก่ลูกค้า
มีความคุม้ ครองภัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัยที่มนั่ คง มีหลักการชดใช้
ค่าสิ นไหมอย่างยุติธรรมเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริ การตามความต้องการ

3.

การบริหารความเสี่ยง
การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ นกระบวนการส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ส ามารถบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมาย
ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กับ องค์ก ร ผู ้ถื อ หุ ้ น และผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ต่ า ง ๆ และสามารถเติ บ โตได้อ ย่า งยัง่ ยื น
โดยใช้การบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทาง COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM)
โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ได้กาหนดให้มีผรู ้ ับผิดชอบงานด้านบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยง มีการดาเนิ นการอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั 1 ท่ าน และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ย่อย
ดาเนินงานภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจ้ ดั การ

งานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงภายในบริ ษทั กาหนดนโยบาย อนุมตั ิระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance) กาหนดทิศทางหรื อแนวทางในการบริ หาร
ความเสี่ ยง ให้คาแนะนาและดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูบ้ ริ หารมี เครื่ องมื อและกระบวนการที่ เหมาะสมในการจัดการ
ความเสี่ ยง สอบทานการปฏิ บตั ิตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการยังสามารถนาไปปฏิ บตั ิ
ได้อย่างเหมาะสม
กรรมการผู้จดั การ
ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาให้แก่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในการสนับสนุน ส่ งเสริ มการบริ หารความเสี่ ยงและ
การควบคุมภายในให้เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่อง รายงานความเสี่ ยงที่สาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ติดตามและ
ให้ขอ้ สังเกตในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดแผนงานและกรอบการบริ หารความเสี่ ยง ประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ ยง
และผลกระทบ จัดทาแผนบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นหรื อให้หมด
ไป ดูแลและติดตามการดาเนิ นการตามแผนบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในทางปฏิ บตั ิ ปรับปรุ งหรื อ
ทบทวนแผนบริ หารความเสี่ ยงกรณี ที่ปัจจัยความเสี่ ยงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งประเมิน ติดตาม รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริ หารความเสี่ ยง มีการควบคุมภายในที่สาคัญตามกาหนดเวลา
กรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริ ษ ัท ได้น าระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งตามหลัก COSO ERM มาเป็ นแนวทางในการบริ ห ารจัด การ
โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่งประกอบด้วยคณะผูบ้ ริ หารระดับสูงร่ วมกัน วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรื อ
ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าว ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมหรื อยอมรับ
ได้ โดยมีการประเมินความเสี่ ยงเป็ นรายไตรมาส และนารายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุใน
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ และสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดาเนิ นธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วได้อย่าง
ทันการ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ก่อนที่จะเป็ นปั ญหาลุกลาม รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากความเสี่ ยงในการแสวงหาโอกาสใน
การดาเนินธุรกิจใหม่ ๆ
การกาหนดประเภทความเสี่ยง
บริ ษทั ได้กาหนดและระบุความเสี่ ยงโดยจาแนกประเภทและที่มาของความเสี่ ยงไว้ จากการประเมินความเสี่ ยงโดย
พิจารณาตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยงและแนวโน้มจากปั จจัยภายนอกรวมถึงปั จจัยภายใน ในปี 2557 บริ ษทั ได้กาหนด
ความเสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริ ษทั ไว้ 4 ประเภท ได้แก่
(1) ความเสี่ ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
(2) ความเสี่ ยงด้านการเงิน
(3) ความเสี่ ยงจากการดาเนินงาน
(4) ความเสี่ ยงด้านการบริ หาร
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1) ความเสี่ยงด้ านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ – การตลาดและการแข่ งขัน
เนื่ องจากธุรกิ จให้เช่ารถยนต์มีขอ้ จากัดทางด้านกฎหมายในการดาเนิ นธุ รกิ จไม่มาก จึ งทาให้มีผูท้ ี่ สนใจประกอบ
ธุรกิจเช่ารถยนต์เป็ นจานวนมาก โดยในปั จจุบนั มี ผูป้ ระกอบการที่เป็ นสถาบันการเงิน ผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ ผูผ้ ลิตรถยนต์
และผูป้ ระกอบการทัว่ ไป รวมทั้งผูป้ ระกอบการที่มีเงินทุนจานวนมากจากต่างประเทศมาลงทุนในธุรกิจนี้ ทาให้มีการแข่งขัน
สูงในตลาดอุตสาหกรรมรถเช่า โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย และผลกาไรของบริ ษทั
เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั จึงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจโดยให้ความสาคัญกับการให้บริ การที่ดีในรู ปแบบต่างๆ
จากคู่แข่ง รวมทั้งหาตลาดที่ มีความต้องการเฉพาะโดยการคัดเลือกลูกค้าที่ ให้ความสาคัญในการบริ การที่มีคุณภาพมากกว่า
ราคาค่ า เช่ า โดยขยายฐานลู ก ค้ า ไปยัง หลากหลายภาคอุ ต สาหกรรม พร้ อ มสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ของการบริ การ เช่ น
การให้บริ การเช่ ารถพร้ อมผูป้ ระสานงานดู แลรถให้กับลูกค้ารายใหญ่ การให้บริ การเช่ ารถพร้ อมพนักงานขับรถที่ ผ่า น
หลักสู ตรการอบรมที่ได้มาตรฐาน การนาเสนอบริ การตรวจสอบและจัดทารายงานการใช้รถยนต์ผ่านระบบ GPS Tracking
รวมทั้งการให้บริ การหลังการขายอย่างมีคุณภาพ ความรวดเร็ วในจัดหารถทดแทน การจัดกิ จกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่ อง ในขณะเดี ยวกันบริ ษทั พยายามลดต้นทุนการดาเนิ นงานด้านการจัดหารถยนต์และต้นทุนทางการเงิ นเพื่อเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจให้มากยิง่ ขึ้นจากแผนบริ หารจัดการข้างต้น ในปี ที่ผ่านมาลูกค้าให้ความสนใจและติดตั้ง
ระบบ GPS ซึ่ งการให้บริ การดังกล่าวได้รวมถึงการจัดทารายงานการใช้รถให้กบั ลูกค้า และช่วยลูกค้าบริ หารการใช้รถ วาง
แผนการเดินทาง อัตราการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิง รวมถึงลดอุบตั ิเหตุได้ บริ ษทั สามารถลดความเสี่ ยงในการแข่งขันด้านราคาได้
จากมูลค่าเพิม่ ของการบริ การดังกล่าว
2) ความเสี่ยงด้ านการเงิน – การบริหารทรัพย์ สินทีห่ มดอายุสัญญาเช่ า
จากสภาวะของตลาดรถยนต์ใช้แล้วในปั จจุบนั ซึ่งมีปริ มาณมาก อันเป็ นผลจากรถที่ถูกยึดจากโครงการรถคันแรกเข้ามา
ในตลาดรถใช้แล้วเป็ นจานวนมาก ทาให้มีผลกระทบต่อราคาขายรถยนต์ใช้แล้วดังกล่าว ซึ่ งผลกระทบดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้น
เกิ ดจากปั จจัยภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจเป็ นผลกระทบในระยะสั้น เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้หลักความระมัดระวังเลือกที่ จะแสดงมูลค่าสิ นทรัพย์สะท้อนมูลค่าปั จจุบนั ทั้งหมด ทาการปรับ
มูลค่ารถยนต์ตามราคาที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต จากราคาตลาดปั จจุบนั อีกทั้งบริ ษทั มีแผนบริ หารจัดการสาหรับรถที่ครบ
กาหนดสัญญาในอนาคต โดยการเจรจาขยายสัญญากับลูกค้าเดิมออกไปและนารถครบสัญญาที่มีสภาพดีมาปล่อยเช่าใหม่ร้อย
ละ 8.75 การจ าแนกคุ ณ ภาพรถครบสัญ ญาเพื่ อ น าไปจ าหน่ ายให้กับ ผูใ้ ช้โ ดยตรงร้ อ ยละ 7.60 ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้บ ริ ษ ัท ได้รั บ
ประโยชน์สูงสุด
3) ความเสี่ยงด้ านการดาเนินงาน - การขาดแคลนแรงงานในตลาดพนักงานขับรถชนิดพิเศษมีจานวนน้ อย
สื บเนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการขยายตัวในธุ รกิ จการให้บริ การรถโดยสารรับจ้างพร้อมพนักงานขับรถ ซึ่ งต้องจัดหา
พนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตประเภท ท.2 คือรถรับจ้างสาธารณะ อย่างไรก็ตามจากการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์ของ AEC
ทาให้ตลาดแรงงานมี ความต้องการ พนักงานขับรถชนิ ดพิเศษจานวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว อีกทั้ง
กรมการขนส่งซึ่งเป็ นหน่วยงานโดยตรงในจัดการฝึ กอบรมพนักงานขับรถดังกล่าวไม่สามารถจัดหาคนได้เพียงพอ ดังนั้นเพื่อ
ลดความเสี่ ยงจากการขาดแคลนพนักงานขับรถพิเศษบริ ษทั จึงได้เพิ่มช่องทางในการจัดหาพนักงาน จากแหล่งอื่นดังกล่าว เช่น
จากนิ คมอุตสาหกรรมต่างๆ จากแหล่งงานภาครัฐและสถานศึ กษา และจากกิ จกรรมตลาดแรงงานตาม Exhibition ต่างๆ
รวมถึงบริ ษทั ยังมีแผนในการจัดตั้ง Drivers Academy เพื่ออบรมและสร้างพนักงานขับรถดังกล่าวเพื่อรับรองการขยายตัวธุรกิจ
ของบริ ษทั ในอนาคต กอบกับการที่บริ ษทั ใส่ ใจให้ความสาคัญกับการดูแลพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆให้ความมัน่ คงใน
ชีวติ การทางาน ซึ่งเชื่อว่าบริ ษทั จะรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ได้
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4) ความเสี่ยงเรื่องการบริหาร แบ่ งออกเป็ น 2 เรื่อง
4.1 ความเสี่ยงเรื่องการรักษาฐานลูกค้ าเก่ า
ความเสี่ ยงจากการที่ภาวะตลาดรถเช่ามีการแข่งขันเรื่ องราคาสู งมาก บริ ษทั จึงมีแผนบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ดังกล่าวโดยการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพในการให้บริ การอย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดต่อลูกค้า ทั้งในเรื่ องระบบ
บริ หารจัดการรถยนต์ออนไลน์เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ทางลูกค้า การปรับปรุ งคุณภาพรถยนต์ทดแทนให้สูงขึ้น การหา
พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง ศู น ย์บ ริ ก ารต่ า ง ๆ เพื่ อ รองรั บ การใช้บ ริ การของลู กค้าได้ม ากยิ่ง ขึ้ น นอกจากนั้น เพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าผ่านกิจกรรมทางการตลาดในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น กิ จกรรมทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีการเปิ ดตัว
การอบรมการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น การเชิญลูกค้าเยี่ยมโรงงานดูกระบวนการผลิตของคู่
ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั บริ ษทั ยังได้ขยายฐานลูกค้าที่เน้นคุณภาพในการบริ การ เช่น
กลุ่มลูกค้าผูบ้ ริ หารชาวต่างชาติ กลุ่มผูบ้ ริ หารลูกค้าระดับสู ง ลูกค้าตามนิ คมอุตสาหกรรมสาคัญต่าง ๆ และการปล่อยเช่ า
รถยนต์ให้แก่กลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการรายใหม่ซ่ ึ งธุ รกิ จกาลังเติบโต โดยมีแผนการขยายสาขาของบริ ษทั ตามภูมิภาคต่าง ๆ
เพื่อรองรับการใช้บริ การของลูกค้าได้มากขึ้น ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั สามารถขยายฐานลูกค้าเก่าได้เฉลี่ยร้อยละ 10-30
4.2 ความเสี่ยงจากแผนสืบทอดและพัฒนาบุคคลากร
บริ ษทั ยึดถือคุณค่าการดาเนินธุรกิจแบบองค์รวมด้วยความเชื่อที่วา่ ทุกสิ่ งล้วนมีความสัมพันธ์และเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกันและกัน ความสาเร็ จของธุรกิจ จะเกิดขึ้นไปพร้อมกับความมัน่ คงของพนักงานและความยัง่ ยืนของสังคม จึงตระหนัก
ดีว่าพนักงานเป็ นส่ วนสาคัญต่อความสาเร็ จขององค์กร การสู ญเสี ยพนักงานที่ เป็ นกาลังสาคัญ อาจทาให้ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นงานลดลง ขาดความต่อเนื่ องในการดาเนิ นธุ รกิ จ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสรรหาและคัดเลือก
และฝึ กอบรมพนักงานใหม่และอาจทาให้เกิดการสูญเสี ยองค์ความรู ้ได้
เนื่องจากปั จจุบนั อายุเฉลี่ยของพนักงานอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูงที่ใกล้จะเกษียณอายุ รวมทั้งแนวโน้มการเจริ ญ
เติ บโตทางเศรษฐกิ จในภูมิภาคทาให้มีความต้องการบุคลากรด้านประกันภัยที่ เพิ่มขึ้ น ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิ ดการขาดแคลน
บุคลากรในอนาคต ดังนั้น การสรรหาคนมาทดแทนและส่ งเสริ มความรู ้เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานจึ งเป็ นเรื่ อง
สาคัญที่จะต้องเฝ้ าระวังเป็ นพิเศษในขณะนี้ บริ ษทั ฯ จึงมีการวางแผนให้การดาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการ
พัฒนาบุคคลากรทุกระดับรวมถึงแผนพัฒนาผูส้ ื บทอดตาแหน่งงานอย่างเป็ นระบบ สร้างวัฒนธรรมและระบบการทางานให้
เกิดการเรี ยนรู ้การทางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเตรี ยมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต
ในปี 2558 บริ ษทั ได้พิจารณาถึงแนวโน้มภาพรวมของรถยนต์ในปี 2558 ว่าน่าจะมีแนวโน้มการปรับตัวที่ดี
กว่าปี ที่ผ่านมา จากข้อมูลของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ได้คาดการณ์เศรษฐกิ จปี 2558 ว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ
4 ต่อปี
ในส่วนของตลาดรถยนต์ใช้แล้วจะยังทรงตัว สื บเนื่องจากผลกระทบในโครงการรถคันแรกจากรถที่ถูกยึดยังคง
ส่งผลอยู่ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมมาตรการรับมือเพื่อช่วยลดผลกระทบดังกล่าว โดยยังคงมาตรการขยายสัญญาเช่ากับลูกค้า
และการนารถที่ครบสัญญาเช่าแล้วมาปล่อยเช่าระยะสั้น 1-2 ปี บริ ษทั ได้ทบทวนมูลค่าคงเหลือของยานพาหนะที่ปล่อยเช่าให้
เหมาะสมกับภาวะตลาดเมื่อครบสัญญาเช่าอย่างสม่าเสมอด้วย
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4.

แบบ 56-1

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินหลักทีบ่ ริษัทและบริษทั ย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ า
(ล้านบาท)

1. พื้นที่เช่าใช้ประกอบธุรกิจ มีดงั นี้ :1.1 อาคารสานักงาน ที่ต้ งั เลขที่ 1 ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ
(พื้นที่เช่ารวม 784.69 ตารางเมตร สัญญาเช่าระยะเวลายาว 3 ปี
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 )
1.2 อาคารสานักงานชั้นเดียว ที่ต้ งั สานักงานที่จงั หวัดชลบุรี
เลขที่ 14/1 หมู่ที่ 4 ตาบล / อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(พื้นที่เช่า 1 ไร่ สัญญาเช่าระยะเวลายาว 3 ปี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556
ถึง 31 พฤษภาคม 2559 )
1.3 อาคารสานักงาน โครงการเมโทรไลฟ์ ปาร์ค
เลขที่ 888, 888/1-5 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ (พื้นที่เช่า 117.69 ตารางเมตร สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่
8 พฤษภาคม 2557 ถึง 7 พฤษภาคม 2560)

สัญญาเช่า

4.39

2. รถยนต์สาหรับให้เช่า รวม 1,873 คัน

เป็ นเจ้าของ
PIL

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ภาระผูกพัน

บริษทั และบริษทั ย่อย

3. คอมพิวเตอร์ สาหรับให้เช่า รวม 949 เครื่ อง

-ไม่มี-

PIL / PB

PIL

PIL

เป็ นเจ้าของ
PC (2000)

1,311.42 เป็ นรถยนต์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้ อ / ลิสซิ่ ง
และเป็ นหลักประกันเงินกู้ ระยะเวลายาว
3-5 ปี 1,257.02 ล้านบาท
22.77

-ไม่มี-

ทรัพย์ สินไม่ มตี วั ตนทีส่ าคัญในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเครื่ องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์รับจดทะเบี ยนไว้แล้ว
8 เครื่ องหมาย ครอบคลุมธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดาเนินการได้ทุกประเภท โดยมีเครื่ องหมายที่สาคัญคือ เครื่ องหมายบริ การ PIL
ประเภทบริ การ (จาพวก 39 การบริ การให้เช่ารถ) เลขทะเบี ยนและเลขที่คาขอ บ 11468/405162 เพื่อใช้ในธุ รกิ จการบริ การ
ให้เช่ารถ
การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ามีอายุ 10 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี ซึ่ งที่ผ่านมาบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยได้ทาการต่ออายุมาโดยตลอด
4.2

นโยบายการลงทุน
นอกจากบริ ษทั ย่อยที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั แล้ว บริ ษทั ยังไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่น
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5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย ที่ ก่อให้เกิ ดผลเสี ยหายต่อบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
6.
6.1

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
ข้ อมูลทัว่ ไป
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) :
ประเภทธุรกิจ
:

ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกจาหน่ ายแล้ ว
งานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

:
:
:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั 0107536001150
ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริ การทางการเงินได้แก่
ธุรกิจการบริ การรถเช่าเพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease)
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริ การสิ นเชื่อเพื่อ
ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริ การจัดการสิ นเชื่อ
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
0-2301-1550
0-2398-1188
www.pe.premier.co.th
1,612,152,709 บาท
800,000,000 หุน้

:
:
:

0-2301-1569
0-2748-2063
teerapol@pfc.premier.co.th

:
:
:

0-2301-1550
0-2398-1188
ircontact@premier-pe.co.th

นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
1) บริษัท พรีเมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด :
สถานทีต่ ้งั
:

โทรศัพท์
โทรสาร

เลขทะเบียนบริ ษทั 0105543016793
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
: 0-2301-1000
: 0-2301-2098
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ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกจาหน่ ายแล้ ว
จานวนหุ้นสามัญทีบ่ ริษัทถืออยู่
2) บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
สถานทีต่ ้งั

โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกจาหน่ ายแล้ ว
จานวนหุ้นสามัญทีถ่ ือโดย
บจ. พรีเมียร์ แคปปิ ตอล (2000)
3) บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จากัด
สถานทีต่ ้งั

โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกจาหน่ ายแล้ ว
จานวนหุ้นสามัญทีถ่ ือโดย
บจ. พรีเมียร์ แคปปิ ตอล (2000)
4) บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จากัด
สถานทีต่ ้งั

โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ

แบบ 56-1

:
:
:
:

ธุรกิจให้บริ การสิ นเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ
230,000,000 บาท
2,300,000 หุน้
2,299,996 หุน้

:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั 0105529047547
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
0-2301-1900
0-2301-1927
ให้บริ การรถเช่าเพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease)
320,000,000 บาท
64,000,000 หุน้
63,999,998 หุน้

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั 0845527000059
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
0-2301-1274 - 1281
0-2399-1055
นายหน้าประกันวินาศภัย
7,000,000 บาท
70,000 หุน้
69,994 หุน้
เลขทะเบียนบริ ษทั 0105541011662
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
0-2301-1000
0-2301-2098
บริ การจัดการสิ นเชื่อ
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ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกจาหน่ ายแล้ ว
จานวนหุ้นสามัญทีถ่ ือโดย
บจ. พรีเมียร์ แคปปิ ตอล (2000)
6.2

:
:
:

1,000,000 บาท
10,000 หุน้
9,994 หุน้

ข้ อมูลบุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 Call center 0-2229-2888
Website: http://www.tsd.co.th
E-mail: contact.tsd@set.or.th
2)

ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้

- ไม่มี -

3)

ผู้สอบบัญชี
นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรื อ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒั น์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรื อ
นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190
โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

4)

ทีป่ รึกษาทางการเงิน

- ไม่มี -

5)

ทีป่ รึกษากฎหมาย

- ไม่มี -

6)

ทีป่ รึกษาหรือผู้จดั การภายใต้ สัญญาการจัดการ
สัญญาว่าจ้างบริ หารและให้คาปรึ กษาธุรกิจ
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
โทร. 0-2301-1000
โทรสาร. 0-2398-1188
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 1,612,152,709 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญหุน้ 1,612,152,709 หุน้
มูลค่ำหุน้ ละ1 บำท ทุนเรี ยกชำระแล้ว 800,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ1 บำท
7.2

ผู้ถือหุ้น
1) รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รำยแรก ที่มีชื่อปรำกฏตำมทะเบียนบัญชีผถู ้ ือหุน้ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีดงั ต่อไปนี้
ชื่อ
จานวนหุ้น
% การถือหุ้น

1. นำยทวีฉตั ร จุฬำงกูร
2. บริ ษทั พรี เมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหำชน)
3. บริ ษทั พรี เมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรชัน่ จำกัด / บริ ษทั ลิควิเดชัน่ 1 จำกัด
4. บริ ษทั พรี เมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด
5. COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH
6. นำยกุลวุฒิ วิรัตน์มำลี
7. บริ ษทั พี. เอม. ฟูด จำกัด
8. บริ ษทั ลิควิเดชัน่ 3 จำกัด
9. นำงวิมลทิพย์ พงศธร
10. ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่

198,000,000
145,731,770
42,439,226
41,587,945
22,974,780
16,900,000
14,929,937
14,056,022
13,416,235
11,964,495
522,000,410

24.75
18.22
5.30
5.20
2.87
2.11
1.87
1.76
1.68
1.50
65.25

หมำยเหตุ * กำรถือหุ้นของ บจ.พรี เมียร์ แพลนเนอร์ เป็ นกำรถือหุ้นแทนและเพื่อประโยชน์ของเจ้ำหนี้ในมูลหนี้ ค้ ำประกัน
ตำมแผนฟื้ นฟูกิจกำรของบริ ษทั

(ข) สัดส่วนกำรถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย (Free float) เท่ำกับร้อยละ 41.03
(ค) กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้ำร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษทั มีดงั นี้
ชื่อ
ประกอบธุรกิจประเภท
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
1. บริ ษทั พรี เมียร์ มำร์ เก็ตติ้ง จำกัด
(มหำชน)

ธุรกิจจัดจำหน่ำยและเป็ นตัวแทนจำหน่ำย
สิ นค้ำอุปโภคและบริ โภค

2.บริ ษทั พี.เอม.ฟูด จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยสิ นค้ำประเภทปลำเส้น
และปลำแผ่น
-

3. นำงวิมลทิพย์ พงศธร

มีนำยวิเชี ยร พงศธร และ นำงดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์
นำงแน่งน้อย บุณยะสำระนันท์ นำยวิชยั หิ รัญวงศ์
เป็ นกรรมกำรร่ วม
มีนำยวิเชียร พงศธร และนำงดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์
เป็ นกรรมกำรร่ วม
คู่สมรส นำยวิเชียร พงศธร
เป็ นประธำนกรรมกำรของบริ ษทั
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2) รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักของ บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
(มหำชน) ที่มีชื่อปรำกฏตำมทะเบียนบัญชีผถู ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด
ชื่อ
1. บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จำกัด
2. นำยวิเชียร พงศธร
3. นำงวิมลทิพย์ พงศธร
รวม
บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด
ชื่อ
1. บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จำกัด
2. นำงวิมลทิพย์ พงศธร
3. นำยวิเชียร พงศธร
รวม

จานวนหุ้น (หุ้น)
39,999,998
1
1
40,000,000

จานวนหุ้น
69,994
5
1
70,000

% สัดส่ วนการถือหุ้น
100.00
0.00
0.00
100.00

% สัดส่ วนการถือหุ้น
100.00
0.00
0.00
100.00

3) ข้อตกลงระหว่ำงผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
- ไม่มี 7.3

การออกหลักทรัพย์ อนื่
- ไม่มี -

7.4

นโยบายและการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริ ษทั โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำเป็ นปี ๆ ไป
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8. โครงสร้ างการจัดการ

คณะกรรมกำรบริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

เลขำนุกำรบริ ษทั

บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรบริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จำกัด

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ผูต้ รวจสอบภำยใน

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จำกัด

คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จำกัด

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ฝ่ ำยกำรตลำด

ฝ่ ำยบัญชี – กำรเงิน

ฝ่ ำยบริ หำรจัดกำร
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8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 ท่ าน ประกอบด้ วย

รำยชื่อกรรมกำร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นำยวิเชียร พงศธร
นำงดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์
นำยกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
นำงแน่งน้อย บุญยะสำระนันท์
นำยสมชำย เลิศสุทธิรัศมีวง
นำงวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
นำงสำวชนิดำ สุวรรณจูฑะ

ตำแหน่ง

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
ประชุ มคณะกรรมการ
ประชุ มสามัญ
ประชุ มคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้น
4/4
1/1
1/1
4/4
4/4
1/1
4/4
1/1
4/4
1/1
3/3
3/4
5/6
1/1

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระและ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8. นำยสุชำย วัฒนตฤณำกุล
กรรมกำรอิสระและ
4/4
6/6
1/1
กรรมกำรตรวจสอบ
9. นำยวิชยั หิ รัญวงศ์
กรรมกำรอิสระและ
4/4
6/6
1/1
กรรมกำรตรวจสอบ
หมำยเหตุ: - นำงวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำร เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557 จำกมติกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557 และได้เข้ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรครบทุกครั้งภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้ง
- นำงสำวชนิดำ สุ วรรณจูฑะ ลำประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 2/2557 และลำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 2/2557
เนื่องจำกตำรำงกำรประชุมที่บริ ษทั ได้กำหนดไว้ทบั ซ้อนกับกำหนดกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศที่กรรมกำรได้กำหนดไว้ล่วงหน้ำแล้ว

โดยมีนำยธี ระพล จุฑำพรพงศ์ เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษทั และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทั้งนี้ ประวัติของนำยธีระพล จุฑำพรพงศ์ ปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 1
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ประกอบด้วย นำยวิเชียร พงศธร นำงดวงทิพย์ เอี่ ยมรุ่ งโรจน์ และนำยกิตติศกั ดิ์
เบญจฤทธิ์ นำงแน่งน้อย บุณยะสำระนันท์ นำยสมชำย เลิศสุทธิรัศมีวง และนำงวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ โดยกรรมกำรสองในหกท่ำน
นี้ลงลำยมือชื่อร่ วมกันพร้อมประทับตรำสำคัญของบริ ษทั
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมกำรต้องออกจำกตำแหน่งหนึ่งในสำม ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง
ภำยหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วธิ ีจบั สลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สุด
นั้นเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
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ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1) จัดกำรบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนดำเนิ นกำร เช่น เรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รับมติที่ประชุมผู ้
ถือหุ ้น กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรซื้ อหรื อขำยสิ นทรัพย์ที่สำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
หรื อตำมที่หน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ กำหนด เป็ นต้น
2) ทบทวนและให้ควำมเห็นชอบเรื่ องที่ มีสำระสำคัญ เช่น นโยบำย แผนงำนและงบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริ หำร
อำนำจกำรบริ หำร นโยบำยเกี่ ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรำยกำรอื่นใดที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยหรื อที่กฎหมำยกำหนดเป็ นประจำทุกปี และที่มีควำมจำเป็ น
3) กำกับดูแลให้ฝ่ำยบริ หำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับอนุมตั ิ
4) พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่ มีกำรแก้ไขเพิ่มเติ ม) และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ รวมถึ งประกำศ
ข้อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรที่วำ่ งลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกกำรออกตำมวำระ
5) พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ
6) จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
7) กำกับดูแลให้บริ ษทั มีระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงกำรรำยงำน
และกำรติดตำมผลที่มีประสิ ทธิภำพ
8) รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีไว้ในรำยงำนประจำปี
9) ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งรำยใหญ่และรำยย่อยตำมสิ ทธิอย่ำงเป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
อย่ำงเป็ นธรรม และคำนึ งถึงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ นงำน และมี กำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำง
ถูกต้องเพียงพอ
10) อำนำจในกำรดำเนิ นกำรดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุ มตั ิจำกที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นก่อนทั้งนี้ กำหนดให้
รำยกำรที่กรรมกำรหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย (ถ้ำมี) ให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(ก) เรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(ข) กำรทำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสี ย และอยูใ่ นข่ำยที่กฎหมำยหรื อข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ระบุให้
ต้องได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
11) คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ งหรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดแทน
คณะกรรมกำรก็ได้ ทั้งนี้กำรมอบอำนำจแก่กรรมกำรดังกล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรมอบอำนำจหรื อกำรมอบอำนำจช่วงที่ทำ
ให้กรรมกำรหรื อผูร้ ับมอบอำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรที่ ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อ
มีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั้งกำหนดให้ตอ้ งขอควำมเห็นชอบจำก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สำคัญของบริ ษทั ตำมข้อกำหนด
ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
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อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธำนกรรมกำรมีอำนำจและหน้ำที่ในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษทั ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
รวมถึง เรื่ องหรื อกิจกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
(1) พิจำรณำกลัน่ กรอง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนและอำนำจกำรบริ หำร
ต่ำงๆ ของบริ ษทั ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
(2) กำกับดูแลและติดตำมกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับ
อนุมตั ิ
(3) มีอำนำจในกำรดำเนิ นกำรและอนุมตั ิค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมขอบเขตที่ กำหนดไว้ในอำนำจดำเนิ นกำรของ
บริ ษทั
(4) ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
8.2 คณะผู้บริหาร
บริ ษทั ไม่มีพนักงำนประจำ เนื่ องจำกบริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิ จกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อยและใช้วิธีกำรว่ำจ้ำง บริ ษทั พรี เมี ยร์
ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จำกัด จัดทำงำนด้ำนบัญชีและกำรเงินและงำนสนับสนุ นอื่นๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมำยอำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรดำเนินงำนภำยใต้นโยบำย กลยุทธ์ และเป้ ำหมำยที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดไว้
อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรมีอำนำจและหน้ำที่ในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษทั ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย รวมถึงเรื่ อง
หรื อกิจกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1) ดำเนินกิจกำร และ/หรื อบริ หำรงำนประจำวันของบริ ษทั
2) จัดเตรี ยมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนและอำนำจกำรบริ หำรต่ำงๆของ
บริ ษทั เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้ควำมเห็นชอบ
3) ดำเนินกำรหรื อปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับอนุมตั ิ
4) อนุ มตั ิกำรลงทุนตำมงบประมำณเป็ นจำนวนเงิ นไม่เกิ น 10 ล้ำนบำทต่อโครงกำร และอนุ มตั ิกำรลงทุนนอก
งบประมำณหรื อค่ำใช้จ่ำยที่เกินงบประมำณไม่เกิน 2 ล้ำนบำทต่อปี
5) พัฒนำองค์กรและบุคลำกรให้มีคุณภำพและประสิ ทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
6) เป็ นผูร้ ับมอบอำนำจของบริ ษทั ในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษทั ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย
ระเบียบ ข้อกำหนด คำสัง่ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
7) ดูแลและรักษำภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
8) ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทั้งนี้ อำนำจกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ตลอดจนกำรมอบอำนำจแก่บุคคลอื่นที่กรรมกำรผูจ้ ดั กำรเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนำจ
หรื อกำรมอบอำนำจในกำรอนุมตั ิรำยกำรใดที่ตนหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อรำยกำรที่ไม่อยู่ภำยใต้กำรดำเนิ นธุ รกิ จปกติทวั่ ไปของ
บริ ษทั ซึ่งกำรอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ
และอนุมตั ิตำมที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด
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รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่ อยที่เป็ นบริษัทที่ประกอบธุ รกิจหลัก : บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จำกัด และ พรี เมียร์ โบรค
เคอร์เรจ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ย่อยมีผบู ้ ริ หำรจำนวน 6 ท่ำน ประกอบด้วย
รายชื่อผู้บริหาร
นำยสมชำย
เลิศสุทธิรัศมีวง
นำงสำววรำวรรณ รงคพรรณ์
นำยเดช
ตุลยธัญ
นำยไพโรจน์
ฉันทศิลป
นำยชญำน์วตั
ปุตระเศรณี
นำงวิไล
ทวีทองคำ

ตาแหน่ ง
ที่ปรึ กษำ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูเ้ ชี่ยวชำญพิเศษ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรได้มีมติแต่งตั้ง นำยธีระพล จุฑำพรพงศ์ เป็ นเลขำนุกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2556 เพื่อทำหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรประชุมของกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทั้งสนับสนุนให้กำรกำกับดูแล
กิจกำรเป็ นไปตำมมำตรฐำนบรรษัทภิบำลที่ดี ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ
1) ต้องมีควำมรู ้ข้ นั พื้นฐำนในหลักกำรของกฎหมำยและกฎระเบียบของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยว่ำ
ด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
2) ต้องมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีในเรื่ องกำรกำกับดูแลกิจกำร
3) ต้องมีควำมรู ้ในธุรกิจประเภทต่ำงๆ ของบริ ษทั และควำมสำมำรถในกำรสื่ อสำรที่ดี เป็ นคุณสมบัติเสริ มที่ช่วยให้กำร
ทำหน้ำที่เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
หน้ำที่ ควำมรั บผิดชอบหลักของเลขำนุ กำรบริ ษทั คื อ กำรสนับสนุ นคณะกรรมกำรในด้ำนที่ เกี่ ยวข้องกับกฎระเบี ยบ
สำหรับหน้ำที่รับผิดชอบโดยเฉพำะของเลขำนุกำรบริ ษทั รวมถึงหน้ำที่ดงั ต่อไปนี้
1) จัดกำรเรื่ องกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎบัตรของคณะกรรมกำรแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
2) แจ้ง มติ แ ละนโยบำยของคณะกรรมกำรและผูถ้ ื อหุ ้นให้ผูบ้ ริ หำรที่ เ กี่ ย วข้อ งและติ ดตำมกำรปฏิ บัติ ตำมมติ และ
นโยบำยดังกล่ำวผ่ำนกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
3) ให้คำปรึ กษำและข้อเสนอแนะเบื้ องต้นแก่คณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรที่ แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำร
บริ ษทั ในประเด็นกฎหมำยระเบียบปฏิบตั ิและข้อพึงปฏิบตั ิดำ้ นกำรกำกับดูแลกิจกำร
4) ดูแลให้หน่วยงำนเลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นศูนย์กลำงของข้อมูลองค์กร อำทิ หนังสื อจดทะเบียนนิ ติบุคคล บริ คณห์สนธิ
ข้อบังคับ ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และใบอนุญำตประกอบธุรกิจประเภทต่ำงๆ
5) ดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่ วนที่ รับผิดชอบต่อหน่ วยงำนกำกับดูแลโดยเป็ นไปตำม
กฎหมำย กฎระเบียบและนโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรของบริ ษทั
6) ติดต่อและสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไป ให้ได้รับทรำบสิ ทธิต่ำงๆ ของผูถ้ ือหุน้
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7) ให้ข่ำวสำรและข้อมูลแก่กรรมกำรในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุ รกิจของบริ ษทั เพื่อประกอบกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ของกรรมกำร
8) จัดให้มีกำรให้คำแนะนำแก่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรในระดับที่เหมำะสม โดยคำนึงถึงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และ
เปรี ยบเที ยบอ้ำงอิ งจำกอุตสำหกรรมประเภทเดี ยวกัน รวมถึ งควำมเหมำะสมกับหน้ำที่ ควำมรั บผิดชอบของกรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำรแต่ละท่ำน โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรอยูใ่ นรู ปบำเหน็จประจำปี และเบี้ยประชุม สำหรับค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรอยูใ่ นรู ป
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
1) บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557 มีมติอนุมตั ิจ่ำยค่ำตอบแทน
กรรมกำร ดังนี้
ค่ำตอบแทน
ปี 2557
เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
- ประธำนกรรมกำร
(บำท/ครั้ง)
19,500
- กรรมกำรบริ ษทั
(บำท/คน/ครั้ง)
15,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
(บำท/ครั้ง)
19,500
- กรรมกำรตรวจสอบ
(บำท/คน/ครั้ง)
15,000
บำเหน็จ
- ประธำนกรรมกำร
(บำท/ปี )
250,000
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
(บำท/ปี )
250,000
- กรรมกำรบริ ษทั
(บำท/คน/ปี )
220,000
สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ
-ไม่มีในปี 2557 บริ ษทั มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรในรู ปเบี้ยประชุมตำมจำนวนครั้งที่เข้ำประชุมและ
บำเหน็จกรรมกำร และจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบในรู ปเบี้ยประชุมตำมจำนวนครั้งที่เข้ำประชุม ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ตาแหน่ ง
เบีย้ ประชุม
บาเหน็จ
ค่ าตอบแทน
รวม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
1.นำยวิเชียร พงศธร *
ประธำนกรรมกำร
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2.นำงดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์ *
กรรมกำร
3.นำยกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
กรรมกำร
4.นำงแน่งน้อย บุณยะสำระนันท์
กรรมกำร
5.นำยสมชำย เลิศสุทธิรัศมีวง *
กรรมกำร
6.นำงวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ *
กรรมกำร
7.นำงชนิดำ สุวรรณจูฑะ
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8.นำยสุชำย วัฒนตฤณำกุล
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
9.นำยวิชยั หิ รัญวงศ์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
ยอดรวม
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-

-

-

-

60,000

-

220,000

280,000

60,000

-

220,000

280,000

-

-

-

-

-

-

-

-

45,000

78,000

250,000

373,000

60,000

75,000

220,000

355,000

60,000

75,000

220,000

355,000

285,000

228,000

1,130,000

1,643,000

หมำยเหตุ : * กรรมกำรที่ไม่ขอรับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรบริ ษทั
นำงสำวชนิ ดำ สุ วรรณจูฑะ ลำประชุ มคณะกรรมกำรครั้ งที่ 2/2557 และลำประชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 เนื่ องจำก
ตำรำงกำรประชุมที่บริ ษทั ได้กำหนดไว้ทบั ซ้อนกับกำหนดกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศที่กรรมกำรได้กำหนด ไว้ล่วงหน้ำแล้ว

2) บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จำกัด บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จำกัด และ บริ ษทั พรี เมียร์
แอลเอ็มเอส จำกัด : บริ ษทั ย่อย
-ไม่มี(ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2557 บริ ษทั จ่ำยค่ำตอบแทนให้ผูบ้ ริ หำร ในรู ปของเงินเดือนและเงินรำงวัล (ไม่รวมเงิ นผลตอบแทนจูงใจ
และผลตอบแทนจำกกำรขำย ซึ่งถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย) จำนวน 6 รำย เป็ นเงินทั้งสิ้น 13.86 ล้ำนบำท
(2) ค่ าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อนื่ (ถ้ ามี)
(ก) ค่ าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ของกรรมการ
- ไม่มี (ข) ค่ าตอบแทนอืน่ ของผู้บริหาร
เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผบู ้ ริ หำรและพนักงำน โดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตรำส่ วนร้อยละ
5 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริ ษทั ได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผูบ้ ริ หำร 6 รำย รวมทั้งสิ้น 0.51 ล้ำนบำท
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(3) การว่ าจ้ างด้ านการบริหารและให้ คาปรึกษาธุรกิจ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีกำรว่ำจ้ำงบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จำกัด (PFC) ให้ดำเนิ นกำรด้ำนงำนบริ หำร
และงำนสนับสนุนแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตำมสัญญำว่ำจ้ำงบริ หำรและให้คำปรึ กษำธุรกิจ โดยขอบเขตกำรให้บริ กำรของ PFC
ครอบคลุมงำนด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ งำนด้ำนกำรบริ หำรและนโยบำยงำนสนับสนุนด้ำนบัญชีและกำรเงิน ด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจและ
กำรลงทุน ด้ำนระบบงำนและข้อมูล ด้ำนทรัพยำกรบุคคลและงำนประชำสัมพันธ์
กำรว่ำจ้ำงดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นกำรแยกงำน (outsourcing) ด้ำนบริ หำรและงำนสนับสนุนออกไปเพื่อใช้บริ กำร
จำกหน่วยงำนกลำงของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ซึ่ งเป็ นลักษณะของกำรรวมศูนย์และแบ่งรับภำระค่ำใช้จ่ำยร่ วมกัน (sharing cost)
ตำมขนำดและปริ มำณธุรกรรมของแต่ละบริ ษทั เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยโดยรวมที่บริ ษทั จะต้องจัดหำบุคลำกรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมำรองรับ
งำนสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกๆด้ำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ PFC เป็ นรำยเดือนโดย PE จ่ำยในอัตรำเดือนละ 125,000 บำท PIL จ่ำยใน
อัตรำเดื อนละ 400,000 บำท PC (2000) จ่ ำยในอัตรำเดื อนละ 90,000 บำท และ PB จ่ ำยในอัตรำเดื อนละ 50,000 บำท
ซึ่งค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว PFC กำหนดอัตรำค่ำบริ กำรโดยคำนวณบนหลักเกณฑ์กำรกระจำยต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยของ PFC ไปยังกลุ่ม
บริ ษทั ผูว้ ำ่ จ้ำงโดยพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำงๆ ได้แก่ รำยได้รวม สิ นทรัพย์รวม และจำนวนบุคลำกรของแต่ละบริ ษทั
ทั้งนี้ตำมเงื่อนไขของสัญญำ บริ ษทั มีสิทธิบอกเลิกสัญญำก่อนถึงกำหนดระยะเวลำตำมสัญญำได้ ถ้ำ PFC ดำเนิ นกำรไม่
เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ และ PFC จะเรี ยกร้องค่ำจ้ำงส่ วนที่เหลือตำมระยะเวลำจ้ำงหรื อค่ำเสี ยหำยใดๆ แก่บริ ษทั ไม่ได้ท้ งั สิ้ น
และเมื่อครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำแล้ว ให้ถือว่ำสัญญำมีผลใช้บงั คับต่อไปอีกครำวละ 1 ปี โดยถือข้อตกลงเดิมจนกว่ำจะมีกำรบอก
เลิกสัญญำ โดยฝ่ ำยที่ บอกเลิกสัญญำจะต้องแจ้งล่วงหน้ำเป็ นหนังสื อให้อีกฝ่ ำยหนึ่ งทรำบก่อนวันหมดอำยุสัญญำไม่น้อยกว่ำ
90 วัน
อย่ำงไรก็ต ำม กำรทำสัญญำกับ PFC ดังกล่ำว ถื อเป็ นกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุ คคลที่ อำจมี ควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ต้องปฏิ บัติตำมนโยบำย มำตรกำร และขั้นตอนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงเคร่ งครั ด
นอกจำกนี้ หำก PFC มี กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของสัญญำ หรื อเงื่ อนไขในกำรคิ ดค่ำบริ กำรกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั จะนำรำยละเอี ยด และเงื่ อนไขกำรเปลี่ ยนแปลงดังกล่ำวเข้ำที่ ประชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำและให้
ควำมเห็นของควำมเหมำะสมของสัญญำที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้ำทำสัญญำใหม่
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8.5

บุคลากร
บริ ษทั กำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำนที่สอดคล้องกับผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ทั้งนี้ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
บริ ษทั ย่อยมีพนักงำนทั้งหมด 236 คน โดยในปี 2557 บริ ษทั ได้จ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนจำนวนทั้งสิ้ น 63.38 ล้ำนบำท
ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ เงินรำงวัล เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิกำร เป็ นต้น (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจำกกำรขำย ซึ่งถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำย)
จานวนพนักงานและค่ าตอบแทน
ปี 2557
ผูบ้ ริ หำร - ชำย (คน)
- หญิง (คน)
พนักงำนปฏิบตั ิกำรและสนับสนุน
- ชำย (คน)
- หญิง (คน)
รวม (คน)
ค่ำตอบแทนพนักงำน (ล้ำนบำท)

PE
-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

PIL
(บริษัทย่ อย)
3
5

PB
(บริษัทย่ อย)
1

รวม

168
49
225
57.83

3
7
11
5.55

171
56
236
63.38

3
6

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั มีนโยบำยส่ งเสริ มและแนวกำรปฏิบตั ิกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงต่อเนื่ อง โดยได้จดั ทำแนวทำงกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้สอดคล้องกับแผนและทิศทำงกำรเติบโตของธุ รกิ จ โดยแต่ละตำแหน่ งงำน แต่ละหน้ำที่ จะได้รับกำรวิเครำะะห์
ศักยภำพ (Competency) ที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิงำนให้สัมฤทธิ์ ผลเป็ นรำยบุคคล เพื่อกำหนดแผนพัฒนำให้สอดคล้องกับภำระ
งำนในหน้ำที่ รวมถึงเพื่อเป็ นกำรพัฒนำ/เตรี ยมควำมพร้อมของบุคลำกรโดยกำรจัดทำแผนควำมก้ำวหน้ำ/แผนสื บทอดตำแหน่ง
งำน (Career Path & Succession Plan) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และค่ำนิยมของบริ ษทั ที่มุ่งดำเนิ นธุรกิจแบบองค์รวม
โดยมุ่งสร้ำงควำมสมดุลให้กบั ธุรกิจ พนักงำน และสังคม ตำมปรัชญำกำรดำเนิ นธุรกิจ “ธุรกิจก้ าวหน้ า พนักงานมั่นคง สั งคม
ยัง่ ยืน” และ คุณค่ าหลัก (Core Value) ทั้ง 5 ประกำรของกลุ่มพรี เมียร์ที่บริ ษทั ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจ ได้แก่
1. ผลิตสิ นค้ำและบริ กำรคุณภำพ
2. นำเสนอแนวคิดใหม่ พัฒนำคุณภำพชีวติ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
3. ดำเนินธุรกิจในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงำน องค์กร และสังคม
4. ผสมผสำนควำมรู ้ และควำมสำมำรถ เพื่อร่ วมกันคิดร่ วมกันสร้ำง
5. ยึดหลักคุณธรรม จรรยำบรรณ ด้วยวิถีไทยที่ดีงำม
เพื่อเป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรให้ตอบสนองต่อแนวนโยบำยหลักของบริ ษทั บริ ษทั จึงให้ควำมสำคัญต่อกำร
พัฒนำบุคลำกรทุกระดับใน 3 แนวทำงหลัก ดังนี้
1. ด้ านความสามารถหลัก (Core Competency)
พนักงำนได้รับกำรพัฒนำและหล่อหลอมในด้ำน พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติ อันเป็ นไปในทิ ศทำงที่ตอบสนอง/
สนับสนุ นต่อกำรบรรลุค่ำนิ ยมขององค์กรร่ วมกันของบริ ษทั ที่ มุ่งดำเนิ นธุ รกิ จแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้ำงควำมสมดุลให้กับ
ธุ ร กิ จ พนักงำน และสัง คม ตำมปรั ช ญำกำรดำเนิ น ธุ รกิ จ “ธุ รกิจก้ า วหน้ า พนั ก งานมั่น คง สั ง คมยั่งยืน ” และคุณ ค่ าหลัก
ขององค์ กร (Core Value)
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2.

ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรจัดกำร (Managerial Competency)
ทักษะและควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร ถือเป็ นควำมจำเป็ นและเป็ นเครื่ องมืออันสำคัญสำหรับพนักงำน
ระดับ บังคับบัญชำ พนักงำนระดับบริ หำร รวมถึงระดับจัดกำร บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญ โดยกำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปั จจุบนั และกำลังเกิ ดขึ้นในอนำตค ทั้งนี้ เพื่อให้ผูบ้ ริ หำรมีเครื่ องมื อที่ ดีพอในกำรนำพำองค์กร
ทีมงำนให้บรรลุซ่ ึงปรัชญำ วิสยั ทัศน์และคุณค่ำหลักของบริ ษทั
3. ความสามารถตามหน้ าทีร่ ับผิดชอบ (Functional Competency)
บุคลำกรแต่ละคนแต่ละหน้ำที่จะได้รับกำรพัฒนำควำมรู ้ ทักษะ ควำมสำมำรถให้สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ เพื่อให้
สำมำรถปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มประสิ ทธิ ภำพ เต็มกำลังควำมสำมำรถ เพื่อให้บรรลุซ่ ึ งประสิ ทธิ ผลของกำรทำงำนและ
มีมำตรฐำนไปในทิศทำงเดียวกัน
ในปี นี้บริ ษทั ได้มีกำรเริ่ มดำเนินกำรจัดทำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) เพื่อเป็ นกำรรักษำคนเก่ง
และคนดีให้อยูก่ บั องค์กรอีกทั้งยังส่งผลให้พนักงำนสำมำรถมีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำในเส้นทำงสำยอำชีพของตนเอง และเป็ นกำร
พัฒนำขี ดควำมรู ้ ควำมสำมำรถของพนัก งำนทุ กระดับชั้น ให้กำรทำงำนบรรลุ เป้ ำหมำย ที่ วำงไว้เพื่อ ที่ จะสำมำรถแข่งขัน
ในธุรกิจได้
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รายละเอียดหลักสู ตรการฝึ กอบรมต่ างๆ
ประเภท

Core Competency
หลั กสู ตรที่ คำดหวังให้ พ นักงำน

ชื่ อ หลั กสู ตร

ปฐมนิ เ ทศพนักงานใหม่ของกลุม่ บริ ษทั พรี เ มีย ร์
การสร้างความรักความผูกพันธ์และการทางานเป็ นทีม
ประชุมแผนงานพนักงานขับรถประจาปี 2557

จำนวน
ชั่ วโมง

จำนวน
พนักงำน
(คน)

8

3

16

58

3

44

หลักสตูรภาวะผูน้ าพหุ คณ
ู เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร

3

2

การดับเพลิงขั้นต้น

8

1

หัวข้อสานพลัง เติมฝัน ร่ วมสร้างสรรค์สมั คมแห่ งการให้

5

2

หัวข้อการวางแผนเพื่อวัย เกษีย ณ

6

5

การใช้งานคอมพิวเตอร์เ บื้องต้น MS Excel 2010 , MS Power Point 2010, MS Outlook 2010

8

65

กิจกรรม Green Power & Green Party

16

10

กิจกรรม เพราะเราคือพรี เ มีย ร์ 2 เรี ย นรู ้ร่วมกัน

8

11

Managerial Competency

หัวข้อการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน และ หัวข้อ PM-การจัดการงานบุคคล

72

2

หลั กสู ตรกำรบริ หำรจัดกำรที่

หลักสูตร ISO New version update 9001:2015

8

1

คำดหวังให้ ผ้ ูบริ หำรที่ มี

Effective CSR Communication / Workshop:Strategic CSR Management

16

2

ผู้ใต้ บงั คับบัญชำจะต้ อ งเรี ยนรู้

ความรู ้ และการเตรี ย มตัวเข้าสู่ AEC และ การจัดข้อมูลและการบริ หารความรู ้เ พื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

3

6

การบริ หารการลงทุนของบริ ษทั ประกันภัย /การวางแผนการประกันภัย

3

4

Functional Competency

ฝ่ าวิกฤติ พิชติ หนี้ และ การวางแผนการออมและการลงทุน

8

62

หลั กสู ตรเฉพำะงำนที่ คำดหวัง

หัวข้อฉลาดขับ ประหยัด และขับขี่ อย่างไรให้ปลอดภัย

5

25

ให้ พ นักงำนในแต่ ล ะหน่ วยงำน

แนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

2.5

4

จะต้ อ งเรี ยนรู้

เอินส์แอนด์ย งั เรื่ องบัญชี-ภาษีอากร-คอมฯ-เศรษฐกิจโลกฯ

3

2

หลักสูตรการรับมือข้อร้องเรี ย นจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ

8

1

Defensive Driving Course for Light Vehecle

36

2

AEC นักบัญชีไทยปรับตัวอย่างไร และ เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับธุรกิจ

8

4

โครงการนาส่งงบการเงินผ่านทางอิเ ล็คทรอนิ กส์ (e-Filing)

3

1

ศึกษาระบบงาน Business Process บมจ.ประกันคุม้ ภัย และ หัวข้อการจัดการและการเป็ นหัวหน้ากองกาลังการขาย

8

5

Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorcard

8

2

หลักสตูรการบริ หาร CSR อย่างมีกลยุทธ์ตาม Triple Streamline เพื่อความยัง่ ยืน / CSR Report

24

6

หัวข้อเครื่ องมือและเทคนิ คการจัดการสาหรับการบริ หารความเสี่ ย งยุคใหม่

8

5

เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เมื่อก้าวสู่ AEC

8

1

หัวข้อรู ้ครบประเภทสัญญาคลายปัญหาภาระภาษีอากร และ หลักเกณฑ์ใหม่ใบกากับภาษี จับประเด็นบัญชีและภาษี

8

3

กิจกรรม Team Building จ.เพชรบุรี (สายงานบัญชีการเงิน)

16

1

สานักงาน คปภ.กับการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย

6

4

หัวข้อการบริ หารการลงทุนของบริ ษทั ประกันภัย และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ประกันภัย

6

10

หลักสูตรเครื่ องมือทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ ย งและข้อการกากับดูแลบริ ษทั ประกันภัย ตามระดับความเสี่ ย ง

6

10

หัวข้อกฎหมายและวิธีปฏิบตั ทิ เี่ กี่ย วข้องกับธุรกิจประกันภัย และความรับผิดชอบตามกฏหมาย

6

10

หัวข้อความเสี่ ย งต่อความรับผิดในฐานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

6

5

หัวข้อนักขายประกัน...ปรับตัวรับมือ AEC และ การประกันภัย สุขภาพของประเทศไทย

6

10

หัวข้อกรมธรรม์ประกันภัย Unit-Linked

6

10

หัวข้อรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ หัวข้อมหันตภัย กับการประกันภัย และการจ่ายค่าสินไหม

6

15

หัวข้อการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัย ด้วยวิธีอนุ ญาโตตุลาการ

6

5

ทุ กคนทุ กระดับต้ อ งเรี ยน
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ในปี 2557 ที่ ผ่ำนมำ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำบุคลำกร (Soft Skills) คิดเป็ นเงิ น 488,821 บำท
หรื อคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 1.0 ของอัตรำเงินเดือนของพนักงำนทั้งหมด
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาบุคลากร ปี 2558
กำรพัฒนำบุคลำกรเน้นคุณค่ำหลักในกำรดำเนิ นธุ รกิจในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันคือ พนักงำน องค์กร และสังคม
แนวทำงกำรบริ หำรงำนบุคคล มีดงั นี้
 พัฒนาความสามารถของบุคลากร กำหนดกำรพัฒนำส่ งเสริ มคุณภำพทั้งควำมรู ้ ควำมสำมำรถ คุณภำพงำนบริ กำร
และควำมปลอดภัย ให้กบั พนักงำนอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้บุคลำกรที่ มีคุณสมบัติและควำมสำมำรถที่ดีในแต่ละด้ำน มีโอกำส
ก้ำวหน้ำในสำยอำชีพที่ทำ นอกจำกนี้ มุ่งเน้นกำรพัฒนำทั้ง 3 ด้ำน (ทักษะ ทัศนคติ เทคนิ ค) อย่ำงเป็ นระบบตำมแผนกำรอบรม
บุคลำกร (Training Roadmap) ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพื่อทำให้มีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนในกำรปฏิบตั ิงำน (Technical Skills) ให้เป็ นที่ยอมรับเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้ำ
 ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริ มและเข้ำร่ วมในกิจกรรมที่สนับสนุนตำมหลักวิถีไทยที่ดี และกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งกำรยึดถือปฏิบตั ิตำมคู่มือนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
9.

การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยเชื่อมัน่ ว่ำกระบวนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดี
และกำรบริ หำรจัดกำรในกรอบของกำรมีจริ ยธรรมที่ดี มีควำมโปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ ำยจะช่วยส่ งเสริ มให้บริ ษทั เติบโตอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน เพิ่มควำมเชื่ อมัน่ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุกฝ่ ำย
คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนยึดถือเป็ น
แนวทำงในกำรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่ อสัตย์ เป็ นธรรม และโปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย
2. จัด ให้ มี ร ะบบกำรควบคุ ม ภำยใน กำรบริ หำรควำมเสี่ ย ง และกำรตรวจสอบภำยในที่ เ หมำะสมและ
มีประสิ ทธิผล
3. ให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ำย
4. ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของกฎหมำย กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อให้สิทธิ ของผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้รับกำรดูแลอย่ำงดี
5. จัดโครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละกลุ่มอย่ำงชัดเจน
โดยหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียน
ปี 2555 ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั ตระหนักและให้ควำมสำคัญในสิ ทธิพ้นื ฐำนต่ำงๆ ของผูถ้ ือหุ ้นทั้งในฐำนะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ
ในฐำนะเจ้ำของบริ ษทั โดยกำหนดแนวปฏิบตั ิกำรให้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
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1.1 คณะกรรมกำรมีนโยบำยในกำรสนับสนุนหรื อส่งเสริ มผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่มรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถำบันให้
เข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ และใช้สิทธิ ของตน โดยครอบคลุมสิ ทธิ พ้ืนฐำนตำมกฎหมำย ได้แก่ กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร
กำรซื้อขำยหรื อโอนหุน้ กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุม
ผูถ้ ื อ หุ ้ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ง หรื อ ถอดถอนกรรมกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนกรรมกำร แต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี แ ละก ำหนดจ ำนวนเงิ น
ค่ำสอบบัญชี และเรื่ องที่ มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น กำรจัดสรรเงิ นปั นผล กำรกำหนดหรื อกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ กำรลดทุนหรื อเพิ่มทุน และกำรอนุมตั ิรำยกำรพิเศษ เป็ นต้น
1.2 บริ ษทั มีกำรให้ขอ้ มูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วำระหรื อประกอบมติที่ขอตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสำมัญและวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น หรื อในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม
และละเว้นกำรกระทำใดๆ ที่ เป็ นกำรจำกัดโอกำสของผูถ้ ือหุ ้นในกำรศึ กษำสำรสนเทศของบริ ษทั โดยมีรำยละเอียดในกำร
ปฏิบตั ิดงั นี้
1.2.1 บริ ษทั ไม่มีกำรลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในกำรศึ กษำสำรสนเทศของบริ ษทั ที่ ตอ้ งเปิ ดเผยตำม
ข้อกำหนดต่ำงๆ และกำรเข้ำประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่น ไม่แจกเอกสำรที่ มีขอ้ มูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่ำงกะทันหัน
ไม่ เ พิ่ ม วำระกำรประชุ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล ส ำคัญ โดยไม่ ไ ด้แ จ้ง ให้ผู ้ถื อ หุ ้น ทรำบล่ ว งหน้ำ ให้สิ ท ธิ ใ นกำรซัก ถำม
คณะกรรมกำรในที่ประชุม ไม่จำกัดสิ ทธิในกำรเข้ำประชุมของผูถ้ ือหุน้ ที่มำสำย เป็ นต้น
1.2.2 บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลวัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยกำหนดวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้
เป็ นเรื่ องๆ และมีกำรระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวำระที่ เสนอไว้ชดั เจน รวมถึงมีขอ้ มูลเพียงพอต่อกำรตัดสิ นใจ
ดังต่อไปนี้
ก. วำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร
1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ อำยุ ประเภทกรรมกำร
กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ เป็ นต้น
2) กำรดำรงตำแหน่ งในกิ จกำรอื่น โดยหำกกิ จกำรใดเป็ นกิ จกำรที่ อำจก่อให้เกิ ดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ก็ได้ระบุไว้ชดั เจนแล้ว
3) หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ (กรณี แต่งตั้งกรรมกำรใหม่)
4) จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งและผลกำรปฏิบตั ิงำนในระหว่ำงเป็ นกรรมกำร
(กรณี แต่งตั้งกรรมกำรเดิม)
5) ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่ทำหน้ำที่คณะกรรมกำรสรรหำ
6) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ข. วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร
1) จำนวนเงินและรู ปแบบค่ำตอบแทนแยกตำมตำแหน่งหรื อภำระหน้ำที่ของกรรมกำร
2) นโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร
3) หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
4) สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับในฐำนะกรรมกำร (ปั จจุบนั กรรมกำรไม่มีสิทธิ ประโยชน์
อื่นใด นอกจำกเบี้ยประชุมและบำเหน็จประจำปี )
5) ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่ทำหน้ำที่คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
6) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ค. วำระกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี
1) ชื่อผูส้ อบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชี
2) ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถของผูส้ อบบัญชี
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3) ควำมเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
4) จำนวนปี ที่ทำหน้ำที่ให้บริ ษทั (กรณี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิม) หรื อเหตุผลที่เปลี่ยนตัว
ผูส้ อบบัญชี (กรณี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนใหม่)
5) วิธีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำสอบบัญชี รวมทั้งค่ำบริ กำรอื่นของ
ผูส้ อบบัญชี
6) ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
7) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ง. วำระกำรจ่ำยเงินปั นผล
1) นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
2) จำนวนเงินที่จ่ำยจริ งเทียบกับนโยบำย
3) เหตุผลหำกกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่เป็ นไปตำมนโยบำย
4) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
จ. วำระเพื่อพิจำรณำเรื่ องสำคัญของบริ ษทั เช่น กำรเพิม่ /ลดทุน กำรแก้ไขข้อบังคับ
กำรขำย/ เลิก/ โอนกิจกำร / กำรควบรวมกิจกำร เป็ นต้น
1) รำยละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรื อควำมจำเป็ น
3) ผลกระทบต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
4) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
1.3 คณะกรรมกำรอำนวยควำมสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่ำงเต็มที่
และควรละเว้นกำรกระทำใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ำประชุมของผูถ้ ือหุน้ กำรเข้ำประชุมเพื่อออกเสี ยงลงมติไม่มีวิธีกำร
ที่ยงุ่ ยำกหรื อมีค่ำใช้จ่ำยมำกเกินไป และสถำนที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขนำดเพียงพอและสะดวกต่อกำรเดินทำง
1.4 บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์กำรส่ งคำถำม
ล่วงหน้ำให้ชัดเจน และแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทรำบพร้ อมกับกำรนำส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้น นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังเผยแพร่
หลักเกณฑ์กำรส่ งคำถำมล่วงหน้ำดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วยคณะกรรมกำรได้มีกำรกำหนดกำรกลัน่ กรองคำถำม
ล่วงหน้ำและกำหนดให้บริ ษทั ตอบคำถำมให้ผูถ้ ือหุ ้นทรำบล่วงหน้ำ พร้อมกับมีกำรชี้ แจงในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทรำบ โดยมี
รำยละเอียดในกำรปฏิบตั ิดงั นี้
1.4.1 บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ งคำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมถึงคณะกรรมกำรล่วงหน้ำ
ได้ตลอดระยะเวลำ โดยในส่วนของกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ นั้น คณะกรรมกำรจะรวบรวมคำถำมจนถึงประมำณ 7 วันก่อนวัน
ประชุม โดยบริ ษทั ปฏิบตั ิตำมแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1) กำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งคำถำมล่วงหน้ำให้ชดั เจน
2) แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบพร้อมกับกำรนำส่งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
3) วิธีกำรส่ งคำถำมล่วงหน้ำ เช่น ให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคำถำมผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื ออีเมล หรื อ
ส่งจดหมำยถึงคณะกรรมกำร เป็ นต้น
4) ช่วงเวลำที่เปิ ดให้ส่งคำถำมล่วงหน้ำ ก่อนถึงวันประชุมผูถ้ ือหุน้
5) มีกระบวนกำรกลัน่ กรองคำถำมล่วงหน้ำที่ผถู ้ ือหุน้ ถำม เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำร
ตอบคำถำมเหล่ำนั้น
6) บริ ษทั ได้ตอบคำถำมให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
7) บริ ษทั ได้ตอบคำถำมให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบในวันประชุม
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8) บริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบถึงคำถำมที่มีผถู ้ ือหุน้ ถำมมำล่วงหน้ำ และคำตอบของ
คำถำมเหล่ำนั้น
1.5 คณะกรรมกำรสนับสนุ น ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผูถ้ ื อหุ ้นสำมำรถกำหนด
ทิศทำงกำรลงคะแนนเสี ยงได้ และเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
ทั้ง นี้ ผู ้ถื อ หุ ้ น สำมำรถดำวน์ โ หลดแบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะผ่ ำ นทำงเว็บ ไซต์ ข องบริ ษ ัท ได้ และ
ยังกำหนดให้บริ ษทั จัดให้มีอำกรแสตมป์ ไว้บริ กำรผูถ้ ือหุน้ สำหรับปิ ดหนังสื อมอบฉันทะอีกด้วย นอกจำกนี้ ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ที่เข้ำประชุมภำยหลังจำกประธำนในที่ประชุมเปิ ดกำรประชุมแล้วสำมำรถออกเสี ยงลงคะแนนในวำระที่อยูร่ ะหว่ำงพิจำรณำและ
ยัง ไม่ มี กำรลงมติ และนับเป็ นองค์ป ระชุ ม ตั้ง แต่ว ำระที่ ได้เ ข้ำ ประชุ ม เป็ นต้นไป เว้น แต่ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น จะมี ควำมเห็ น
เป็ นอย่ำงอื่น
2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 คณะกรรมกำรส่ งเสริ มให้บริ ษทั นำเทคโนโลยีมำใช้กบั กำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งกำรลงทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้น
กำรนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้กำรดำเนินกำรประชุมสำมำรถกระทำได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยำ
2.2 กำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกรรมกำร
2.2.1 กรรมกำรทุกคนควรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2.2 ในกรณี ที่ กรรมกำรไม่ สำมำรถเข้ำร่ ว มประชุ ม ครบทุ ก ท่ ำ นอย่ำ งน้อยมี บุ ค คลดัง ต่ อ ไปนี้ เ ข้ำ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
1) ประธำนกรรมกำร
2) กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
3) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2.2.3 เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถซักถำมประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
2.3 ในกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้จัดให้มีกำรลงมติ เป็ นแต่ละรำยกำรในกรณี ที่วำระนั้นมี หลำยรำยกำร เช่ น
วำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร
2.4 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนกำรตรวจนับ กำรจัดเก็บเอกสำรกำรลงคะแนนในทุกๆวำระ และกำรบันทึกวีดิ
ทัศน์กำรประชุมอย่ำงสมบูรณ์ครบถ้วน และมีกำรเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้ ในกำรประชุมและกำรนับคะแนนเสี ยง
ในทุกๆ วำระป็ นไปอย่ำงโปร่ งใสและตรวจสอบได้
2.5 ประธำนในที่ประชุมได้จดั สรรเวลำให้เหมำะสมและส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็น
และตั้งคำถำมต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
3. การจัดทารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 รำยงำนกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้นบัน ทึ กกำรชี้ แจงขั้นตอนกำรลงคะแนนและวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทรำบก่อนดำเนินกำรประชุมรวมทั้งกำรเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นตั้งประเด็นหรื อซักถำม พร้อมทั้งมีบนั ทึกคำถำมคำตอบ
และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผถู ้ ือหุ ้นเห็ นด้วยคัดค้ำนและงดออกเสี ยงเป็ นอย่ำงไร รวมถึงบันทึ กรำยชื่อกรรมกำร
ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุมด้วย
3.2 บริ ษทั เปิ ดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนน และรำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
โดยมีรำยละเอียดในกำรปฏิบตั ิดงั นี้
3.2.1 เปิ ดเผยมติ ที่ประชุมโดยแยกเป็ นคะแนนที่ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวันทำกำร
ถัดไป
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3.2.2 เผยแพร่ รำยงำนกำรประชุมภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อใช้เป็ นช่องทำงให้ผถู ้ ือ
หุน้ แสดงควำมเห็นโดยไม่ตอ้ งรอถึงกำรประชุมครั้งต่อไป
3.2.3 เผยแพร่ วดี ิทศั น์กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
4. บริ ษัทให้ การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่ าสิ ทธิตามกฎหมาย โดยกำรให้ขอ้ มูลสำคัญที่เป็ นปั จจุบนั ผ่ำนบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั
สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2557 บริ ษทั ได้จดั กำรประชุม 1 ครั้ง ในวันพุธที่ 23 เมษำยน 2557
เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปำร์ ค เลขที่ 1 ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุ งเทพมหำนคร โดยมีผถู ้ ือหุ ้นมำร่ วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะรวมจำนวน 69 รำย คิดเป็ นร้อยละ
55.8855 ของจ ำนวนหุ ้น ที่ จ ำหน่ ำ ยแล้ว ทั้ง หมด มี ก รรมกำรบริ ษ ัท เข้ำ ร่ ว มประชุ ม 8 ท่ ำ นจำกกรรมกำรทั้ง หมด 8 ท่ ำ น
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และกรรมกำรท่ำนอื่นอีก 5 ท่ำน นอกจำกนี้ ยงั
มีผบู ้ ริ หำรระดับสู งของบริ ษทั เลขำนุกำรบริ ษทั และผูส้ อบบัญชีเข้ำร่ วมประชุมด้วย
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครำว รวมทั้งในปี 2557 บริ ษทั ได้มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็ นนำยทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั ดำเนินกำรจัดส่งหนังสื อนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วธิ ีกำรเข้ำร่ วม
ประชุม และข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ซึ่งในแต่ละวำระมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบอย่ำงเพียงพอ
และชัดเจนให้ผถู ้ ือหุน้ รับทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุม และเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่ำวทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษในเว็บไซต์
ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลำในกำรศึกษำข้อมูลเป็ น
กำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม และได้จดั ทำรำยงำนกำรประชุมส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ ผำ่ นทำง
เว็บไซต์ของบริ ษทั ภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถตรวจสอบได้
ในปี 2557 บริ ษทั ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ภำยใต้โครงกำรประเมิน
คุ ณ ภำพกำรจัด กำรประชุ ม สำมัญผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งจัด โดยสมำคมส่ ง เสริ ม ผูล้ งทุ นไทย ร่ ว มกับ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และสมำคมบริ ษทั จดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินคุณภำพครอบคลุมขั้นตอน
ต่ำงๆในกำรจัดกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภำยหลังวันประชุมในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม
100 คะแนน ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 3
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำกับ ดู แลและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนของผูถ้ ื อหุ ้น ทุ กรำยทุ กกลุ่ม อำทิ ผูถ้ ื อหุ ้น
รำยใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นรำยย่อย นักลงทุนสถำบัน หรื อนักลงทุนต่ำงชำติ อย่ำงเท่ำเทียมกันทั้งเรื่ องกระบวนกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
กำรมีมำตรกำรป้ องกันกรรมกำรผูบ้ ริ หำรและพนักงำนใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ในทำงมิชอบ รวมทั้งให้กรรมกำร
และผูบ้ ริ หำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง
บริ ษทั ได้กำหนดแนวปฏิบตั ิในกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังนี้
1. การให้ ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
1.1 บริ ษทั แจ้งกำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ ผำ่ นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยมีรำยละเอียดในกำรปฏิบตั ิดงั นี้
1.1.1 บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำผ่ำนบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั อย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
1.1.2 ข้อมูลประกอบกำรประชุมที่เผยแพร่ ผำ่ นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั มีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลที่บริ ษทั
จะส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบเอกสำร
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1.1.3 บริ ษทั จัดส่งหนังสื อเชิญประชุมและเอกสำรประกอบให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
มำกกว่ำที่กฎหมำยกำหนด (อย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
1.2 บริ ษทั แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขั้นตอนกำรออกเสี ยงลงมติ รวมทั้งสิ ทธิ กำร
ออกเสี ยงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุน้ ทรำบทั้งในหนังสื อเชิญประชุมและในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.3 หนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่ำวข้ำงต้นได้จดั ทำเป็ นภำษำอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่ พร้ อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นฉบับภำษำไทย
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2557 ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวำระกำรประชุม หรื อเพิ่มเติมวำระ
กำรประชุมและไม่มีกำรขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ องอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
2.1 คณะกรรมกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่ำงชัดเจนเป็ นกำรล่วงหน้ำ เพื่อแสดงถึงควำมเป็ นธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรพิจำรณำว่ำจะเพิ่มวำระที่
ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตำมหัวข้อต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยมีสิทธิเสนอวำระ
2) รำยละเอียดของข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
3) เกณฑ์กำรพิจำรณำบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่ องที่เสนอเป็ นวำระกำรประชุม
4) ช่องทำงรับเรื่ อง เช่น ส่งหนังสื อถึงคณะกรรมกำร โดยอำจส่งเรื่ องผ่ำนบนเว็บไซต์ หรื ออีเมล
มำก่อนเป็ นต้น
5) ช่วงเวลำที่เปิ ดรับเรื่ อง ตั้งแต่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม ของทุกปี
6) คณะกรรมกำรแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทรำบหลักเกณฑ์เสนอเรื่ อ งเพื่ อบรรจุ เป็ นวำระกำรประชุ ม ไว้บ น
เว็บไซต์ของบริ ษทั
7) มี ก ระบวนกำรกลัน่ กรองเรื่ อ งที่ ผูถ้ ื อหุ ้น เสนอ เพื่ อ ให้ค ณะกรรมกำรพิ จ ำรณำในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำร
8) แจ้ง ผลกำรพิ จ ำรณำของคณะกรรมกำรพร้ อ มเหตุ ผ ลให้ ผู ้ถื อ หุ ้น ทรำบ โดยแจ้ง ไปยัง ผู ้ถื อ หุ ้ น
ผูเ้ สนอวำระ และแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2 คณะกรรมกำรกำหนดวิธีกำรให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติและกำรให้ควำมยินยอมของผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่อ โดยมี
หลักเกณฑ์ตำมหัวข้อต่อไปนี้
1) ช่องทำงรับเรื่ อง โดยกำรส่งหนังสื อถึงคณะกรรมกำร
2) ช่วงเวลำที่เปิ ดรับเรื่ อง ตั้งแต่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม ของทุกปี
3) ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผูไ้ ด้รับเสนอชื่อ หนังสื อยินยอม
ของผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่อ เป็ นต้น
4) คณะกรรมกำรแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
5) คณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กำหนดไว้
6) เลขำนุกำรบริ ษทั แจ้งผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพร้อมเหตุผลให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบโดยแจ้งไปยัง
ผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ สนอ และประธำนกรรมกำรแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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2.3 ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห ำรไม่ มี ก ำรเพิ่ ม วำระกำรประชุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้แ จ้ง เป็ นกำรล่ ว งหน้ำ โดยไม่ จ ำเป็ น
โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
2.4 คณะกรรมกำรเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยคน
3. การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
3.1 คณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริ ษทั เป็ น
ลำยลักษณ์ อ ักษร และแจ้ง ให้ทุก คนในองค์ก รถื อปฏิ บัติ รวมทั้ง แนวปฏิ บัติเ รื่ อ งกำรซื้ อ ขำยหลัก ทรั พย์ของบริ ษ ัทเพื่อ ให้
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนที่มีส่วนรู ้ขอ้ มูลภำยในใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ
3.2 กำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ ริ หำรที่ มีหน้ำที่ รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมกฎหมำยจัดส่ ง
รำยงำนดังกล่ำวให้แก่คณะกรรมกำรเป็ นประจำ รวมทั้งให้มีกำรเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี
4. การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
4.1 คณะกรรมกำรมีขอ้ กำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร รำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยอย่ำงน้อยก่อน
กำรพิจำรณำวำระนั้น และมีกำรบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร ดังนี้
1) คณะกรรมกำรกำหนดแนวทำงให้กรรมกำรและผูบ้ ริ ห ำรเปิ ดเผยข้อมู ลส่ ว นได้เสี ยของตนและ
ผูเ้ กี่ ยวข้องต่อคณะกรรมกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
บริ ษทั
2) แนวทำงดังกล่ำวสอดคล้องกับลักษณะของธุ รกิ จและข้อกำหนดของหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น
ธนำคำรแห่ งประเทศไทย สำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เป็ นต้น
3) กำหนดให้เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อมูลส่วนได้เสี ยของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและผูเ้ กี่ยวข้อง
4) เลขำนุ กำรบริ ษ ัทท ำหน้ำที่ ใ นกำรรำยงำนข้อ มู ลส่ วนได้เ สี ยให้คณะกรรมกำรทรำบ ข้อ มู ลของ
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้อง โดยเฉพำะเมื่อคณะกรรมกำรต้องพิจำรณำธุรกรรมระหว่ำง
บริ ษทั กับกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรที่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง
4.2 คณะกรรมกำรดูแลให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ยอย่ำงมีนยั สำคัญในลักษณะที่อำจทำให้กรรมกำรรำยดังกล่ำว
ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ งดเว้นจำกกำรมีส่วนร่ วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั้น
ในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2557 ไม่มีกำรเปลี่ ยนแปลงล ำดับระเบี ยบวำระกำรประชุ ม
หรื อเพิ่มเติมวำระกำรประชุมและไม่มีกำรขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ องอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม
นอกจำกนี้ กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรได้รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ให้แก่คณะกรรมกำรหรื อผูท้ ี่คณะกรรมกำรมอบหมำยเป็ นประจำทุกไตรมำส รวมทั้งมีกำรเปิ ดเผยในที่
ประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจำปี
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั เห็นว่ำธุรกิจเอกชนเป็ นภำคส่ วนที่ มีควำมสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็ นหน้ำที่ใน
กำรดูแลให้เกิดควำมอยูร่ อดและยัง่ ยืนของสังคมร่ วมกัน ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยึดมัน่ เจตนำรมณ์ของกำรดำเนิ นธุรกิจให้
ประสบควำมสำเร็ จอย่ำงยัง่ ยืนโดยตระหนักและให้ควำมสำคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภำคส่ วน ภำยใต้ปรัชญำของกลุ่มบริ ษทั
พรี เมียร์ นัน่ คือ “ธุรกิจก้ำวหน้ำ พนักงำนมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” เพรำะเชื่ อมัน่ ว่ำกำรคงไว้ซ่ ึ งควำมสมดุลระหว่ำงธุรกิจ พนักงำน
และสังคมนั้น จะส่งเสริ มให้ท้ งั บริ ษทั สังคม และสิ่ งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆกันอย่ำงเข้มแข็งและยัง่ ยืน
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บริ ษทั ได้ดำเนินกำรกำหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับบทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1. การกาหนดนโยบายการปฏิบัตติ ่อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
1.1 คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยและแนวกำรปฏิ บัติ ต่ อ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย แต่ ล ะกลุ่ ม พร้ อ มมำตรกำร
ดำเนินกำรที่เป็ นรู ปธรรม มีกำรแถลงนโยบำยและมีมำตรกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม ที่ทำให้มนั่ ใจได้วำ่ บริ ษทั และห่ วง
โซ่อุปทำน (Value Chain) ของบริ ษทั มีควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้น
ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ บริ หำรงำน
ด้วยควำมระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้ องกันควำมเสี ยหำยต่อผูถ้ ื อหุ ้นตลอดจนไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน และไม่ดำเนิ นกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภำยนอกโดยเฉพำะคู่แข่งขันของบริ ษทั
2) พนักงาน
บริ ษทั เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของพนักงำนซึ่ งถือเป็ นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ จึงปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุก
คนอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรมบนหลักสิ ทธิ มนุษยชน ไม่มีกำรเลือกปฏิบตั ิท้ งั กำรแบ่งแยกสี ผิว เชื้อชำติ เพศ ศำสนำ ไม่มี
กำรใช้แรงงำนเด็กหรื อแรงงำนที่ผิดกฎหมำย มีนโยบำยกำรบริ หำรค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนโดยยึดหลักควำมเป็ นธรรม เหมำะสม
กับลักษณะงำน หน้ำที่ ควำมรั บผิดชอบและควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน สำมำรถเที ยบเคี ยงกับบริ ษทั ที่ อยู่ใ น
อุตสำหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบำยกำรพัฒนำและส่ งเสริ มควำมรู ้ควำมสำมำรถให้กบั พนักงำนอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนำ
ทักษะและควำมสำมำรถของพนักงำนให้ได้รับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
สำหรับนโยบำยด้ำนสวัสดิกำร บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิกำรสำหรับพนักงำนเพิ่มเติมจำกที่กฏหมำย
กำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชี พพนักงำนเพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรสร้ำงแรงจู งใจกำรปฏิ บตั ิงำนของพนักงำนและรักษำ
บุคลำกรไว้กบั บริ ษทั ในระยะยำวโดยให้มีลกั ษณะกำรออมอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อเป็ นหลักประกันในกำรใช้ชีวิตหลังเกษียณอำยุ
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรออมและเป็ นแหล่งเงินทุนในยำมฉุ กเฉิ น กำรประกันสุ ขภำพกลุ่ม กำรประกันชีวิต
กลุ่ม กำรประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม กำรตรวจสุ ขภำพประจำปี ห้องพยำบำลของบริ ษทั โดยแพทย์และพยำบำลวิชำชี พ ห้องสมุด
สำหรับพนักงำน ชมรมกีฬำต่ำงๆ รถรับส่งพนักงำน และสวัสดิกำรเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงำนในโอกำสต่ำงๆ
บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมกำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เพื่อดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและตำมมำตรฐำนสำกลและติดตำมกำร
ปฏิบตั ิงำนอย่ำงใกล้ชิด มีกำรให้ควำมรู ้และฝึ กอบรมเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนแก่
พนักงำนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริ มในกำรสร้ำงจิตสำนึกให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึงควำมปลอดภัยและยึดถือปฏิบตั ิ
และกำหนดให้มีกำรตรวจสอบระบบป้ องกันภัยในอำคำรสำนักงำน กำรซ้อมหนี ไฟเป็ นประจำทุกปี รวมถึงกำรตรวจวิเครำะห์
ระดับแสงสว่ำง และตรวจวัดระดับควำมดังเสี ยง
3) ลูกค้ า
บริ ษทั ได้มีกำรกำหนดนโยบำยที่จะตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภำพและได้มำตรฐำนมีควำมปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วย มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้ำและ
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บริ กำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อ
ลูกค้ำ และมีกระบวนกำรเรี ยกคืนสิ นค้ำหำกพบควำมผิดปกติเกี่ยวกับคุณภำพสิ นค้ำ

4) คู่ค้าและเจ้ าหนี้
บริ ษทั มีกำรคัดเลือกคู่คำ้ อย่ำงเป็ นธรรม ดำเนิ นธุรกิจต่อกันด้วยควำมยุติธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรี ยบ
เคำรพและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขสัญญำที่กำหนดไว้ ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในกำรติดต่อกับคู่คำ้
หรื อเจ้ำหนี้ หำกในกรณี ที่ขอ้ มูลปรำกฏว่ำมีกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต บริ ษทั จะหำรื อกับคู่คำ้ หรื อเจ้ำหนี้ เพื่อร่ วมกัน
แก้ไขปั ญหำให้รวดเร็ วเเละเกิดควำมยุติธรรมต่อทุกฝ่ ำย
5) คู่แข่ ง
บริ ษทั มี กำรดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงมี จริ ยธรรม โปร่ งใส มี กำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรมกับคู่แข่งขัน
มีกำรแข่งขันทำงกำรค้ำภำยใต้กรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่
สุ จริ ตหรื อไม่เหมำะสม ไม่ทำลำยชื่ อเสี ยงคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวร้ำยหรื อกระทำกำรใดๆ โดยปรำศจำกควำมจริ งและ
ไม่เป็ นธรรม
6) ชุมชน/สังคม
บริ ษทั กำหนดแนวปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิแก่พนักงำน
ทุกคน ดังนี้
(1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่ วนรวม และสร้ำงปฏิสัมพันธ์อนั ดี
กับชุมชนที่สถำนประกอบกำรของบริ ษทั ตั้งอยู่
(2) ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) ไม่สนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อชุมชน สังคม
(4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรำยที่สังคมหวัน่ วิตก อันอำจเกิดจำกผลิตภัณฑ์/บริ กำร
หรื อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
(5) มีส่วนร่ วมในกำรยกระดับคุณภำพชี วิตที่ ดี สร้ำงสังคมที่ อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุ ข พัฒนำ
คุณธรรม จริ ยธรรม รักษำวัฒนธรรมที่ดีงำม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึ กของควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและกำรมีจิตอำสำให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงำน
7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดำเนินธุรกิจตำม “นโยบำยเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและสังคม” ของกลุ่มบริ ษทั
พรี เมียร์ (เผยแพร่ ทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย) และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยด้ำนสิ่ งแวดล้อมและควำมปลอดภัยของ
ภำครัฐอย่ำงเคร่ งครัด
(1) ไม่กระทำกำรใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม
(2) ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
(3) ไม่ให้กำรสนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อสภำพแวดล้อมส่วนรวม
(4) ส่ งเสริ มให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ มีนโยบำยในกำรประหยัดพลังงำนและ
ทรัพยำกรอื่นๆ โดยกำรนำเทคโนโลยีที่สำมำรถประหยัดพลังงำนมำใช้ภำยในบริ ษทั
(5) ส่ งเสริ มให้มีกำรให้ควำมรู ้พนักงำนในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีกำรจัดกิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมร่ วมกับพนักงำน โดยกำหนดเป็ นนโยบำยและเปิ ดเผยถึงกำรปฏิบตั ิให้เป็ นที่ทรำบ
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1.2 คณะกรรมกำรกำหนดให้เลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อร้องเรี ยน และจัดกำรกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนกำรและช่องทำงบนเว็บไซต์ หรื อรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
1.3 มีกลไกกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแส และมีมำตรกำรชดเชยในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับควำมเสี ยหำยจำก
กำรที่บริ ษทั ละเมิดสิ ทธิตำมกฎหมำยของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2. การเปิ ดเผยการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและการจั ด ท ารายงานเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainability
Development Report) ด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR Report)
2.1 บริ ษทั เปิ ดเผยกิจกรรมต่ำงๆ ที่แสดงให้เห็นถึงกำรดำเนิ นกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้น และเปิ ดเผย
กลไกในกำรส่งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมของพนักงำนในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย
2.2 คณะกรรมกำรดูแลให้บริ ษทั จัดทำรำยงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจกำรเป็ นฉบับต่ำงหำกแยกจำกรำยงำนประจำปี และได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th
3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่ อต้ านการทุจริต การคอร์ รัปชั่น รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4. บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายทางด้ านทรัพย์ สินทางปั ญญา ห้ำมพนักงำนละเมิดต่อทรัพย์สินทำงปั ญญำของ
ผูอ้ ื่น ไม่วำ่ จะเป็ นทรัพย์สินทำงปั ญญำในประเทศหรื อต่ำงประเทศและห้ำมกำรนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์มำใช้งำนในบริ ษทั
รวมทั้งมีนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและห้ำมจ่ำยสิ นบนเพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจ ซึ่ งได้แจ้งให้พนักงำนทุกคนรับทรำบและ
ถือปฏิบตั ิตลอดมำ นอกจำกนี้บริ ษทั ยังได้เข้ำร่ วมลงนำมในกำรแสดงเจตนำรมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริ ตด้วย
ในปี 2557 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพำทใดๆ ที่มีนยั สำคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตำมกฏหมำยและ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่ำวได้รับกำรดูแลเป็ นอย่ำงดี อำทิ
1. ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ทุกรำยเสนอแนะข้อคิดเห็นต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ในฐำนะเจ้ำของบริ ษทั ผ่ำนกรรมกำรอิสระเป็ นกำรล่วงหน้ำ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับกำรรวบรวมเพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำ ซึ่งในกำรประชุมประจำปี 2557 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รำยใดเสนอแนะข้อคิดเห็นเป็ นกำรล่วงหน้ำ
2. บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรปรับอัตรำเงิ นสมทบและเงินสะสมของพนักงำนให้มีอตั รำสู งขึ้น เพื่อให้พนักงำนได้มี
หลัก ประกัน ในอนำคต และเปิ ดโอกำสให้พ นัก งำนสำมำรถก ำหนดอัต รำเงิ น สะสมให้ส อดคล้องกับ ฐำนรำยได้ข องตน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพนักงำนที่ มีรำยได้น้อย เพื่อจูงใจให้พนักงำนทุกคนออมเงิ นผ่ำนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีผลตั้งแต่ปี
2558 เป็ นต้นไป
3. บริ ษทั ไม่ มีก รณี ที่ฝ่ ำฝื นกฎหมำยด้ำ นแรงงำน กำรจ้ำ งงำน ผูบ้ ริ โภค กำรแข่ง ขันทำงกำรค้ำ สิ่ ง แวดล้อ ม
ไม่มีกรณี กำรกระทำผิดด้ำนละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำของผูอ้ ื่น ด้ำนกำรทุจริ ต หรื อกระทำผิดด้ำนจริ ยธรรมทำงธุรกิ จ และ
มีสถิติกำรเกิดอุบตั ิเหตุ หรื ออัตรำกำรหยุดงำน หรื ออัตรำกำรเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำนเป็ นศูนย์
4. บริ ษทั ได้จดั ทำรำยงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรเป็ นฉบับต่ำงหำก
แยกจำกรำยงำนประจำปี โดยใช้แนวทำงควำมรั บผิดชอบต่อสังคมของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภำยใต้วิสัยทัศน์
พันธกิ จและปรั ชญำของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ นั่นคือ “ธุ รกิ จก้ำวหน้ำ พนักงำนมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” และตำมแนวทำง Global
Reporting Initiatives (GRI) และได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั
5. คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ประกำศใช้นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เมื่อ 19 กุมภำพันธ์ 2557
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และได้รับกำรรับรองเป็ นสมำชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ตจำกคณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิ บตั ิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2557 ทั้งนี้ เนื่ องจำกบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จโดยกำรถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น
(Holding Company) บริ ษทั จึงได้นำส่งนโยบำยดังกล่ำวให้บริ ษทั ย่อยดำเนินกำรต่อเพื่อกำหนดหลักกำร แนวปฏิบตั ิ และกำรสื่ อสำร
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้องครบถ้วนและโปร่ งใสทั้งรำยงำนข้อมูล
ทำงกำรเงิ นและข้อมูลทัว่ ไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่ งล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลสำรสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้นนักลงทุนและสำธำรณชน
ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษและมีกำรปรับปรุ ง
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ
บริ ษทั ได้ดำเนินกำรกำหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่ งใส ดังนี้
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
1.1 คณะกรรมกำรมีกลไกที่จะดูแลให้มนั่ ใจได้วำ่ ข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และ
เพียงพอต่อกำรตัดสิ นใจของนักลงทุน ทั้งนี้
1.1.1 มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินอย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่ งใส และเป็ นไปตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
1.1.2 มีกำรประเมินประสิ ทธิภำพของกระบวนกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจำ
1.2 คณะกรรมกำรรำยงำนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุ รกิจ นโยบำยด้ำนกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง และนโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคม ที่ ได้ให้ควำมเห็ นชอบไว้โดยสรุ ป และผลกำรปฏิ บตั ิตำมนโยบำย
ดังกล่ำว รวมทั้งกรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น รำยงำน
ประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
1.3 คณะกรรมกำรจัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กบั
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีในรำยงำนประจำปี โดยครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) กำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป เหมำะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสม
และถือปฏิบตั ิโดยสม่ำเสมอ
(2) รำยงำนทำงกำรเงินมีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริ งตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
(3) รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินลงนำมโดยประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
1.4 คณะกรรมกำรสนับสนุ นให้บริ ษทั จัดทำคำอธิ บำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร (Management
Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทรำบข้อมูล
และเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นกับฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน กำรเปลี่ยนแปลงที่ มีนยั สำคัญของบริ ษทั รวมถึง
ปั จจัยและเหตุกำรณ์ที่มีผลต่อฐำนะกำรเงินหรื อผลกำรดำเนินงำน นอกเหนือจำกข้อมูลตัวเลขในงบกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว
1.5 คณะกรรมกำรกำหนดให้มีก ำรเปิ ดเผยค่ ำสอบบัญชี และค่ำบริ กำรอื่ น ที่ ผูส้ อบบัญชี ใ ห้บริ กำรไว้ใ น
รำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
1.6 คณะกรรมกำรกำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี
…………………………. รับรองควำมถูกต้อง หน้ำที่ 38

บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ56-1

(1) บทบำท หน้ำที่ และควำมเห็นจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในปี ที่ผำ่ นมำของคณะกรรมกำร
(2) บทบำท หน้ำที่ และควำมเห็นจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในปี ที่ผำ่ นมำของคณะกรรมกำรชุดย่อย
(3) จำนวนครั้งของกำรประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่ วมประชุมในปี ที่ผำ่ นมำ
(4) ประวัติกำรอบรมและพัฒนำควำมรู ้ดำ้ นวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของกรรมกำร
1.7 คณะกรรมกำรเปิ ดเผย วิธีกำรสรรหำกรรมกำร และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร
ทั้งคณะและรำยบุคคล และวิธีกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำรระดับสู งที่ สะท้อนถึงภำระหน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบหรื อลักษณะของค่ำตอบแทนด้วย
ทั้งนี้ จำนวนเงินค่ำตอบแทน รวมถึงค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละท่ำนได้รับจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ย่อยด้วย
2. ข้ อมูลขั้นตา่ ทีเ่ ปิ ดเผยบนเว็บไซต์ ของบริษัท
2.1 นอกจำกกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลตำมเกณฑ์ที่กำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงอื่นด้วย เช่นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยกระทำอย่ำงสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่
เป็ นปั จจุบนั อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
(1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั
(2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั
(3) โครงสร้ำงองค์กร รำยชื่อคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
(4) คุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริ ษทั
(5) งบกำรเงิ นและรำยงำนเกี่ ยวกับฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนทั้งฉบับปั จจุ บันและของปี
ก่อนหน้ำ
(6) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ที่สำมำรถให้ดำวน์โหลดได้
(7) ข้อมูลหรื อเอกสำรอื่นใดที่บริ ษทั นำเสนอต่อนักวิเครำะห์ ผูจ้ ดั กำรกองทุน หรื อสื่ อต่ำงๆ
(8) โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
(9) โครงสร้ำงกลุ่มบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ร่ วมค้ำ และบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นมำเพื่อ
วัตถุประสงค์/กิจกำรเฉพำะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs)
(10) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ท้ งั ทำงตรงและทำงอ้อมที่ถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้
แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสี ยง
(11) กำรถือหุน้ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูบ้ ริ หำรระดับสูง
(12) หนังสื อเชิญประชุมสำมัญและวิสำมัญผูถ้ ือหุน้
(13) ข้อบังคับบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ (ถ้ำมี)
(14) นโยบำยและแนวปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั
(15) นโยบำยด้ำนบริ หำรควำมเสี่ ยง รวมถึงวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ำนต่ำงๆ
(16) กฎบัตร หรื อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรรวมถึง
เรื่ องที่ตอ้ งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
(17) กฎบัตร หรื อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรชุดย่อย
(18) จรรยำบรรณสำหรับพนักงำนและกรรมกำรของบริ ษทั
(19) จรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
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(20) ข่ำวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงำน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สำมำรถให้
ข้อมูลได้ หมำยเลขโทรศัพท์
(22) แผนงำนนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี
ในปี 2557 บริ ษทั ได้มีกำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำน ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน
แก่ผถู ้ ือหุ ้น นักลงทุนรำยย่อย นักลงทุนสถำบัน นักวิเครำะห์ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ยังมีกำรตอบคำถำม
ทำงอีเมล และทำงโทรศัพท์อย่ำงสม่ำเสมอและเท่ำเทียมกัน
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่กำกับดูแลกำรทำงำนของฝ่ ำยจัดกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณ
รวมทั้งควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่มีต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้ดำเนินกำรกำหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ดังนี้
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมกำรกำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรให้ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำย
ทั้งในด้ำนทัก ษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่ เ ป็ นประโยชน์กับบริ ษทั เพศ และควรมี กรรมกำรที่ ไม่ได้เป็ น
กรรมกำรบริ หำรอย่ำงน้อย 1 คนที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจหรื ออุตสำหกรรมหลักที่บริ ษทั ดำเนินกิจกำรอยู่
1.2 คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรเปิ ดเผยนโยบำยในกำรกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่ มีควำม
หลำกหลำย รวมถึงจำนวนปี กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั ของกรรมกำรแต่ละคนในรำยงำนประจำปี และบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ทั้งนี้
1.2.1 เปิ ดเผยวิธีกำรสรรหำกรรมกำรที่ เป็ นทำงกำรและโปร่ งใส และจำนวนปี กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั ของกรรมกำรแต่ละคนในรำยงำนประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2.2 เปิ ดเผยรำยชื่อกรรมกำร ประวัติ คุณวุฒิ ประสบกำรณ์ และกำรถือหุ ้นบริ ษทั ที่แสดงให้เห็ นว่ำ
คณะกรรมกำรมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ คุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ผ่ำน
ช่องทำงรำยงำนประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2.3 เปิ ดเผยข้อมูลในรำยงำนประจำปี อย่ำงชัดเจนว่ำกรรมกำรรำยใดเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ / กรรมกำร
ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
1.3 คณะกรรมกำรมีขนำดที่เหมำะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู ้ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถที่เพียงพอที่จะ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ โดยมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน
1.4 คณะกรรมกำรมีกรรมกำรอิสระที่สำมำรถให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้อย่ำงอิสระ
ในจำนวนที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกำศกำหนด
1.5 สั ด ส่ ว นของกรรมกำรเป็ นไปตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรโดยใช้ห ลัก เกณฑ์ เ รื่ อ งควำมรู ้
ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรเป็ นหลัก มำกกว่ำที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่ องสัดส่ วน
ของเงินลงทุน
1.6 บริ ษทั คำนึ งถึงประโยชน์กำรบริ หำรกิจกำรตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรที่บริ ษทั กำหนดมำกกว่ำ
จำนวนหรื อสัดส่วนของกรรมกำรอิสระ
1.7 คณะกรรมกำรมีกำรกำหนดจำนวนปี ที่ ดำรงตำแหน่ งในแต่ละวำระ แต่ไม่มีกำรกำหนดจำนวนวำระที่
ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นำนที่สุด
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1.8 คณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่ จะเป็ น “กรรมกำรอิสระ” เพื่อให้กรรมกำรอิสระของ
บริ ษทั มี ควำมเป็ นอิ สระอย่ำงแท้จริ งเหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของบริ ษทั โดยควำมเป็ นอิ สระอย่ำงน้อยต้องเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กำหนด
1.9 วำระกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรอิ สระอย่ำงต่อเนื่ องจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรบริ หำรกิ จกำรและ
กำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ประกอบกับกำรสรรหำบุ คคลที่ มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถมำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิ สระนั้นไม่
สำมำรถดำเนินกำรได้โดยทันที
1.10 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่ำงกัน คณะกรรมกำรกำหนดอำนำจ
หน้ำที่ของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรให้ชดั เจนและแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลที่
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนำจโดยไม่จำกัด
1.11 บริ ษทั เคำรพในวิจำรณญำณของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู งของบริ ษ ั ท ในกำรที่จะไม่ไป
ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริ ษทั อื่นที่ มีธุรกิ จอย่ำงเดี ยวกัน หรื อมีลกั ษณะแข่งขันกันกับธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อมีลกั ษณะที่
ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริ ษทั
1.12 บริ ษทั มีเลขำนุ กำรบริ ษทั ซึ่ งทำหน้ำที่ ให้คำแนะนำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ คณะกรรมกำร
จะต้อ งทรำบ และปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ใ นกำรดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้ง ประสำนงำนให้ มี ก ำรปฏิ บัติ ต ำมมติ
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรมีกำรกำหนดคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุ กำรบริ ษทั ที่ เหมำะสมที่ จะปฏิ บตั ิ
หน้ำที่ ในฐำนะเลขำนุ กำรบริ ษทั และเปิ ดเผยคุ ณสมบัติ และประสบกำรณ์ ข องเลขำนุ กำรบริ ษทั ในรำยงำนประจ ำปี และ
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.13 เลขำนุ กำรบริ ษทั ได้รับกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู ้อย่ำงต่อเนื่ องด้ำนกฎหมำย กำรบัญชี หรื อกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่เลขำนุกำรบริ ษทั บริ ษทั กำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมำดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษทั โดยคำนึ งถึงควำมรู ้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรทำงำนเป็ นหลัก ไม่วำ่ บุคคลดังกล่ำวจะเป็ นพนักงำนประจำของบริ ษทั หรื อไม่
2. คณะกรรมการชุดย่ อย
2.1 คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบตำมข้อ ก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี เพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่เฉพำะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำ
หรื อรับทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิหน้ำที่ตำมที่ได้กำหนดไว้ในอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
2.2 คณะกรรมกำรจัดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ โดยที่ คณะกรรมกำรทั้งคณะ
ยกเว้นกรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ยจะพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยและรู ปแบบค่ำตอบแทนของกรรมกำรเพื่อเสนอควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำร โดยค่ำตอบแทนของกรรมกำร คณะกรรมกำรจะต้องนำเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นผูอ้ นุ มตั ิและทำหน้ำที่
พิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร รวมทั้งคัดเลือก
บุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำที่ กำหนดไว้ และเสนอควำมเห็ นต่อคณะกรรมกำรซึ่ ง จะนำเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นผู ้
แต่งตั้งกรรมกำร
3. บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต้องครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
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1) คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจอนุมตั ิเรื่ องต่ำงๆ ของบริ ษทั ตำมขอบเขตหน้ำที่ที่กำหนดโดย
กฎหมำย ข้อบังคับของบริ ษทั กฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงกำร
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่ องที่สำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั เช่น วิสยั ทัศน์
พันธกิ จ กลยุทธ์ เป้ ำหมำยทำงกำรเงิ น ควำมเสี่ ยง แผนงำนและงบประมำณ นโยบำยกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมถึงทำกำรทบทวนและอนุมตั ิเป็ นประจำ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของบริ ษทั
2) กำรติดตำมและดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนที่กำหนดไว้อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ
และประสิ ทธิผล
3) กำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงรวมทั้งกลไกในกำรรับเรื่ องร้องเรี ยนและกำรดำเนิ นกำร
กรณี มีกำรชี้เบำะแส
4) กำรดูแลให้กำรดำเนิ นธุรกิจต่อเนื่ องในระยะยำว รวมทั้งแผนกำรพัฒนำพนักงำน แผนพัฒนำผูส้ ื บ
ทอดตำแหน่งงำน (Succession Plan)
3.2 คณะกรรมกำรมีกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ดังนี้
1) คณะกรรมกำรก ำหนดให้ มี แ ละให้ ค วำมเห็ น ชอบนโยบำยกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ เ ป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร
2) สื่ อสำรให้ทุกคนในองค์กรเข้ำใจ
3) มีวธิ ีกำรส่งเสริ มให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่กำหนด
4) ประเมินผลกำรปฏิ บัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรและทบทวนนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
3.3 คณะกรรมกำรส่ งเสริ มให้จดั ทำจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อให้กรรมกำรผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำนทุกคนเข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริ ยธรรมที่บริ ษทั ใช้ในกำรดำเนิ นธุ รกิจ และติดตำมให้มีกำรปฏิ บตั ิตำมจรรยำบรรณ
ดังกล่ำวอย่ำงจริ งจัง
3.4 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำเรื่ องควำมขัดแย้งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ กำรพิจำรณำกำรทำรำยกำร
ที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทำงที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ข องบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวมเป็ น
สำคัญโดยที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยไม่ควรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ และคณะกรรมกำรควรกำกับดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนกำรดำเนินกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
3.5 คณะกรรมกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำนรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎระเบียบและนโยบำย คณะกรรมกำรจัดให้มีบุคคลหรื อหน่วยงำนที่มีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมดังกล่ำวและทบทวนระบบที่ สำคัญอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง และให้เปิ ดเผยไว้ในรำยงำน
ประจำปี
3.6 คณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กรโดยให้ฝ่ำยจัดกำรเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิตำมนโยบำยและรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบเป็ นประจำ มีกำรทบทวนระบบหรื อ
ประเมินประสิ ทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้งและเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลำที่
พบว่ำระดับควำมเสี่ ยงมีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงกำรให้ควำมสำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกติท้ งั หลำย
3.7 คณะกรรมกำรหรื อคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นถึง ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงไว้ในรำยงำนประจำปี
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3.8 คณะกรรมกำรจัดให้มีแนวทำงดำเนินกำรที่ชดั เจนกับผูท้ ี่ประสงค์จะแจ้งเบำะแส หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อรำยงำนตรงต่อบริ ษทั โดยคณะกรรมกำรกำหนดให้เลขำนุ กำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อร้องเรี ยนและ
จัดกำรกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนกำรและช่องทำงบนเว็บไซต์หรื อรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
มีกลไกกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแสและมีมำตรกำรชดเชยในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับควำมเสี ยหำยจำกกำรที่บริ ษทั ละเมิดสิ ทธิ
ตำมกฎหมำยของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
3.9 คณะกรรมกำรมี ก ลไกก ำกับ ดู แ ลบริ ษ ัท ย่อ ยเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษำผลประโยชน์ ใ นเงิ น ลงทุ น ของบริ ษ ัท
โดยคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ จะส่ งไปเป็ นกรรมกำรในบริ ษทั ย่อยเพื่อควบคุมกำร
บริ หำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษทั และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้อ งตำมกฎหมำย และหลักเกณฑ์ของกฎหมำย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริ ษ ัทจัดให้มีก ำหนดกำรประชุ มและวำระกำรประชุ ม คณะกรรมกำรเป็ นกำรล่ว งหน้ำและแจ้งให้
กรรมกำรแต่ละคนทรำบกำหนดกำรดังกล่ำว เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่ วมประชุมได้
4.2 จำนวนครั้งของกำรประชุม คณะกรรมกำรพิจำรณำให้เหมำะสมกับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรและลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้มีกำรประชุมทุกเดือน บริ ษทั จะส่ งรำยงำนผลกำร
ดำเนิ นงำนให้คณะกรรมกำรทรำบในเดื อนที่ ไม่ได้มีกำรประชุ มเพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถกำกับควบคุ มและดู แลกำร
ปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและทันกำรณ์
4.3 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู ้จัด กำรร่ ว มกั น พิ จ ำรณำกำรเลื อ กเรื่ องเข้ำ วำระกำรประชุ ม
คณะกรรมกำร โดยดูให้แน่ใจว่ำเรื่ องที่สำคัญได้นำเข้ำรวมไว้แล้วโดยเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เข้ำสู่วำระกำรประชุม
4.4 เอกสำรประกอบกำรประชุมส่งให้แก่กรรมกำรเป็ นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนวันประชุม
4.5 กรรมกำรทุกคนเข้ำร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
4.6 องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรลงมติในที่ ประชุมจะต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ที่มีเหตุ/วำระเร่ งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่ธุรกิจ
หรื อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และไม่อำจดำเนิ นกำรให้กรรมกำรจำนวน 2 ใน 3 เข้ำประชุมได้ กรรมกำรจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำกึ่ง
หนึ่งตำมข้อบังคับมีอำนำจที่จะพิจำรณำและมีมติในวำระนั้นๆได้
4.7 ประธำนคณะกรรมกำรจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่ องและมำกพอที่กรรมกำรจะ
อภิปรำยปั ญหำสำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทัว่ กัน ประธำนกรรมกำรส่ งเสริ มให้มีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมกำรทุกคน
ให้ควำมสนใจกับประเด็นทุกเรื่ องที่นำสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นกำรกำกับดูแลกิจกำร
4.8 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรเชิญผูบ้ ริ หำรระดับสูงเข้ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรเพื่อให้
สำรสนเทศรำยละเอี ย ดเพิ่ม เติ มในฐำนะที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปั ญ หำโดยตรงและเพื่ อ มี โ อกำสรู ้ จักผูบ้ ริ หำรระดับ สู ง สำหรั บ ใช้
ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสื บทอดงำน
4.9 คณะกรรมกำรเข้ำถึงสำรสนเทศที่จำเป็ นเพิ่มเติมได้จำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำร เลขำนุกำรบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำร
อื่นที่ ได้รับมอบหมำยภำยในขอบเขตนโยบำยที่ กำหนด และในกรณี ที่จำเป็ นคณะกรรมกำรอำจจัดให้มีควำมเห็นอิสระจำกที่
ปรึ กษำหรื อผูป้ ระกอบวิชำชีพภำยนอกโดยถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั

…………………………. รับรองควำมถูกต้อง หน้ำที่ 43

บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ56-1

4.10 คณะกรรมกำรถือเป็ นนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรมีโอกำสที่ จะประชุมระหว่ำงกันเองตำม
ควำมจำเป็ นเพื่ออภิปรำยปั ญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยูใ่ นควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่ วมด้วย และแจ้งให้กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรทรำบถึงผลกำรประชุมด้วย
4.11 รำยงำนกำรประชุ ม ประกอบด้ว ยข้อมูล ต่อไปนี้ เป็ นอย่ำงน้อย และมี ระบบกำรจัดเก็ บดี สื บ ค้นง่ ำ ย
แต่ไม่สำมำรถแก้ไขโดยไม่ผำ่ นที่ประชุมคณะกรรมกำร
 วัน เวลำเริ่ ม-เวลำเลิกประชุม
 ชื่อกรรมกำรที่เข้ำประชุมและกรรมกำรที่ขำดประชุม
 สรุ ปสำระสำคัญของเรื่ องที่เสนอคณะกรรมกำร
 สรุ ปประเด็นที่มีกำรอภิปรำยและข้อสังเกตของกรรมกำร
 มติคณะกรรมกำรและควำมเห็นของกรรมกำรที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ำมี)
 ผูจ้ ดรำยงำน - เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
 ผูร้ ับรองรำยงำน - ประธำนกรรมกำร
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยได้ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนด้วยตนเองอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
เพื่ อ ให้ค ณะกรรมกำรร่ ว มกัน พิ จ ำรณำผลงำนและปั ญ หำ เพื่ อ กำรปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขต่ อ ไป โดยก ำหนดบรรทัด ฐำนที่ จ ะใช้
เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์
5.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็ นกำรประเมินทั้งคณะและ
รำยบุคคล รวมทั้งเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ข้ นั ตอนไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมกำรได้ป ระเมิ น ผลงำนของประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ ห ำร หรื อ ผู ้บ ริ ห ำรสู ง สุ ด ของบริ ษ ัท
เป็ นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในกำรกำหนดค่ำตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์กำรประเมินตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กำหนด
ในปี 2557 บริ ษทั มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
รำยบุคคล โดยใช้วธิ ีกำรให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้ 0 = ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิง่ หรื อไม่มีกำรดำเนิ นกำรในเรื่ องนั้น 1 =
ไม่เห็นด้วย หรื อมีกำรดำเนิ นกำรในเรื่ องนั้นเล็กน้อย 2 = เห็นด้วย หรื อมีกำรดำเนิ นกำรในเรื่ องนั้นพอสมควร 3 = เห็นด้วย
ค่อนข้ำงมำก หรื อมีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้นดี 4 = เห็นด้วยอย่ำงมำก หรื อมีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้นอย่ำงดีเยีย่ ม ซึ่ งหัวข้อกำร
ประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร
4. กำรทำหน้ำที่ของกรรมกำร
5. ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร
6. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผูบ้ ริ หำร
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนทำง
ธุรกิจของบริ ษทั ผลกำรดำเนิ นงำนตำมนโยบำยที่ ได้รับจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อกำรปรับปรุ งแก้ไข ใช้วิธีกำรให้คะแนน
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แบบเดียวกับกำรประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนรำยบุคคล ซึ่ งหัวข้อกำร
ประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
หมวดที่ 1 : ควำมคืบหน้ำของแผนงำน
หมวดที่ 2 : กำรวัดผลกำรปฏิบตั ิงำน
2.1 ควำมเป็ นผูน้ ำ
2.2 กำรกำหนดกลยุทธ์
2.3 กำรปฏิบตั ิตำมกลยุทธ์
2.4 กำรวำงแผนและผลปฏิบตั ิทำงกำรเงิน
2.5 ควำมสัมพันธ์กบั คณะกรรมกำร
2.6 ควำมสัมพันธ์กบั ภำยนอก
2.7 กำรบริ หำรงำนและควำมสัมพันธ์กบั บุคลำกร
2.8 กำรสื บทอดตำแหน่ง
2.9 ควำมรู ้ดำ้ นผลิตภัณฑ์และบริ กำร
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 3 : กำรพัฒนำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
6. ค่ าตอบแทน
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรได้จัด ให้อยู่ในลักษณะที่ เปรี ย บเที ยบได้กับ ระดับที่ ปฏิ บัติอ ยู่ใ นอุ ตสำหกรรม
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่
คำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรที่ ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเช่ น เป็ นสมำชิ กของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยควรได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มที่เหมำะสมด้วย
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมกำรส่ งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึ กอบรมและกำรให้ควำมรู ้ แก่ผูเ้ กี่ ยวข้องใน
ระบบกำรกำกับดูแลกิ จกำรของบริ ษทั เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริ หำร เลขำนุ กำรบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้มีกำร
ปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่ อง กำรฝึ กอบรมและให้ควำมรู ้อำจกระทำเป็ นกำรภำยในบริ ษทั หรื อใช้บริ กำรของสถำบัน
ภำยนอก
7.2 คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดให้มีกำรปฐมนิ เทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพื่อสร้ ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจใน
ธุรกิจ และกำรดำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ ของบริ ษทั เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำร โดยมีเลขำนุกำรบริ ษทั
เป็ นผูป้ ระสำนงำนในเรื่ องต่ำงๆ อำทิ โครงสร้ำงธุรกิจ และโครงสร้ำงกรรมกำร ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ควำมรู ้ทวั่ ไปของธุรกิจ
แนวทำงกำรดำเนินงำน เป็ นต้น
7.3 คณะกรรมกำรกำหนดให้มีนโยบำยพัฒนำบุคลำกรสำหรับกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร และเปิ ดเผยในรำยงำน
ประจำปี ของบริ ษทั
7.4 คณะกรรมกำรกำหนดให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรรำยงำนเพื่อทรำบอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้งถึงแผนกำรพัฒนำและ
สื บทอดงำน ซึ่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู งมีกำรเตรี ยมให้พร้อมเป็ นแผนที่ต่อเนื่ อง ถึงผูส้ ื บทอดงำนในกรณี ที่ตน
ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
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ในปี 2557 มีกรรมกำรเข้ำร่ วมกำรสัมมนำและเข้ำรับอบรมหลักสู ตรของสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั
ไทย (IOD) ดังนี้
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หลักสูตรที่อบรมปี 2557

ระยะเวลำ
อบรม(วัน)
1/2

1.

คุณชนิดำ สุวรรณจูฑะ

กรรมกำรอิสระและ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

- หลักสู ตร Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่ นที่ 9 ปี 2557

2.

คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์

กรรมกำร

- หลักสูตร Directors Forum “ธุรกิจครอบครัว :
กำกับดูแลอย่ำงไรให้ยงั่ ยืน” รุ่ น1/2557

1/2

3.

คุณวิชยั หิ รัญวงศ์

5.

คุณแน่งน้อย
บุณยะสำระนันท์
คุณสมชำย เลิศสุทธิรัศมีวง

6.

คุณกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

กรรมกำรและ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร

7.

คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

กรรมกำร

- หลักสู ตร Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่ นที่ 9 ปี 2557
- หลักสู ตร Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่ นที่ 9 ปี 2557
- หลักสู ตร Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่ นที่ 9 ปี 2557
- หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE) รุ่ นที่ 21/2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 198 ปี 2557
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide
(ACPG) รุ่ นที่ 15 ปี 2557
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่ นที่ 13 ปี 2557

1/2

4.

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร

9.2

1/2
1/2
2
2
6
2
1/2

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีกำรแต่ต้ งั คณะกรรมกำรชุดย่อย ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย

รำยชื่อกรรมกำรตรวจสอบ

ตำแหน่ง

1. นำงสำวชนิดำ สุวรรณจูฑะ *

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. นำยสุชำย วัฒนตฤณำกุล
3. นำยวิชยั หิ รัญวงศ์

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

กำรประชุม/
กำรเข้ำร่ วมประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)
5/6
6/6
6/6
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* เป็ นผูม้ ีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริ ษทั
หมำยเหตุ นำงสำวชนิ ด ำ สุ วรรณจู ฑ ะ ลำประชุ มคณะกรรมกำรครั้ งที่ 2/2557 และลำประชุ มคณะกรรมกำร
ตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 เนื่ องจำกตำรำงกำรประชุมที่ บริ ษทั ได้กำหนดไว้ทบั ซ้อนกับกำหนดกำรเดิ นทำงไปต่ำงประเทศที่
กรรมกำรได้กำหนดไว้ล่วงหน้ำแล้ว
โดยในปี 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม รวม 6 ครั้ง ประกอบด้วย กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยไตรมำส จำนวน 4 ครั้ง กำรประชุมกับคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ย่อยจำนวน 1 ครั้ง และกำรประชุมเป็ น
กำรเฉพำะกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยบริ หำรร่ วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง
ทั้ง นี้ นำยธี ร ะพล จุ ฑ ำพรพงศ์ เลขำนุ ก ำรบริ ษ ัท รั บ หน้ำ ที่ เ ป็ นเลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตั้ง แต่ ว นั ที่
19 กุมภำพันธ์ 2556 เป็ นต้นมำ และนำยเอกพันธุ์ นวลเมือง ผูอ้ ำนวยกำร งำนฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน เป็ นผูด้ ูแลงำนระบบกำร
ควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน ระบบบริ หำรควำมเสี่ ยง และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยประวัติของ
นำยเอกพันธุ์ นวลเมือง ปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 3
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบมีวำระในกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี กรรมกำรตรวจสอบซึ่ งพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระ
อำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณี ที่กรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระ กรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยูใ่ นตำแหน่ง
ได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยูข่ องกรรมกำรตรวจสอบที่ลำออก
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
ดังนี้
1) สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ผล พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบใน
กำรพิจำรณำแต่ งตั้ง โยกย้ำย เลิ กจ้ำ ง หัวหน้ำหน่ ว ยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่ วยงำนอื่ น ใดที่ รับ ผิดชอบเกี่ ย วกับ กำร
ตรวจสอบภำยใน
3) สอบทำนให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้ำง บุคคลซึ่ งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
และเสนอค่ำตอบแทนบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ
1 ครั้ง
5) พิจำรณำและอนุ มตั ิรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่ อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั
6) จัดทำรำยงำนกิ จกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษ ทั ซึ่ งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษท
ั
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ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั
 ควำมเห็ น เกี่ ย วกับ กำรปฏิ บ ัติ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส
้ อบบัญชี
 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
 ควำมเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับจำกกำรปฏิบต
ั ิหน้ำที่ตำม
กฎบัตร (charter)
 รำยงำนอื่นที่เห็นว่ำผูถ
้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
7) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8) สอบทำนควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั
9) ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำร และติ ด ตำมกำรปฏิ บัติ ต ำมนโยบำยดัง กล่ ำ วเป็ นประจ ำอย่ำ ง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง


คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและสรรหา
ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรทั้ง
คณะยกเว้นกรรมกำรที่ มีส่ วนได้เสี ย ได้ท ำหน้ำ ที่ แทนในกำรพิ จำรณำหลักเกณฑ์ในกำรจ่ ำยและรู ป แบบค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรเพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร โดยค่ำตอบแทนของกรรมกำร คณะกรรมกำรจะต้องนำเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ให้เป็ นผูอ้ นุมตั ิ พิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม และ/หรื อบุคคลที่มีทกั ษะที่
จำเป็ นที่ยงั ขำดอยู่ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำที่กำหนดไว้ และเสนอควำมเห็น
ต่อคณะกรรมกำรซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมกำร
อนึ่ ง กระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลดังกล่ำวนั้น บริ ษทั ได้คดั เลือกจำกกรรมกำรอำชี พในทำเนี ยบของสมำคม
ส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) และบุ คลำกรในสำขำต่ำงๆ โดยพิจำรณำจำกคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบกำรณ์
ในกำรทำงำน
ในปี 2557 บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั 1 ท่ำน และผูบ้ ริ หำร
ระดับสู งของบริ ษ ัทย่อย ดำเนิ นงำนภำยใต้ก ำรกำกับดู แลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ กำหนด/ทบทวน/อนุ ม ัติ
กรอบและแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อกำรจัดทำรำยงำน
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน โดยประสำนงำนกับฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
เพื่อทรำบทุกไตรมำส พร้อมทั้งจัดให้มีกำรประชุมทบทวนผลกำรดำเนิ นงำนตำมระบบบริ หำรควำมเสี่ ยง รำยงำนควำมเสี่ ยง
ที่สำคัญร่ วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
9.3 การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมกำรจัดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำโดยที่คณะกรรมกำรทั้งคณะยกเว้นกรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ย ทำหน้ำที่
พิจำรณำ โดยมีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก แต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสูงสุดดังนี้
(1) กรรมการอิสระ
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คณะกรรมกำรบริ ษ ัท หรื อที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น (แล้ ว แต่ ก รณี ) เป็ นผู ้แ ต่ ง ตั้ง กรรมกำรอิ ส ระ เข้ำ ร่ ว มใน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบำยแต่งตั้งกรรมกำรอิสระไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ และ มีกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 คน โดยปั จจุบันบริ ษทั มีกรรมกำรอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่นำงสำวชนิ ดำ สุ วรรณจู ฑะ นำยสุ ชำย
วัฒนตฤณำกุล และนำยวิชยั หิ รัญวงศ์
บริ ษทั ได้กำหนดนิ ยำมกรรมกำรอิสระไว้เท่ ำกับข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำด
หลัก ทรั พ ย์ และตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทจ.4/2552 ลงวัน ที่
20 กุมภำพันธ์ 2552 เรื่ อง คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ กล่ำวคือ กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถื อ หุ ้น ไม่เ กิ น ร้ อ ยละ 1 ของจำนวนหุ ้น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสี ย งทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษ ัทย่อ ย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมกำรถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระ
รำยนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรื อ
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่ได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลกั ษณะ
ต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรื อที่ ปรึ กษำของส่ วนรำชกำรซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่
หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อ โดยกำรจดทะเบี ยนตำมกฎหมำยในลักษณะที่ เป็ นบิ ดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับ
กำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ว ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร
กำรเช่ ำหรื อ ให้เช่ ำอสัง หำริ ม ทรั พย์ รำยกำรเกี่ ยวกับสิ นทรั พย์ห รื อบริ กำร หรื อกำรให้หรื อรั บควำมช่ วยเหลื อ ทำงกำรเงิ น
ด้วยกำรรับหรื อให้กยู้ มื ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้
บริ ษทั หรื อคู่สัญญำมี ภำระหนี้ ที่ตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรั พย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่
20 ล้ำนบำทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้กำรคำนวณภำระหนี้ดงั กล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนี้ดงั กล่ำว ให้นบั รวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสำนักสอบงำนบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิ น ซึ่ งได้รับค่ำบริ กำรเกิ นกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพนั้นด้วยเว้น
แต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
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7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผู ้
ที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จกำรที่ มีสภำพอย่ำงเดี ยวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้ำงหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่รับเงินเดื อน
ประจำ หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบธุ รกิ จที่ มีสภำพอย่ำง
เดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
ก. กรรมการบริษัท
กำรคัดเลื อกบุคคลที่ จะแต่งตั้งเป็ นกรรมกำร คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมกำรที่ มีส่วนได้เสี ยเป็ น
ผูส้ รรหำและพิจำรณำคัดเลือกผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมำะสมนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้ควำมเห็นชอบและเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรต่อไป โดยกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริ ษทั เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับ
ของบริ ษทั ดังนี้
1. คณะกรรมกำรของบริ ษทั มีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ซึ่ งที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ และกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร
2. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตำม(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลำยคน
เป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมลำดับลงมำ เป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำ
มีคะแนนเสี ยเท่ำกันเกิ นจำนวนกรรมกำรที่ จะพึงมีหรื อพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผูเ้ ป็ นประธำนเป็ นผู ้
ออกเสี ยงชี้ขำด
3. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งหนึ่ งในสำม ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลำก
กันว่ำผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำม
วำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยนื่ ใบลำออกต่อบริ ษทั กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำออกไป
ถึงบริ ษทั กรรมกำรที่ลำออกตำมวรรคหนึ่ง จะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้
5. ในกรณี ที่ตำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยกำหนดเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่
วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดื อน บุคคลซึ่ งเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่ งได้เพียงเท่ำวำระที่ ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทน
มติ ของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ งต้อ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำ สำมในสี่ ข องจ ำนวน
กรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
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6. ที่ประชุมอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่ง ออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ งของ
จำนวนหุน้ ที่ถือ โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงในกำรประชุมนั้น
ข. กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพื่อทำหน้ำที่ใน
กำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั โดยกรรมกำรตรวจสอบต้องมี คุณสมบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่กำหนดว่ำด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ค. ผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะสรรหำผูบ้ ริ หำรโดยคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และมีประสบกำรณ์
เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นงำนบริ ษทั และเข้ำใจธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นอย่ำงดี และสำมำรถบริ หำรงำนให้บรรลุวตั ถุประสงค์
เป้ ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดไว้ได้ โดยดำเนินกำรคัดเลือกตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล และจะต้อง
ได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั /หรื อบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
บริ ษทั มีนโยบำยให้บริ ษทั ย่อยยึดถือและปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ตำมแนวทำงที่บริ ษทั ได้
กำหนดไว้ และมีกำรกำหนดไว้ในคู่มืออำนำจดำเนินกำรของบริ ษทั ย่อยด้วยว่ำ กำรดำเนิ นกิจกำรที่สำคัญหรื อมีขนำดรำยกำรที่
เป็ นสำระสำคัญจะต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั ก่อน นอกจำกนี้คณะกรรมกำรจำนวนข้ำงมำกของบริ ษทั
ย่อยก็เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ทำให้กำรดำเนิ นงำนต่ำงๆ ของบริ ษทั ย่อยจะคำนึ งและยึดถือแนวทำงกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
เป็ นสำคัญ
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีกำรดูแลและกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงกำรให้กรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1) กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษำมำตรฐำนเกี่ยวกับระบบงำน ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบกำรสื่ อสำรข้อมูล ซึ่งเป็ นพื้นฐำนที่สำคัญในกำรสร้ำงระบบกำรควบคุมที่มีคุณภำพ
2) กำหนดนโยบำยควำมลับทำงธุรกิจและทรัพย์สินทำงปั ญญำ มีกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงกำรรักษำควำมลับของ
บริ ษทั สำหรับพนักงำน ผูร้ ับจ้ำง ผูข้ ำยสิ นค้ำ/ผูใ้ ห้บริ กำร รวมทั้งผูท้ ี่เข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของบริ ษทั เพื่อป้ องกันกำรเปิ ดเผยข้อมูล
หรื อข่ำวสำรอันเป็ นควำมลับของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งห้ำมมิให้พนักงำนละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำของผูอ้ ื่น
3) กำหนดระเบี ยบปฏิ บตั ิเรื่ องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในบริ ษทั เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้เกิดควำมโปร่ งใส ควำม
เสมอภำคและยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และป้ องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรใช้ขอ้ มูลภำยในที่ ยงั ไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหำเกี่ยวกับควำมเหมำะสมกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยให้กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ต้องรักษำควำมลับและ/หรื อข้อมูลภำยในของบริ ษทั ไม่นำไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหำประโยชน์
แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำกำรซื้ อขำยโอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั โดยใช้ควำมลับและ/หรื อข้อมูลภำยในของบริ ษทั เว้นเสี ยแต่วำ่ ข้อมูลดังกล่ำวได้เปิ ดเผยต่อสำรธำรณชนแล้ว และไม่เข้ำ
ทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ควำมลับและ/หรื อข้อมูลภำยในของบริ ษทั อันอำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อบริ ษทั ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อ
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ทำงอ้อม และจะต้องไม่ทำกำรซื้ อขำย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลำ 1 เดื อน ก่อนมีกำรเปิ ดเผยงบ
กำรเงิน และภำยใน 2 วันทำกำรหลังกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวแล้ว ข้อกำหนดดังกล่ำวนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั ด้วย หำกผูใ้ ดฝ่ ำฝื นข้อกำหนดดังกล่ำวจะต้องถูกลงโทษทำงวินยั
และ/หรื อตำมกฎหมำยแล้วแต่กรณี
4) กำหนดให้กรรมกำรทุ กคนและผูบ้ ริ หำรมี หน้ำที่ ตอ้ งรำยงำนกำรถื อหลักทรั พย์ของบริ ษทั และในกรณี ที่
กรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภำวะ ตำมมำตรำ 59 แห่ ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันทำกำรให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทรำบเพื่อเผยแพร่ ต่อสำธำรณชนต่อไป รวมทั้งได้กำหนดให้มีกำรรำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์ตำมกฎหมำยจัดส่ งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่คณะกรรมกำรหรื อผูท้ ี่ คณะกรรมกำรมอบหมำยทรำบเป็ น
ประจำทุกไตรมำส รวมทั้งให้มีกำรเปิ ดเผยในที่ประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจำปี
5) คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มำตรำ 89/14 และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน
ที่ ทจ.2/2552
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด ซึ่ งเป็ นสำนักงำนสอบ
บัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด
ทั้งนี้ บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ให้ควำมเห็ นชอบ และไม่มีควำมสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หำร/ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบ และแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี ในรอบปี บัญชีที่ผำ่ นมำ ดังนี้
รำยกำรที่
บริ ษทั ผูจ้ ่ำย
ชื่อผูส้ อบบัญชี
ค่ำสอบบัญชี
1
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)
นำงชลรส สันติอศั วรำภรณ์
1,200,000
2
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด
นำงชลรส สันติอศั วรำภรณ์
800,000
3
บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด
นำงชลรส สันติอศั วรำภรณ์
390,000
4
บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด
นำงชลรส สันติอศั วรำภรณ์
215,000
5
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จำกัด
นำงชลรส สันติอศั วรำภรณ์
300,000
รวมค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี
2,905,000
(2) ค่ าบริการอืน่ (Non-Audit Fee)
- ไม่มี9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องอืน่ ๆ
มำตรกำรกำรแจ้งเบำะแสและกำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั กำหนดให้ผบู ้ ริ หำรทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่ องสำคัญที่จะดำเนินกำรให้พนักงำนภำยใต้สำยบังคับ
บัญชีของตนทรำบ เข้ำใจ และปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย/ระเบียบปฏิบตั ิ/ข้อกำหนดของบริ ษทั หลักกำรกำกับดูแล
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กิจกำรที่ ดี รวมทั้งกฎหมำยต่ำงๆ อย่ำงจริ งจัง และได้กำหนดแนวปฏิ บตั ิในกำรพิจำรณำและสอบสวนเรื่ องรำวร้องทุกข์หรื อ
ร้องเรี ยนที่เป็ นระบบ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผรู ้ ้องทุกข์หรื อผูร้ ้องเรี ยนไว้วำงใจและเชื่อมัน่ ในกระบวนกำรสอบสวน
ที่เป็ นธรรม
เพื่อให้มีกำรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเที ยมกันและมีควำมเป็ นธรรม บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทำงรับ
แจ้งเบำะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่ำผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับผลกระทบ หรื อมีควำมเสี่ ยงที่
จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจำกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั หรื อจำกกำรปฏิบตั ิของ
พนักงำนของบริ ษทั เกี่ยวกับกำรทำผิดกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อำจส่ อถึงกำร
ทุจริ ต กำรปฏิ บตั ิที่ไม่เท่ำเที ยมกัน หรื อกำรกระทำที่ ขำดควำมระมัดระวัง และขำดควำมรอบคอบ สำมำรถแจ้งเบำะแสหรื อ
ข้อร้องเรี ยน พร้อมส่งรำยละเอียดหลักฐำนต่ำงๆได้ในช่องทำง ดังนี้
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อำคำรพรี เมียร์คอร์เปอเรทปำร์ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหำนคร 10250
โทรศัพท์ : 02-301-1569 แฟกซ์ : 02-748-2063
อีเมล : Teerapol.act@pe.premier.co.th
โดยผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยนทั้งที่เป็ นพนักงำน ลูกค้ำ บุคคลที่รับจ้ำงทำงำนให้แก่บริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่ม
อื่นที่เป็ นผูแ้ จ้งเบำะแส จะได้รับกำรปกป้ องและคุม้ ครองสิ ทธิตำมกฎหมำย หรื อตำมแนวทำงที่บริ ษทั ได้กำหนดไว้
ทั้งนี้ ในปี 2557 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพำทใดๆ ที่มีนยั สำคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ปี นี้ ถือเป็ นอีกปี ที่ โครงกำร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) มีกำรพัฒนำด้ำน
หลักเกณฑ์ที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนอำเซี ยน โดยเกณฑ์ใหม่มีรำยละเอียดมำกขึ้นในหลำยด้ำน เช่ น ให้มีกำร
ประเมินผลงำนกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรหรื อผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดของบริ ษทั ให้มีกำรปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรม
ธุ รกิ จและกำรต่อต้ำนกำรทุ จริ ต จำนวนองค์ประชุ ม ขั้นต่ ำ ซึ่ งกำหนดให้ตอ้ งมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมดเมื่อจะลงมติ กรรมกำรอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี เกณฑ์เหล่ำนี้ถึงแม้จะทำให้บริ ษทั ต้องปรับตัวมำก
แต่คะแนนเฉลี่ยในภำพรวมก็นบั ว่ำอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
อย่ำงไรก็ดียงั มีบำงเรื่ องที่บริ ษทั ปฏิบตั ิไม่ครบถ้วนและไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ที่ปฏิบตั ิไม่ครบถ้วน/ชัดเจน
1. ในปี ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรได้จดั ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรน้อยกว่ำ 6 ครั้งต่อปี เนื่ องจำก จำนวนครั้งของ
กำรประชุมคณะกรรมกำรที่บริ ษทั ได้กำหนดไว้ 4 ครั้งต่อปี เหมำะสมและสอดคล้องกับวำระกำรพิจำรณำผลกำรดำเนิ นกำรของ
บริ ษทั และวำระกำรรับรองงบกำรเงินซึ่ งกำหนดไว้เป็ นรำยไตรมำสแล้ว อีกทั้ง บริ ษทั ก็พร้อมที่จะเรี ยกประชุมคณะกรรมกำร
เพิ่มเติมได้ ในกรณี ที่มีเหตุจำเป็ นหรื อมีวำระใดๆ ที่จำเป็ นต้องพิจำรณำเป็ นกำรเร่ งด่วน
หลักเกณฑ์ที่ไม่มีกำรปฏิบตั ิ
1. บริ ษทั ไม่ได้เปิ ดเผยถึงกำรจัดให้มีผตู ้ รวจสอบกำรนับคะแนนเสี ยงในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้ในรำยงำนกำรประชุม
ผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจำกกำรจัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบผลคะแนนเสี ยงมิใช่วิธีกำรป้ องกันกำรทุจริ ตใน
กำรลงคะแนนเสี ยง ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีกระบวนกำรตรวจนับ กำรจัดเก็บเอกสำรกำรลงคะแนน และกำรบันทึกวิดีทศั น์กำร
ประชุมอย่ำงสมบู รณ์ ครบถ้วน และมีกำรเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั อี กด้วย ดังนั้นกำรดำเนิ นกำรประชุมและกำรนับ
คะแนนเสี ยงจึงเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใสและตรวจสอบได้อยูแ่ ล้ว
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2. บริ ษทั มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ของนักลงทุนสถำบันรวมกันน้อยกว่ำร้อยละ 5 เนื่ อ งจำกบริ ษัท ไม่ มี สิ ท ธิ ห รื อส่ ว น
เกี่ยวข้องในกำรซื้อขำยหรื อกำรถือครองหุน้ ของผูถ้ ือหุน้
3. คณะกรรมกำรไม่มีกำรกำหนดนโยบำยจำกัดจำนวนบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ กรรมกำรแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรได้ไม่เกิ น 5 แห่ ง ไว้ในนโยบำยกำกับดูแลกิ จกำรของบริ ษทั เนื่ องจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภำพในกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ กำรจำกัดจำนวนบริ ษทั ในกำรไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิงำน และจำนวนบุคคลที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ เพียงพอที่ จะดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริ ษทั มีจำนวนจำกัด ดังนั้นกำรกำหนดเงื่ อนไข
ดังกล่ำวจะทำให้บริ ษทั หำบุคคลมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรได้ยำก
4. คณะกรรมกำรไม่มีกำรกำหนดนโยบำยในกำรไปดำรงตำแหน่ งกรรมกำรที่ บ ริ ษทั อื่ นของกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
เนื่ องจำก บริ ษทั มีกำรกำหนดข้อห้ำม/ข้อจำกัดของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรในเรื่ องกำรไปทำธุ รกรรมหรื อกำรไปดำรงตำแหน่งใน
บริ ษ ัท หรื อ องค์ก รที่ มี ผ ลประโยชน์ ข ัด กัน หรื อ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ กำรปฏิ บัติ ง ำนในต ำแหน่ ง กรรมกำรผูจ้ ัด กำรอยู่แ ล้ว
นอกเหนือจำกกรณี ขอ้ ห้ำม/ข้อจำกัดดังกล่ำว บริ ษทั เชื่อมัน่ และให้ควำมเคำรพต่อวิจำรณญำณของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรในกำรดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรหรื อตำแหน่งอื่นใดในบริ ษทั หรื อองค์กรอื่นๆ
5. คณะกรรมกำรไม่มีกำรกำหนดนโยบำยจำกัดจำนวนปี ในกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรอิ สระไว้ไม่เกิ น 9 ปี
เนื่องจำก กำรที่กรรมกำรดำรงตำแหน่งอย่ำงต่อเนื่ องน่ำจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรบริ หำรกิจกำรและกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
ประกอบกับกำรสรรหำบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรนั้นก็ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้โดยง่ำย
6. คณะกรรมกำรของบริ ษทั มีกรรมกำรบริ หำรที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นมำกกว่ำ
2 แห่ ง เนื่ องจำก กรรมกำรบริ หำรมีประสิ ทธิ ภำพในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ กำรจำกัดจำนวนบริ ษทั ในกำรไปดำรงตำแหน่ งจึงไม่มี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิงำน และจำนวนบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ของบริ ษทั มีจำนวนจำกัด ดังนั้นกำรกำหนดเงื่อนไขดังกล่ำวจะทำให้บริ ษทั หำบุคคลมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรได้ยำก
7. คณะกรรมกำรไม่ได้เปิ ดเผยนโยบำยค่ำตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยำว รวมถึงตำมผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของ CEO เนื่องจำกเป็ นข้อมูลภำยใน ไม่สมควรเปิ ดเผย แต่มีกำรเปิ ดเผยเป็ นตัวเลขโดยรวมของผูบ้ ริ หำร
8. ผูถ้ ือหุน้ /คณะกรรมกำรไม่ได้อนุมตั ิค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริ หำร/ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง เนื่ องจำก คณะกรรมกำร
บริ หำรได้แจ้งควำมประสงค์ขอสละสิ ทธิ์ ในกำรรับค่ำตอบแทน และตำมคู่มืออำนำจดำเนิ นกำร ค่ำตอบแทนของผูบ้ ริ หำร
ระดับสู งเป็ นอำนำจของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรซึ่ งเหมำะสมอยู่แล้ว และทำงคณะกรรมกำรมีกำรตรวจสอบผ่ำนทำงงบประมำณ
ประจำปี
9. ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ไม่เ ป็ นกรรมกำรอิ สระ เนื่ องจำกกำรแต่ง ตั้ง ประธำนกรรมกำรบริ ษทั พิจ ำรณำจำก
กรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสม มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มี ควำมเข้ำใจและยึดหลักธรรมำภิบำล โดยไม่ตอ้ งคำนึ งว่ำจะต้องเป็ น
กรรมกำรอิสระหรื อไม่
10. บริ ษ ัท ไม่ มี ก ำรจัด ตั้ง คณะกรรมกำรค่ ำ ตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำ เนื่ อ งจำกบริ ษ ัท ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรทั้งคณะยกเว้นกรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ย ทำหน้ำที่คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำอยู่
แล้ว
11. คณะกรรมกำรไม่มีกำรจัดตั้ง CG Committee เนื่องจำกคณะกรรมกำรทั้งคณะทำหน้ำที่เสมือนเป็ นCG Committee
อยูแ่ ล้ว
12. คณะกรรมกำรไม่มีกำรจัดตั้ง Risk Management Committee เนื่ องจำก บริ ษทั ได้กำหนดให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบทำหน้ำที่เสมือนเป็ น Risk Management Committee อยูแ่ ล้วนอกจำกนี้ บริ ษทั ยังได้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง ซึ่งมีกำรประเมินควำมเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอยูอ่ ีกด้วย
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13. คณะกรรมกำรบริ ษทั มีกรรมกำรที่เป็ นกรรมกำรอิสระน้อยกว่ำ 50% เนื่ องจำกองค์ประกอบในส่ วนของกรรมกำร
อิสระไม่เป็ นสำระสำคัญในกำรทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั
บริ ษทั ตระหนักและมุ่งมัน่ ในกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมที่ ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กำหนด นอกเหนื อจำกนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำร นโยบำยและมำตรกำรกำรแจ้งเบำะแสและกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแสที่
บริ ษทั เปิ ดเผยบนเว็บไซต์และในรำยงำนประจำปี แล้ว บริ ษทั ยังมีนโยบำยด้ำนธุรกิจ พนักงำน สังคม และสิ่ งแวดล้อมซึ่ งเปิ ดเผย
ไว้ในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน บริ ษทั จะพัฒนำมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำร พร้อมทั้งนำไปปฏิบตั ิจริ งอย่ำงต่อเนื่ องต่อไป
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10.

ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริ ษทั เห็นว่ำธุรกิจเอกชนเป็ นภำคส่วนที่มีควำมสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็ นหน้ำที่ในกำรดูแล
ให้เกิดควำมอยูร่ อดและยัง่ ยืนของสังคมร่ วมกัน ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยึดมัน่ เจตนำรมณ์ของกำรดำเนิ นธุรกิจให้ประสบ
ควำมสำเร็ จอย่ำงยัง่ ยืนโดยตระหนักและให้ควำมสำคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภำคส่ วนภำยใต้ปรัชญำของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
นั่น คื อ “ธุ ร กิจ ก้ า วหน้ า พนั ก งานมั่น คง สั ง คมยั่ง ยืน ” เพรำะเชื่ อ มั่น ว่ำ กำรคงไว้ซ่ ึ ง ควำมสมดุ ล ระหว่ำ งธุ ร กิ จ พนัก งำน
และสังคมนั้น จะส่งเสริ มให้ท้ งั บริ ษทั สังคม และสิ่ งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่ำงเข็มแข็งและยัง่ ยืน
ด้วยเหตุน้ ี ความยัง่ ยืน จึงเป็ นกลยุทธ์กำรขับเคลื่อนหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ ทั้งกำร
ผลิตสิ นค้ำและบริ กำรที่ เป็ นประโยชน์กับสังคม กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่ องสม่ ำเสมอไม่หยุดนิ่ ง ส่ งเสริ ม
ผลักดัน พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนกำรทำงำน
อันเป็ นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่ไปกับกำรเสริ มสร้ำงมูลค่ำต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ไม่วำ่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้น พนักงำน
ลูกค้ำ คู่คำ้ พันธมิตรของบริ ษทั ชุมชน และสังคมส่วนรวม ให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรสนับสนุนและทำงำนร่ วมกับหน่วยงำนพัฒนำควำมยัง่ ยืนของสังคมของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
อันได้แก่ มูลนิธิยวุ พัฒน์ มูลนิธิเพื่อ“คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ในกิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำด้ำนศึกษำของ เยำวชนที่ดอ้ ยโอกำส
กำรสร้ำงสังคมแห่ งกำรแบ่งปั น กำรสนับสนุนคนพิกำรที่ดอ้ ยโอกำส กำรสร้ำงให้เกิ ดกำรมีส่วนร่ วมในกำรร่ วมพัฒนำสังคม
และสิ่ งแวดล้อมอย่ำงยัง่ ยืน โดยยึดหลักในกำรก่อประโยชน์ท้ งั โดยตรงและกำรสร้ำงเครื่ องมือหรื อองค์กรให้ผอู ้ ื่นสำมำรถเข้ำมำ
มีส่วนร่ วมและนำไปทำซ้ ำได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยงั่ ยืนอย่ำงเป็ นทวีคูณซึ่ งสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
www.premier.co.th ในหัวข้อ “พรี เมียร์เพื่อสังคม”
และเพื่อเป็ นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกลไกพัฒนำสังคมดังกล่ำว บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงนำเงินเท่ำกับจำนวนร้อยละ
5 ของกำไรสุ ทธิ หลังหักภำระค่ำภำษีเงิ นได้นิติบุคคลของรอบปี บัญชี บริ จำคเพื่อประโยชน์ดำ้ นกำรศึ กษำต่อมูลนิ ธิยวุ พัฒน์
หรื อองค์กรสำธำรณะกุศลอื่นๆ ตำมนโยบำยของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

โดยมีรำยละเอียดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุรกิจ กิจกรรมพนักงำน คู่คำ้ และส่ วนของมูลนิ ธิต่ำงๆ ดังที่กล่ำว
ไว้ขำ้ งต้น ดังนี้
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1.

การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมุ่งมัน่ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมถูกต้อง เสมอภำคและเป็ นธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต เคำรพสิ ทธิ
ในทรัพย์สินทำงปั ญญำ กำรส่ งเสริ มสิ ทธิ ทำงกำรเมือง ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตำมพันธสัญญำต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ดังนี้
การแข่ งขันทีเ่ ป็ นธรรม
 ดำเนิ นธุ รกิจต่อกันด้วยควำมยุติธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรี ยบ เคำรพและปฏิ บตั ิตำมเงื่อนไขสัญญำที่ กำหนดไว้
อย่ำงเคร่ งครัด
 ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในกำรติดต่อกับคู่คำ้ หรื อเจ้ำหนี้ หำกในกรณี ที่ขอ้ มูล
ปรำกฏว่ำมี กำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆที่ ไม่สุจริ ต บริ ษทั จะหำรื อกับคู่คำ้ หรื อเจ้ำหนี้ เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหำให้รวดเร็ วเเละ
เกิดควำมยุติธรรมต่อทุกฝ่ ำย
 เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้ำและบริ กำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งกำรให้ขอ้ มูล
ข่ำวสำรที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้ำ และมีกระบวนกำรเรี ยกคืนสิ นค้ำหำกพบควำมผิดปกติเกี่ยวกับคุณภำพ
สิ นค้ำ
 แข่งขันอย่ำงเป็ นธรรมกับคูแ่ ข่งขัน มีกำรแข่งขันทำงกำรค้ำภำยใต้กรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหำข้อมูล
ที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมำะสม ไม่ทำลำยชื่อเสี ยงคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวร้ำย
หรื อกระทำกำรใดๆ โดยปรำศจำกควำมจริ งและไม่เป็ นธรรม
ส่ งเสริมความรับผิดชอบต่ อสังคมร่ วมกับคู่ค้า
 เปิ ดโอกำสให้คู่คำ้ ลูกค้ำ พันธมิตรทำงกำรค้ำเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรดำเนิ นกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่ำงๆของบริ ษทั หรื อด้วยกำรสนับสนุนทุนทรัพย์หรื อ
สิ่ งของตำมควำมประสงค์
การเคารพต่ อสิทธิในทรัพย์ สิน
 ส่ งเสริ มและปฏิ บัติตำมสิ ทธิ ใ นทรั พ ย์สินทำงปั ญ ญำ ลิ ขสิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บัตร สิ ทธิ ทำงศี ลธรรมอย่ำ งเคร่ งครั ด
โดยกำหนดนโยบำยไว้ในคู่มือนโยบำยกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ เรื่ องนโยบำยควำมลับทำงธุรกิจและทรัพย์สินทำงปั ญญำ
 ส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ หำร พนักงำน ใช้ทรัพยำกรและทรัพย์สินของบริ ษทั อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพใช้สินค้ำ และบริ กำร
ที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสิ นค้ำหรื อกำรกระทำที่เป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ
การเกีย่ วข้ องกับการเมืองอย่ างมีความรับผิดชอบ
 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็ นกลำงทำงกำรเมือง ไม่ฝักใฝ่ พรรคหรื อกลุ่มกำรเมืองใด ไม่ให้
กำรสนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมืองพรรคหนึ่ งพรรคใด ไม่ให้ควำมช่วยเหลือผูส้ มัครรับเลือกตั้งทำงกำรเมือง
คนหนึ่งคนใดโดยเฉพำะ
 เปิ ดโอกำสให้พนักงำนใช้สิท ธิ และหน้ำที่ ในระบอบประชำธิ ปไตยที่ จะเข้ำไปมี ส่วนร่ ว มหรื อสนับสนุ น
กิจกรรมทำงกำรเมืองต่ำงๆ ได้อย่ำงอิสระเป็ นกำรส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั
2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยเชื่อมัน่ ว่ำกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรบริ หำรจัดกำรใน
กรอบของกำรเป็ นบรรษัทภิบำลที่มีควำมโปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษำผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ ำย บริ ษทั จึงกำหนดนโยบำย “กำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ” และประกำศเป็ นนโยบำยเพื่อให้ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนทุกระดับ
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ยึดถือปฏิ บตั ิ มีขอบเขตระบบบริ หำรจัดกำรกำรต่อต้ำนทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ ครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนกำรทำงำนของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนจัดซื้ อ จัดจ้ำง จัดจำหน่ำย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนกำรทำงำนอื่นๆ ที่มีควำมเสี่ ยง
ต่อกำรเกิดกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทั้งนี้กำหนดเป็ นควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริ หำร (Management Responsibility) ไว้อย่ำงชัดเจน
มีดงั นี้
2.1 ควำมมุ่งมัน่ ของฝ่ ำยบริ หำร (Management Commitment)
บริ ษทั มีควำมมุ่งมัน่ ต่อกำรนำระบบมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ มำใช้ในกระบวนกำรทำงำน และ
ปรับปรุ งระบบบริ หำรให้มีควำมโปร่ งใสตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรได้วำงนโยบำย และมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะทำ
ให้บริ ษทั ดำเนิ นธุรกิจโดยปรำศจำกกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตำมข้อกำหนดของมำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ พร้อมทั้งได้
สนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงครบถ้วน ได้ช้ ีแจงทำควำมเข้ำใจกับพนักงำนทุกคนภำยในบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและบุคคลภำยนอกที่
เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรดำเนินกระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่ งใส สอดคล้องกับระเบียบนโยบำย ข้อกำหนด
ของกฎหมำยและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
 ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ในสำยธุรกิจดำเนิ นกำรหรื อยอมรับหรื อให้
กำรสนับสนุนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทำงตรงและ/หรื อทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริ ษทั ย่อยทุกบริ ษทั พร้อมให้
กำรสนับสนุนหรื อส่งเสริ มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ลูกค้ำ คู่คำ้ ผูร้ ับจ้ำงหรื อผูร้ ับจ้ำงช่วงที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกับบริ ษทั
และกำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นี้ อย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนมีกำรทบทวนแนว
ทำงกำรปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกำศ กฎหมำย และกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ
 มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินธุรกิจและเป็ นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร ผูบ้ งั คับบัญชำ พนักงำนทุกคนทุกระดับ ลูกค้ำ คู่คำ้ ผูร้ ับจ้ำงหรื อผูร้ ับจ้ำงช่วงที่จะมีส่วนใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิเพื่อให้กำรดำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ บรรลุตำมนโยบำยที่กำหนด
 บริ ษทั พัฒนำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงหลัก
ปฏิบตั ิดำ้ นจริ ยธรรม โดยจัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และ
นำมำจัดทำเป็ นคู่มือแนวทำงในกำรปฏิบตั ิแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง
 บริ ษทั ไม่กระทำหรื อสนับสนุนกำรให้สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยูภ่ ำยใต้กำรดูแล รวมถึงกำร
ควบคุมกำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล กำรบริ จำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ของขวัญทำงธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ มีควำม
โปร่ งใสและไม่มีเจตนำเพื่อโน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐหรื อเอกชนดำเนินกำรที่ไม่เหมำะสม
 บริ ษทั จัดให้มีกำรควบคุ มภำยในที่ เหมำะสมสม่ ำเสมอ เพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงำนมีกำรปฏิ บตั ิที่ไม่
เหมำะสม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ งำนด้ำนกำรขำย กำรตลำด และกำรจัดซื้อ
 บริ ษทั จัดให้ควำมรู ้ ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุ จริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่ ค ณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำน เพื่อส่ งเสริ มควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิ บตั ิตำมหน้ำที่ รวมถึงสื่ อให้เห็ นถึงควำมมุ่งมัน่
ของบริ ษทั
 บริ ษทั จัดให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินที่โปร่ งใสและถูกต้องแม่นยำ
 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้มีกำรสื่ อสำรที่หลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนักงำนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถแจ้ง
เบำะแสอันควรสงสัยโดยมัน่ ใจได้วำ่ ผูแ้ จ้งเบำะแสได้รับ กำรคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ำยอย่ำงไม่เป็ นธรรมหรื อ
กลัน่ แกล้งด้วยประกำรใด และรวมถึงกำรแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทุกเบำะแสที่มีกำรแจ้งเข้ำมำ
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บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทำงรับแจ้งเบำะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่ำผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยได้รับผลกระทบ หรื อมีควำมเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจำกกำร
ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท หรื อ จำกกำรปฏิ บัติข องพนัก งำนของบริ ษทั เกี่ ย วกับ กำรทำผิ ดกฎหมำย ระเบี ย บ ข้อบังคับ หรื อ
จรรยำบรรณทำงธุ รกิ จ รวมถึ งพฤติ ก รรมที่ อ ำจส่ อถึ ง กำรทุ จ ริ ต กำรปฏิ บัติ ที่ ไม่ เ ท่ ำ เที ย มกัน หรื อ กำรกระทำที่ ขำดควำม
ระมัดระวังและขำดควำมรอบคอบ โดยผูร้ ้องทุกข์หรื อผูร้ ้องเรี ยนสำมำรถแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยน พร้อมส่ งรำยละเอียด
หลักฐำนต่ำงๆ ตำมช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปำร์ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหำนคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1569
แฟกซ์ : 0-2748-2063
อีเมล : teerapol.act@pe.premier.co.th
โดยผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยนทั้งที่เป็ นพนักงำน ลูกค้ำ บุคคลที่รับจ้ำงทำงำนให้แก่บริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยกลุ่มอื่นที่เป็ นผูแ้ จ้งเบำะแส จะได้รับกำรปกป้ องและคุม้ ครองสิ ทธิตำมกฎหมำย หรื อตำมแนวทำงที่บริ ษทั ได้กำหนดไว้
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อคุ ณค่ำของควำมเป็ นมนุ ษย์ จึ งได้กำหนดเป็ นนโยบำยให้ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนทุกคนต้องให้ควำมเคำรพในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนและให้ควำมเคำรพในศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ ทั้งของพนักงำนทุกคน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอันเป็ นหลักกำรตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่ งถือเป็ นรำกฐำนที่สำคัญในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ บริ ษทั มีนโยบำยอย่ำง
ชัดเจนที่จะร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมภำยใต้คุณค่ำหลัก (Core Value) “ธุรกิจก้ าวหน้ า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน”
 บริ ษทั สนับสนุนและเคำรพกำรปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงำนของบริ ษทั เข้ำไปมี
ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ กำรละเมิ ดสิ ทธิ ม นุ ษยชน เช่ น ไม่ ใช้แรงงำนบังคับ ไม่ใช้แรงงำนเด็ก พร้ อมทั้งดู แลให้มีกำรปฏิ บัติตำม
มำตรฐำนของกฎหมำยคุม้ ครองแรงงำนอย่ำงเคร่ งครัด
 บริ ษทั จะให้ควำมเคำรพและปฏิ บัติตำมหลักสำกลในกำรจ้ำงงำน ในกำรปฏิ บัติต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ ำย
ด้วยควำมเป็ นธรรมบนพื้นฐำนของศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ โดยให้โอกำสทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิและไม่ละเมิด
สิ ทธิข้ นั พื้นฐำนทั้งในเรื่ องเพศ อำยุ ศำสนำ เชื้อชำติ ภูมิภำค ฐำนะ สภำพทำงร่ ำงกำย ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง
 บริ ษทั เฝ้ ำระวังและติดตำมให้บริ ษทั ย่อย คู่คำ้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้ถือปฏิบตั ิตำมหลักกำรสำกลว่ำด้วยเรื่ อง
สิ ทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่ งครัด รวมถึงจะให้กำรคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ได้รับควำมเสี ยหำยอันเกิดจำกกำรละเมิดสิ ทธิ
อันสื บเนื่องมำจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ตำมที่กฎหมำยกำหนด
 บริ ษทั ได้จัด สถำนที่ ทำงำนโดยค ำนึ งสภำพแวดล้อมที่ น่ำ อยู่น่ำ ทำงำน และให้ค วำมส ำคัญในเรื่ องควำม
ปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกำรทำงำนของพนักงำน
 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกำสให้พนักงำนเข้ำมำมีส่วนร่ วม ในกำรบริ หำรจัดกำรและแสดงควำมคิดเห็ นเกี่ ยวกับกำร
ดำเนิ น กิ จ กำรหรื อ กระบวนกำรท ำงำนของบริ ษ ัท โดยผ่ำ นช่ อ งทำง “กิ จ กรรมข้อ เสนอแนะ” คณะท ำงำนชุ ด ต่ ำ งๆ อำทิ
คณะทำงำนสวัสดิกำร คณะทำงำนกำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
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 บริ ษทั กำหนดมำตรกำรในกำรให้มีควำมคุม้ ครองพนักงำนที่ แจ้งเบำะแสเกี่ ยวกับกำรละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน
หรื อกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงไม่เท่ำเทียมกัน โดยจะได้รับควำมคุม้ ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรื อกลัน่ แกล้งหรื อกระทำด้วย
ประกำรใดๆ ที่จะทำให้ผแู ้ จ้งเบำะแสไม่สำมำรถทนทำงำนอยูต่ ่อไปได้
4.

การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
พนักงำนถือเป็ นทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำของบริ ษทั บริ ษทั จึงตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบตั ิต่อแรงงำน
อย่ำงเป็ นธรรมและให้ควำมเคำรพต่อศักดิ์ศรี ของควำมเป็ นมนุษย์ โดยอยูบ่ นพื้นฐำนของควำมเท่ำเทียมกัน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้
เกิดควำมสงบสุขทั้งในบริ ษทั และในสังคมอย่ำงยัง่ ยืน กล่ำวคือ
 บริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรปฏิ บตั ิต่อพนักงำนบนพื้นฐำนของควำมเป็ นธรรมและควำมเท่ำเที ยมกันทั้งใน
เรื่ องของโอกำสในกำรเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ ง กำรโยกย้ำย กำรดูแลสวัสดิ ภำพและกำรให้ผลตอบแทนรวมตลอดถึงกำรให้
โอกำสในกำรได้รับกำรพัฒนำ โดยไม่เลือกปฏิ บตั ิอนั เกิ ดจำกควำมแตกต่ำงในเรื่ อง เพศ อำยุ ศำสนำ เชื้ อชำติ ภูมิภำค ควำม
คิดเห็นทำงกำรเมือง ฐำนะ สภำพร่ ำงกำย
 บริ ษทั กำหนดให้ผูบ้ ังคับบัญชำทุ กระดับชั้นมี หน้ำที่ ดู แลให้เกิ ดควำมเป็ นธรรมขึ้ นในทุ กหน่ วยงำน โดย
หลีกเลี่ยงกำรกระทำที่ไม่เป็ นธรรมอันส่ งผลกระทบต่อควำมรู ้สึกไม่มนั่ คงในหน้ำที่กำรทำงำนของพนักงำน หรื อกระทำกำร
ใดๆอันเป็ นกำรคุกคำมสร้ำงแรงกดดันต่อสภำพจิตใจของพนักงำนอย่ำงไม่เป็ นธรรม
 บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำนเพื่อฝึ กทักษะและเพิ่มพูนศักยภำพอย่ำงสม่ำเสมอ
 บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิกำร กำรรักษำพยำบำล กำรตรวจสุ ขภำพประจำปี กำรทำประกันสุ ขภำพและกำรประกัน
ชีวติ ให้พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกระดับชั้น
 บริ ษทั เปิ ดโอกำสให้พนักงำนที่ ไม่ได้รับควำมเป็ นธรรม หรื อพบเห็ นกำรกระทำที่ ไม่เป็ นธรรมสำมำรถส่ ง
ควำมคิดเห็นหรื อร้องเรี ยนได้โดยตรงถึงผูบ้ งั คับบัญชำที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมกำรผูจ้ ดั กำร โดยผ่ำนช่องทำง
กำรเข้ำพบเป็ นกำรส่วนตัว / ร้องเรี ยนผ่ำนจดหมำย / เอกสำร / อีเมล เป็ นต้น
 บริ ษทั กำหนดแนวทำงกำรปฏิ บตั ิไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ ข้อร้องเรี ยน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงำนต้องได้รับกำร
ชี้แจง / แก้ไข หรื อนำไปปฏิบตั ิ
 บริ ษทั กำหนดมำตรกำรในกำรให้มีควำมคุม้ ครองพนักงำนที่ ร้องเรี ยน / แจ้งเบำะแสเกี่ ยวกับกำรปฏิ บตั ิต่อ
พนักงำนอย่ำงไม่เป็ นธรรม / ไม่เท่ ำเที ยมกัน โดยจะได้รับควำมคุ ม้ ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรื อกลัน่ แกล้งหรื อกระทำด้วย
ประกำรใดๆ ที่จะทำให้ผรู ้ ้องเรี ยน / ผูแ้ จ้งเบำะแสไม่สำมำรถทนทำงำนอยูต่ ่อไปได้
5.

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั มีพนั ธสัญญำที่จะ “ให้บริ กำรอย่ำงมีคุณภำพได้ระดับมำตรฐำนสำกล” มุ่งเน้นในกำรให้บริ กำรที่มีคุณภำพ
และประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งควำมเป็ นมืออำชีพให้แก่ผบู ้ ริ โภค เพรำะกำรบริ กำรที่ได้มำตรฐำนสร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจเพื่อคุณภำพ
ชีวติ ที่ดีให้กบั ผูบ้ ริ โภคไปพร้อมๆ กัน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำคุณค่ำที่แท้จริ งย่อมมำกับกำรบริ กำรที่มีคุณภำพ บริ ษทั จึงได้มี
กำรกำหนดนโยบำยและแนวทำงที่จะตอบสนองควำมพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
 นำเสนอสิ นค้ำและบริ กำรที่ มีคุณภำพและได้มำตรฐำน มี ควำมปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผูบ้ ริ โภค
 มี ก ระบวนกำรด ำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนสำกล มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในทุ ก ขั้น ตอน ตั้ง แต่ ก ำรคัด เลื อ กสิ น ค้ำ
กำรตรวจสอบคุณภำพอย่ำงเข้มงวด รวมถึงมีระบบกำรจัดส่งสิ นค้ำที่มีควำมคล่องตัว รวดเร็ ว
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 มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ต่ำงๆ เกี่ ยวกับคุณภำพสิ นค้ำที่บริ ษทั จะคัดเลือกมำจัดจำหน่ ำย และถือปฏิ บตั ิอย่ำง
เคร่ งครัด
 มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้ำและบริ กำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
 ให้ขอ้ มูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค
 มีกระบวนกำรเรี ยกคืนสิ นค้ำหำกพบควำมผิดปกติเกี่ยวกับคุณภำพ
6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรใช้
ทรั พยำกรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพควบคู่กับกำรดำเนิ นธุ รกิ จมำโดยตลอด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึ งได้กำหนดแนวปฏิ บัติด้ำน
สิ่ งแวดล้อมไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจเพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
 ไม่กระทำกำรใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม
 ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
 ไม่ให้กำรสนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อสภำพแวดล้อมส่วนรวม
 ส่ งเสริ มให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ มีนโยบำยในกำรประหยัดพลังงำนและทรัพยำกรอื่นๆ
โดยกำรนำเทคโนโลยีที่สำมำรถประหยัดพลังงำนมำใช้ภำยในบริ ษทั
7.

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
นอกจำกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพแล้ว บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมีกำรดำเนิ นงำนที่เป็ นมิตรต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมด้วยควำมรับผิดชอบ และให้กำรดูแล
ชุมชนที่อยูร่ อบตัว ซึ่ งเป็ นกำรสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรที่ตอ้ งกำรดำเนิ นกิจกำรให้เกิดผลสำเร็ จอย่ำงยัง่ ยืนร่ วมกันระหว่ำง
ธุรกิจ พนักงำน และสังคม
นอกจำกนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมกำรพัฒนำชุมชนและสังคม ผ่ำนกำรดำเนิ นกิ จกำร
ของมูลนิ ธิต่ำงๆ อำทิ มูลนิ ธิยวุ พัฒน์ มูลนิ ธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิ ธิเอ็นไลฟ ด้วยกำรบริ จำคเงิ นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไร
สุทธิในแต่ละปี ให้กบั มูลนิธิที่เป็ นกลไกหลักของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ในกำรขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่ งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรั บผิดชอบต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้ อมและ
ผู้มสี ่ วนได้ เสีย
เพื่อให้กำรทำงำนของบริ ษทั เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และเกิ ดประสิ ทธิ ผลอย่ำงต่อเนื่ อง บริ ษทั จึงส่ งเสริ มให้
พนักงำนทุกหน่วยงำน ดำเนิ นกำรปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำน รวมถึงกำรลดขั้นตอนควำมซ้ ำซ้อนในกำรทำงำน โดยจัด
ให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สัง่ สมและถ่ำยทอดควำมรู ้ร่วมกัน ภำยใต้โครงกำร “Knowledge Sharing Management”
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ทำรำยงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรเพื่อเปิ ดเผยกำรปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยกำรจัดทำรำยงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน (Sustainability Development Report) ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Report) เป็ นฉบับต่ำงหำกแยกจำกรำยงำนประจำปี และได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.premier-pe.co.th
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 การควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่ อง ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงิน
กำรปฏิบตั ิงำน กำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดให้มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่
เหมำะสมเพียงพอ มีประสิ ทธิ ภำพในกำรปกป้ องรักษำและดูแลทรัพย์สิน และมีกำรกำหนดนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยงไว้อย่ำง
ชัดเจน โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ งประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระ เป็ นผูส้ อบทำนกำรประเมินระบบกำร
ควบคุ ม ภำยใน โดยมี ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ที่ มี ควำมเป็ นอิ สระจำกฝ่ ำยบริ ห ำร รำยงำนตรงต่ อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทำหน้ำที่ สอบทำนกำรปฏิ บตั ิงำนในฝ่ ำยต่ำงๆของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตำมแผนงำนตรวจสอบประจำปี ที่ ได้รับอนุ มตั ิจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดให้มีกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง (Control SelfAssessment, CSA) โดยให้พนักงำนมีควำมรับผิดชอบในกำรประเมินและพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในของระบบงำนที่
รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่ งของระบบกำรควบคุมภำยในให้สำมำรถตอบสนองสอดคล้องตำมสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงทันท่วงที เพื่อก่อให้เกิดควำมมัน่ ใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ ผลสำเร็ จของงำนจะสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์
ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้จดั ประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2557 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เข้ำร่ วม
ประชุม และได้แสดงควำมเห็ นเกี่ ยวกับควำมเพียงพอ และควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั โดยอ้ำงอิง
“แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน” ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
คณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน โดยกำรสอบทำนระบบกำรควบคุ ม ภำยในพร้ อ มทั้ง
ข้อเสนอแนะกำรตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นกำรตรวจสอบเชิงปฏิบตั ิกำรให้มีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลอย่ำงต่อเนื่องมีกำรซักถำม
ข้อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำรและอนุ มตั ิ แบบประเมิ นที่ ฝ่ำยบริ หำรจัดทำและรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วสรุ ปได้ว่ำ
จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ในด้ำนต่ำงๆ 5 องค์ประกอบ คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมิน
ควำมเสี่ ยง กำรควบคุมกำรปฏิ บัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรเห็ นว่ำ
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั มีควำมเพียงพอและเหมำะสม โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะดำเนิ นกำร
ตำมระบบได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภำยในในเรื่ องกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อยให้
สำมำรถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจำกกำรที่กรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรนำไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอำนำจ
รวมถึงกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงเพียงพอแล้ว ในส่ วนกำรหำรื อกับผูส้ อบบัญชี
เห็นว่ำบริ ษทั จัดทำงบกำรเงินเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี และมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชีมีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในและติดตำมกำรแก้ไขข้อบกพร่ องที่ตรวจสอบพบอย่ำงต่อเนื่อง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ม อบหมำยให้คุ ณ เอกพัน ธุ์ นวลเมื อ ง ต ำแหน่ ง ผู ้อ ำนวยกำร งำนตรวจสอบภำยใน
เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ ผตู ้ รวจสอบภำยในของบริ ษทั ซึ่ งได้พิจำรณำคุณสมบัติของ คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง
แล้วเห็ นว่ำมี ควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิ บัติหน้ำ ที่ ดังกล่ำว เนื่ องจำกมี ควำมเป็ นอิ สระ และมี ป ระสบกำรณ์ ในกำร
ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในในธุรกิจ เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผูด้ ำรงตำแหน่งหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั
จะต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมกรอบโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรฐำนสำกลของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)อย่ำงครบถ้วน มีสำระสำคัญ ดังนี้

…………………………. รับรองควำมถูกต้อง หน้ำที่ 62

บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ56-1

1. การควบคุมภายในองค์ กร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรกำหนดเป้ ำหมำยกำรดำเนิ นธุรกิจและกำรปฏิบตั ิงำนที่ชดั เจน สำมำรถวัดผลได้
มีกำรทบทวนเป้ ำหมำยและเปรี ยบเทียบผลกำรดำเนินงำนจริ งกับเป้ ำหมำยทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรจัดทำ
ผัง องค์ก รแบ่ ง แยกหน้ำ ที่ ต ำมสำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสั่ ง กำรและควำมรั บ ผิ ด ชอบที่ เ หมำะสมเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำร และกำหนดเกี่ ยวกับเรื่ องจรรยำบรรณ นโยบำยในเรื่ องกำรกำกับดูแล
กิจกำร กำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และกำรขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงควำมยึดมัน่ ในคุณค่ำของควำมซื่ อตรง และ
จริ ยธรรม รวมทั้งจัดทำอำนำจดำเนิ นกำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และมีคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนหลักที่สำคัญซึ่ งมีกำรทบทวนเพิ่มเติม
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนใหม่อยูเ่ สมอ นอกจำกนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้พฒั นำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยใช้
ดัชนีช้ ีวดั สำหรับผูบ้ ริ หำรระดับหัวหน้ำแผนกขึ้นไป และส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ หำรปฏิบตั ิงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีตำมที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกำหนดไว้
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริ หำร ทำหน้ำที่กำกับดูแลและพัฒนำกำรดำเนิ นกำรด้ำนกำร
ควบคุมภำยใน แสดงถึงควำมมุ่งมัน่ ในกำรจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ กำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับกำรทุจริ ต
ภำยในบริ ษทั รวมทั้ง กำรทบทวนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต ซึ่ งบริ ษทั ได้รับกำรรับรองเป็ นสมำชิกแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต และมีควำมมัน่ ใจว่ำบริ ษทั มีมำตรกำรเพียงพอและตรวจสอบกำรทุจริ ตและ
คอร์รัปชัน่ อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
2. การประเมินความเสี่ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สำมำรถระบุและประเมิ น
ควำมเสี่ ยงต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยในกำรพิจำรณำประเมินปั จจัยควำมเสี่ ยงทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั โดยระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงทุกประเภท รวมทั้งควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่อำจกระทบต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้อย่ำงครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร และจัดระดับควำมเสี่ ยงที่สำคัญตำมผลกระทบและโอกำสที่ จะเกิดขึ้นในแต่ละ
กระบวนกำรทำงธุรกิจเพื่อกำหนดแผนงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กำหนดนโยบำยและกลยุทธ์สำคัญใน
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยกำรเชื่อมโยงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเข้ำกับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริ ต
สำมำรถระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน นอกจำกนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมี
กำรติดตำมเหตุกำรณ์หรื อปั จจัยควำมเสี่ ยงจำกกำรประเมินตนเอง (CSA) อย่ำงสม่ำเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กำหนดนโยบำยที่สำคัญในกำรดำเนิ นธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่ำงมีระบบและมีประสิ ทธิภำพ สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้ มีมำตรกำรควบคุมที่ช่วย
ลดควำมเสี่ ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทัว่ ไปด้วย
ระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุ นกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร จัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่ งได้
กำหนดสิ่ งที่คำดหวังและขั้นตอนกำรปฏิบตั ิเพื่อให้นโยบำยที่กำหนดไว้น้ นั สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบตั ิได้ มีกำรจัดทำคู่มืออำนำจ
ดำเนิ นกำรเพื่อกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และวงเงิ นอำนำจอนุ มตั ิของฝ่ ำยบริ หำรในแต่ละระดับอย่ำงชัดเจนและเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร กำรจัดทำคู่มือมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชชัน่ ให้สอดคล้องกับนโยบำยที่กำหนด และจัดโครงสร้ำงกำร
ทำงำนโดยให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่กำรอนุมตั ิ กำรบันทึกรำยกำรบัญชี และกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจำกกัน รวมทั้งติดตำม
ให้มีกำรปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับกฎหมำยและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่ำงเคร่ งครัด
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4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญอย่ำงเพียงพอ ได้แก่กำรจัดหำข้อมูลทั้งจำก
ภำยในและภำยนอกอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลำและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนิ นไปได้
ตำมที่กำหนดไว้ มีกำรปฏิบตั ิงำนให้บรรลุวตั ถุประสงค์และมีกำรจัดทำรำยงำนข้อมูลของหน่วยงำนต่ำงๆ เสนอผูบ้ ริ หำรเพื่อ
ใช้ประกอบกำรตัด สิ น ใจ โดยกำรจั ดท ำรำยงำนเชิ ง วิเครำะห์ เ ปรี ย บเที ยบหลักกำรและเหตุผ ล พร้ อ มเอกสำรประกอบ
ข้อเท็จจริ ง รำยงำนทำงบัญชีและกำรเงิน มีกำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีไว้อย่ำงครบถ้วน เพื่อควำมโปร่ งใสและ
เพื่อเป็ นข้อมูลในกำรปฏิบตั ิงำน คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน และผูเ้ กี่ยวข้อง
เกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงิ นของบริ ษทั ทุกไตรมำส เพื่อให้มีควำมมัน่ ใจว่ำบริ ษทั มีกำรใช้นโยบำยบัญชี ตำมหลักกำรบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป และเหมำะสมกับลักษณะธุ รกิ จของบริ ษทั รวมทั้งกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเหมำะสมและมีกำรประชุมเพิ่มเติม
ในวำระที่สมควร
กำรสื่ อสำรข้อมูล มีกำรจัดช่องทำงกำรสื่ อสำรที่ มีควำมเหมำะสม เพื่อสื่ อสำรหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
รวมทั้งเรื่ องต่ำงๆให้พนักงำนรับทรำบ กำรกำหนดช่องทำงที่ปลอดภัยสำหรับกำรแจ้งเบำะแสหรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับกำรทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ มีกำรสื่ อสำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในบริ ษทั และกับบุคคลภำยนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
ควบคุมภำยใน
5. ระบบการติดตาม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีกำรติ ดตำมผลกำรปฏิ บัติงำนว่ำเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยที่ วำงไว้ และมีระบบกำร
ติดตำมกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นลำดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ คณะกรรมกำรบริ หำร และคณะผูบ้ ริ หำร เพื่อติดตำมเป้ ำหมำย
และกำกับกำรดำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ แผนงำนและโครงกำร ที่อยูใ่ นแผนธุรกิจประจำปี โดยได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริ ษทั เป็ นประจำทุกเดื อน พร้อมทั้ง แก้ไขปั ญหำที่ อำจเกิ ดขึ้ น และปรับแผนกำรดำเนิ นงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรี ยบเทียบผลงำนจริ งกับประมำณกำร ในกรณี ที่ผลกำรดำเนิ นงำนจริ งมีควำมแตกต่ำงจำกประมำณกำรก็
จะให้แต่ละหน่วยงำนวิเครำะห์หำสำเหตุที่ทำให้เกิดผลแตกต่ำงเพื่อกำหนดแนวทำงปรับปรุ งกำรดำเนิ นงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพ
ยิง่ ขึ้น โดยให้ผรู ้ ับผิดชอบนำเสนอรำยงำน เพื่อทบทวนกำรปฏิบตั ิงำนและกำรวิเครำะห์สำเหตุ ตลอดจนร่ วมพิจำรณำเพื่ออนุมตั ิ
แผนกำรแก้ไ ขปั ญ หำ และให้ร ำยงำนกำรปฏิ บัติ อ ย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทั้ง ก ำหนดระยะเวลำกำรติ ด ตำมผลไว้โ ดยชัด เจน
มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีกำรเปิ ดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงหรื อรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
อย่ำงโปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
จัดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ กำรควบคุม
ภำยในยังดำเนินไปอย่ำงครบถ้วน เหมำะสม มีกำรประเมินและสื่ อสำรข้อบกพร่ องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคล
ที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริ หำรระดับสู งและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม โดยผูร้ ับผิดชอบในฝ่ ำยงำนรับผิดชอบในกำร
ดูแลกำรปฏิบตั ิตำมระบบกำรควบคุมภำยใน และมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในทำกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิและรำยงำนผลอย่ำงเป็ น
อิสระต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยในปี 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรประชุมรวม 6 ครั้ง
11.2

การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ให้ ค วำมส ำคัญ ในด้ำ นกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งในภำพรวมทั้ง องค์ ก ร ซึ่ งอ้ำ งอิ ง ตำม
มำตรฐำนสำกลที่องค์กรทัว่ โลกนิ ยมใช้อย่ำงแพร่ หลำยและเป็ นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise
Risk Management) เพื่อจัดกำรควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สำมำรถยอมรับได้ และติดตำมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงสม่ำเสมอ
โดยเฉพำะควำมเสี่ ยงจำกกำรบริ หำรทรั พย์สินที่ หมดอำยุสัญญำให้เช่ ำที่ ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั อย่ำงมี นัยสำคัญ ที่ ตอ้ งให้
ควำมสำคัญและระมัดระวังในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง บริ ษทั ได้มีกำรจัดทำกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับ
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ผูบ้ ริ หำรและระดับผูป้ ฏิบตั ิกำรของบริ ษทั เพื่อร่ วมกันประเมินควำมเสี่ ยง/ปั ญหำอุปสรรค ควำมไม่แน่นอนที่อำจมีผลกระทบต่อ
กำรดำเนิ นงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ของบริ ษทั เหตุกำรณ์ที่อำจทำให้องค์กรเสี ยโอกำสในเชิ งธุ รกิ จ ควำมเสี่ ยงที่ อำจ
เกิดขึ้นจำกสำเหตุท้ งั ภำยในและภำยนอกองค์กรโดยมีหลักกำรกำหนดว่ำ หำกมีควำมเสี่ ยงใดที่ จะเป็ นอุปสรรคต่อกำรดำเนิ น
ธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้ ำหมำยตำมแผนที่กำหนดแล้ว บริ ษทั จะต้องมีมำตรกำรในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั มีกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ที่ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิตำม ดำเนิ นกำรปลูกฝั ง
ให้กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นวัฒนธรรมองค์กร และมีคณะกรรมกำรด้ำนบริ หำรควำมเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หำรระดับสู งของ
บริ ษทั เพื่อทำหน้ำที่บริ หำรควำมเสี่ ยงในทุกด้ำนให้มีควำมเหมำะสมและมอบหมำยให้คณะทำงำนด้ำนพัฒนำกระบวนงำนภำยใน
และบริ หำรควำมเสี่ ยง ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ ริ หำรระดับกลำงจำกทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อทำหน้ำที่ ติดตำม ดูแล วิเครำะห์กำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงในระดับปฏิบตั ิแต่ละฝ่ ำยงำน โดยจัดทำแผนงำนสนับสนุน/ส่ งเสริ มและพัฒนำกำรดำเนิ นงำนตำมแผนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
และกำรควบคุมภำยใน กำรประเมินและติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนตำมแผนบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมภำยในที่ สำคัญ และ
นำเสนอควำมคืบหน้ำและรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงและปั ญหำอุปสรรคที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนพร้อมกับ
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในที่มีอยู่ เพื่อพิจำรณำหำแนวทำงในกำรปรับปรุ งแก้ไขกำรปฏิบตั ิงำน ให้ผลกำร
ดำเนิ นงำนมีประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่ องกำรบริ หำรและกำรจัดกำร กำรตลำด กำรขำย คลังสิ นค้ำ
และโลจิสติกส์ งำนทรัพยำกรบุคคล งำนธุรกำรและจัดซื้อ งำนบัญชี กำรเงิน สิ นเชื่อ ทั้งนี้ได้มอบหมำยและติดตำมให้ผบู ้ ริ หำร
ที่ รับผิดชอบในแต่ละส่ วนงำนดำเนิ นกำรตำมแนวทำงกำรปรับปรุ งแก้ไขกำรปฏิ บตั ิงำนตำมที่ ได้กำหนดไว้ รวมทั้งให้ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิ เพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนมีประสิ ทธิภำพมำกยิง่ ขึ้น
ในปี 2557 บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั 1 ท่ำน และ
ผูบ้ ริ หำรระดับสู งของบริ ษทั ย่อย ดำเนิ นงำนภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ำที่ กำหนด/ทบทวน/
อนุมตั ิกรอบและแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อกำรจัดทำ
รำยงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน โดยประสำนงำนกับฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรเพื่อทรำบทุ กไตรมำส พร้อมทั้งจัดให้มีกำรประชุมทบทวนผลกำรดำเนิ นงำนตำมระบบบริ หำรควำมเสี่ ยง
รำยงำนควำมเสี่ ยงที่สำคัญ ร่ วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการระหว่ างกันของ บริษัทและบริษัทย่ อย กับ บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง ในปี 2557

นิติบคุ คลที่ เกีย่ วข้ อ ง
บมจ. พรี เ มียร์ มาร์เ ก็ตติง้
บจ. พี.เอม.ฟูด
บจ. พรี เ มียร์ แคนนิ่ ง อินดัสตรี้
บจ. พรี เ มียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
บมจ. พรี เ มียร์ โพรดักส์
บจ. พรี เ มียร์ มอเตอร์
บจ. พรี เ มียร์โฮม แอพพลายแอนซ์
บจ. พรี เ มียร์ รี สอร์ทส์ แอนด์ โฮลเทลส์
บจ. รายา เฮอริ เ ทจ
บจ. เสรี พรี เ มียร์
บจ. หมู่บา้ นเสรี
บจ. พรี เ มียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล
บจ. พรี เ มียร์ เมโทรบัส
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ สี ์ โฮลดิง้
บจ. อินฟิ นิ ท กรี น

ประเภทรำยกำร
ธุรกิจปกติ

ลั กษณะรำยกำร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั มีรายได้คา่ สิทธิการเช่า อาคาร
พรี เ มียร์ คอร์เ ปอเรทปาร์ค ตามสัญญา
ระยะยาว
- บริ ษทั ย่อยให้บริ การรถเช่าประเภท
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน
- บริ ษทั ให้เ ช่าคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ทเี่ กี่ยวข้อง
- บริ ษทั ย่อยให้บริ การสินเชื่อทางการเงิน
ประเภทสินเชื่อรับซื้อลดลูกหนี้
และสินเชื่อทีม่ ีสินค้าเป็ นหลักประกัน
ลูกหนี้ การค้ากิจการทีเ่ กี่ยวข้อง
ลูกหนิ้ สินเชื่อการเงิน/ดอกเบี้ยค้างรับ

ควำมสั มพันธ์

มูล ค่ ำรำยกำร ปี 2557
(ล้ ำนบำท)

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุส มผล

มีกรรมการ
ร่ วมกัน

1.00

ราคาเป็ นไปตามสัญญาเช่าระยะยาว อายุ 30 ปี
สิ้นสุดปี 2556 เริ่ มทาสัญญาเช่าปี 2531
ซึ่งขณะนั้นบริ ษทั เป็ นเจ้าของอาคาร

67.41

ราคาเช่าเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป

8.97

ราคาเช่าเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป

1.25

อัตราค่าตอบแทนเทียบเคียงกับผูใ้ ห้สินเชื่อราย
อื่นตามเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป

0.37
-
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นิติบคุ คลที่ เกีย่ วข้ อ ง
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์

บจ. พรี เ มยร์ มอเตอร์

บจ. พรี เ มียร์ เมโทรบัส

บจ. พรี เ มียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล

แบบ 56-1

ประเภทรำยกำร
ธุรกิจปกติ

ธุรกิจปกติ

ธุรกิจปกติ

ลั กษณะรำยกำร
บริ ษทั ย่อย
- ค่าจ้างให้บริ การเกี่ยวกับงานบริ การ
บารุ งรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทลี่ กู ค้าของ
บริ ษทั ย่อยเช่า
บริ ษทั ย่อย
- ใช้บริ การเติมก๊าซ NGV โดย บจ.พรี เ มียร์
มอเตอร์ เป็ นผูจ้ าหน่ าย
- เจ้าหนี้ กจิ การทีเ่ กี่ยวข้อง
บริ ษทั ย่อย
- ใช้บริ การซ่อมบารุ งรถประเภทรถโดยสาร
- ค่าเช่ารถโดยสารและพนักงานขับรถ

- ค่าเช่าพื้นทีส่ านักงาน เมโทรไลฟ์ พาร์คในการ
บริ หารจัดการรถยนต์ให้เ ช่า
- เจ้าหนี้ กจิ การทีเ่ กี่ยวข้อง
สนับสนุ นธุรกิจปกติ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- ค่าทีป่ รึ กษาตามสัญญาว่าจ้างบริ หารและ
ให้คาปรึ กษาธุรกิจ

ควำมสั มพันธ์

มูล ค่ ำรำยกำร ปี 2557
(ล้ ำนบำท)

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุส มผล

มีกรรมการ
ร่ วมกัน

0.17

ค่าจ้างเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป

มีกรรมการ
ร่ วมกัน

0.01

ราคาก๊าซ NGV เป็ นไปตามประกาศราคา
ขายปลีกของ ปตท.

มีกรรมการ
ร่ วมกัน

1.94
3.81

0.32

ค่าบริ การเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป
รถโดยสารทีบ่ ริ ษทั มีอยู่ไม่ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า โดยราคาค่าเช่าเป็ นเกณฑ์เ ดียวกับทีบ่ ริ ษทั คิดกับ
ลูกค้า
อัตราค่าเช่าเป็ นตามราคาตลาดของพื้นทีใ่ กล้เ คียง
ส่วนค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ตามทีเ่ กิดจริ ง

1.45
มีกรรมการ
ร่ วมกัน

7.98

ค่าทีป่ รึ กษาคานวนจากต้นทุนทีเ่ กิดขึ้ นจริ ง
และเฉลี่ยตามโครงสร้างธุรกิจของแต่ละบริ ษทั
ในกลุม่ ที่ บจ. พรี เ มียร์ ฟิ ชชัน่ ให้บริ การ
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บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

นิติบคุ คลที่ เกีย่ วข้ อ ง
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์

บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ สี ์ โฮลดิง้

บมจ. พรี เ มียร์ มาร์เ ก็ตติง้

แบบ 56-1

ประเภทรำยกำร

ลั กษณะรำยกำร

สนับสนุ นธุรกิจปกติ บริ ษทั ย่อย
- ค่าบริ การสารสนเทศในส่วนของ
Software, e-mail, Internet และบริ การอื่นที่
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

สนับสนุ นธุรกิจปกติ บริ ษทั ย่อย
- ค่าเช่าพื้นทีส่ านักงาน, ค่าบริ การส่วนกลาง,
ค่าไฟฟ้ าและค่าโทรศัพท์

ความช่วยเหลือทาง
การเงิน

-เจ้าหนี้ กจิ การทีเ่ กี่ยวข้อง
-เงินประกันตามสัญญาเช่า
บริ ษทั
- สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ขายลูกหนี้
(บริ ษทั ) ให้กบั บมจ. พรี เ มียร์ มาร์เ ก็ตติง้
- หนี้ สินระยะยาว

ควำมสั มพันธ์

มีกรรมการ
ร่ วมกัน

มีกรรมการ
ร่ วมกัน

มูล ค่ ำรำยกำร ปี 2557
(ล้ ำนบำท)

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุส มผล

6.26

ราคาค่าบริ การเป็ นไปตามแนวทางการค้าปกติ
ทัง่ ไปของธุรกิจ

4.14

ราคาค่าเช่าและค่าบริ การส่วนกลางเป็ นไปตาม
แนวทางการค้าปลีกทัว่ ไปของธุรกิจ
ส่วนค่าไฟฟ้ าและค่าโทรศัพท์ทเี่ กิดขึ้ นจริ ง

0.02
1.03
มีกรรมการ
ร่ วมกัน

เงื่ อนไขการชาระเงินต้นและดอกเบี้ย
เป็ นไปตามข้อกาหนดเดิมทีก่ าหนดไว้ใน
แผนฟื้ นฟูกจิ การของบริ ษทั
7.98
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บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

12.2 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยคำดว่ำในอนำคตจะยังคงมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึ้นอีก ซึ่ งเป็ นไปตำมลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร กำรเช่ำพื้นที่สำนักงำน กำรให้เช่ำพื้นที่
สำนักงำน กำรว่ำจ้ำงบริ หำรตำมสัญญำว่ำจ้ำงบริ หำรและให้คำปรึ กษำธุรกิ จ กำรเช่ำรถยนต์เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิ จ
ค่ำเช่ำและบริ กำรอื่นๆ เป็ นต้น ซึ่งรำยกำรระหว่ำงกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็ นและเพื่อประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนิ น
ธุ รกิ จภำยในกลุ่มบริ ษทั โดยมี กำรกำหนดนโยบำยกำรคิ ดรำคำระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน ตำมรำคำและเงื่ อนไขตลำดที่
เหมำะสม และเป็ นธรรม โดยคำนึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั จะสอบ
ทำนรำยกำรระหว่ำงกันเป็ นรำยไตรมำส
สำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริ ษทั จะเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ทั้ง นี้ รำยกำรระหว่ำ งกัน ที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น ในอนำคตนั้ น
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ
คำสั่ง หรื อข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ รวมตลอดถึ งกำรปฏิ บัติตำม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงและกำรได้มำหรื อจำหน่ำยทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รวมทั้งปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี
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บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
(ก)
(ข)

(ค)

สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมาผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข
ในปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี จากการน ามาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อ งภาษีเงิ น ได้ มาถื อปฏิ บัติ
จึงมีการปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อสะท้อน
รายการปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าว ซึ่ งความเห็นในรายงานของผูส้ อบบัญชี วรรคข้อมูลและ
เหตุการณ์ที่เน้น มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

2557

2556

2555

31,161,645

29,950,750

39,308,353

191,472,126

156,951,360

-

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น

49,843,615

38,894,084

40,723,272

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

27,857,892

23,602,305

22,760,477

-

12,000,000

116,505,000

6,772,914

6,059,748

7,622,774

307,108,192

267,458,247

226,919,876

14,597,688

7,063,847

4,636,126

เงินลงทุนในลูกหนี้

-

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

-

1,401,982,892

1,451,532,562

1,364,148,283

1,577,500

1,577,500

2,641,759

-

-

-

561,778

481,362

707,806

10,614,726

5,142,818

5,156,574

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

1,429,334,584

1,465,798,089

1,377,290,548

รวมสินทรัพย์

1,736,442,776

1,733,256,336

1,604,210,424

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกัน

อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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งบแสดงฐานะการเงิน

แบบ 56-1

2557

2556

2555

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

-

-

-

34,413,024

27,004,144

22,064,287

318,941,235

256,711,924

204,948,745

30,394,114

48,671,150

74,255,554

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

2,658,080

3,574,080

65,480,165

ส่วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

413,486

413,486

413,486

7,980,272

7,980,272

7,980,272

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

243,617

-

40,598

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

4,524,872

2,761,259

6,183,086

399,568,700

347,116,315

381,366,193

700,634,706

650,834,559

534,929,199

79,243,430

121,920,831

136,115,312

เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

4,267,600

6,925,680

10,499,760

หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

-

413,486

826,972

-

7,980,272

15,960,544

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

19,572,664

19,256,930

22,195,063

กาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี

3,507,500

4,719,593

6,565,230

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

43,197,693

47,227,801

37,922,284

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

41,694,113

38,775,168

36,441,965

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

892,117,706

898,054,320

801,456,329

1,291,686,406

1,245,170,635

1,182,822,522

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

ส่วนของหนี้ สินระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ - สุ ทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

หนี้ สินระยะยาว – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิจาก
ส่วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

รวมหนีส้ ิน
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บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1
(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

2557

2556

2555

1,612,152,709

1,612,152,709

1,612,152,709

800,000,000

800,000,000

800,000,000

(20,383,918)

(20,383,918)

(20,383,918)

(600,116,566)

(518,689,556)

(547,289,675)

265,255,673

227,157,994

189,060,314

444,755,189

488,084,520

421,386,721

1,181

1,181

1,181

444,756,370

488,085,701

421,387,902

1,736,442,776

1,733,256,336

1,604,210,424

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,612,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
หุ ้นที่ออกสาหรับภาระค้ าประกันที่เจ้าหนี้ ยงั ไม่มา
ใช้สิทธิเรี ยกชาระกับบริ ษทั ฯ
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น - กาไรจากผลแตกต่าง
จากการจัดโครงสร้างการดาเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1
(หน่วย: บาท)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2557

2556

2555

539,551,682

519,593,277

507,150,495

-

9,733,261

39,796,357

อื่น ๆ

14,097,662

16,288,659

12,176,743

รวมรายได้

553,649,344

545,615,197

559,123,595

ต้นทุนค่าเช่าและบริ การ

381,107,039

359,636,683

352,525,334

ค่าใช้จ่ายในบริ หาร

111,628,403

88,714,368

91,461,846

ขาดทุนจากการจาหน่ายยานพาหนะให้เช่า

14,925,742

-

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่า

67,332,942

-

-

รวมค่าใช้ จ่าย

574,994,126

448,351,051

443,987,180

กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล

(21,344,782)

97,264,146

115,136,415

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(63,362,684)

(58,296,872)

(64,942,836)

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

(84,707,466)

38,967,274

50,193,579

3,280,455

(10,117,609)

(12,424,826)

(81,427,011)

28,849,665

37,768,753

ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ฯ

-

(311,932)

-

ผลกระทบของภาษีเงินได้

-

62,386

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

-

(249,546)

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(81,427,011)

28,600,119

37,768,753

(0.1018)

0.0361

0.0472

กาไรขาดทุน
รายได้
รายได้ค่าเช่าและการบริ การ
รายได้อื่น
กาไรจากการจาหน่ายยานพาหนะให้เช่า

ค่าใช้ จ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
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บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรื อนหุ น้ ที่ออก
และเรี ยกชาระ
เต็มมูลค่าแล้ว
800,000,000

หุ น้ ที่ออกสาหรับภาระ
ค้ าประกันที่เจ้าหนี้
ยังไม่มาใช้สิทธิ
เรี ยกชาระกับบริ ษทั ฯ
(20,383,918)

ขาดทุนสะสม
(585,058,428)

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้
กาไรจากผลแตกต่าง
จากการจัดโครงสร้าง
การดาเนินธุ รกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั
148,258,537

800,000,000

(20,383,918)

37,768,753
(547,289,675)

40,801,777
189,060,314

40,801,777
37,768,753
421,386,721

1,181

40,801,777
37,768,753
421,387,902

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2556
รับรู ้กาไรจากผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้าง
การดาเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556

800,000,000

(20,383,918)

(547,289,675)

189,060,314

421,386,721

1,181

421,387,902

800,000,000

(20,383,918)

28,600,119
(518,689,556)

38,097,680
227,157,994

38,097,680
28,600,119
488,084,520

1,181

38,097,680
28,600,119
488,085,701

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2557
รับรู ้กาไรจากผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้าง
การดาเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557

800,000,000

(20,383,918)

(518,689,556)

227,157,994

488,084,520

1,181

488,085,701

800,000,000

(20,383,918)

(81,427,011)
(600,116,567)

38,097,680
265,255,674

38,097,680
(81,427,011)
444,755,189

1,181

38,097,680
(81,427,011)
444,756,370

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2555
รับรู ้กาไรจากผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้าง
การดาเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั ฯ
342,816,191

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
1,181

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ น้
342,817,372
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บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1
(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

2557

2556

2555

(84,707,466)

38,967,274

50,193,579

(2,703,775)

(1,084,208)

(21,977)

1,026,514

(937,756)

-

(3,758,456)

(663,141)

(896,498)

(152,000)

(164,277)

(146,393)

255,013,858

248,824,357

241,043,323

67,332,942

-

(4,704,693)

(999,361)

(999,361)

(1,007,575)

14,869,825

(10,010,400)

(39,832,558)

รายการปรับกระทบกาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว - หน่วยลงทุน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยงั
ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (โอนกลับ)
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาเนิ นงาน

-

(835,740)

(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง

-

(120,084)

167,710

2,128,534

1,853,926

1,869,844

124,001
(1,462,258)
63,238,274

14,027
(2,844,786)
(2,043,504)
58,150,642

3,036,811
1,926,677
3,291,667
(1,293,023)
(5,706,538)
64,717,027

309,950,632

328,106,969

312,637,383

(10,949,531)
(4,433,859)
6,710,828
152,000
(5,595,909)

2,134,974
(1,021,556)
2,808,958
164,277
2,764,054

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

7,415,608
1,763,613
(1,812,800)
3,889,267

4,996,019
(338,634)
(5,103,991)
3,332,565

2,855,763
(935,603)
(1,771,500)
4,209,577

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
สารองประมาณการหนี้สิน
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์อื่น
โอนกลับหนี้สิน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในลูกหนี้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

-
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บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด
เงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

แบบ 56-1

2557

2556

(หน่วย: บาท)
2555

307,089,849

337,843,635

345,387,569

(64,457,095)

(60,052,870)

(67,216,112)

(4,233,177)

(4,037,216)

(9,932,749)

238,399,577

273,753,549

268,238,708

(7,533,841)

(2,427,721)

(880,264)

1,481,071

(2,981,071)

(511,450,000)

(326,020,000)

(11,500,000)

477,125,426

174,071,676

13,302,077

เงินรับการจาหน่ายเงินลงทุน

38,097,679

38,097,680

40,801,777

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)

12,000,000

104,505,000

(30,079,176)

ดอกเบี้ยรับ

1,472,483

2,046,454

5,926,629

ซื้ออุปกรณ์

(37,711,544)

(34,928,686)

(27,633,470)

เงินรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

183,544,286

161,181,898

186,196,885

1,600,000

-

157,025,560

115,145,230

176,134,458

-

-

(3,622,515)

จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง (เพิม่ ขึ้น)
ซื้อหน่วยลงทุน
เงินรับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุน

เงินรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ

(308,918,529)

(234,497,752)

(195,640,240)

(73,327,875)

(89,884,707)

(102,373,733)

ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว

(3,574,080)

(65,480,165)

(111,172,205)

ชาระคืนหนี้สินระยะยาว

(413,486)

(413,485)

(413,485)

(7,980,272)

(7,980,273)

(7,980,273)

(394,214,242)

(398,256,382)

(421,202,451)

1,210,895

(9,357,603)

23,170,715

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

29,950,750

39,308,353

16,137,638

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

31,161,645

29,950,750

39,308,353

ชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ชาระคืนหนี้สินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่ เงินสด
ซื้อสินทรัพย์โดยการทาสัญญาเช่ าซื้อระหว่างปี
ซื้อสินทรัพย์โดยการทาสัญญาเช่ าการเงินระหว่างปี

420,947,987

402,166,290

357,352,110

12,373,438

50,105,823

64,831,424
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บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

อัตราส่ วนทางการเงิน
ตารางอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในธุรกิจหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใน
ระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
อัตราส่ วนทางการเงิน

2557

2556

2555

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.77

0.77

0.60

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

0.68

0.65

0.21

อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.64

0.75

0.72

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

12.16

13.05

11.76

30

28

31

อัตรากาไรขั้นต้น

29.37%

30.78%

30.49%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

(14.71%)

5.29%

6.76%

อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร

(6.73%)

3.84%

4.25%

อัตรากาไรสุ ทธิ

(14.71%)

5.29%

6.76%

อัตราส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

(17.46%)

6.34%

9.52%

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์(ROA)

(4.69%)

1.73%

2.41%

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (EBIT)

(1.23%)

5.83%

7.36%

อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร

16.89%

19.72%

20.96%

0.32

0.33

0.36

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

2.90

2.55

2.81

อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)

3.97

4.56

3.99

อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน(Cash basis) (เท่า)

0.54

0.62

0.61

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

na

na

na

3.84%
1.47%

2.45%
(2.42)%

8.03%
7.69%

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่ วนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อัตราการเติบโตของขายและบริ การ
อัตราการเติบโตของรายได้รวม

* การคานวณอัตราส่ วนทางการเงินเป็ นไปตาม “คู่มือจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และ 69-1” ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
(1) ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจ
ในปี 2557 ที่ ผ่า นมาภาพรวมตลาดรถเช่ า มี ก ารหดตัว ลงประมาณ 15-20% มี ก ารแข่ ง ขัน ที่ รุ น แรงจาก
ผูป้ ระกอบการที่ใช้กลยุทธ์ดา้ นราคา นอกจากนี้ ผลกระทบต่อเนื่ องจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลในปี ที่ผ่านมา ประกอบ
กับนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับระบบขนส่ งมวลชนและการสนับสนุ นรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู)้ และการไม่ควบคุมการเดินรถ
ตามเส้นทาง ส่งผลกระทบกับผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนาดใหญ่ ตลาดรถยนต์มือสองประสบปั ญหา ส่ งผลให้ราคารถมือ
สองทั้งรถยนต์และรถโดยสารประจาทางลดลงอย่างเป็ นสาระสาคัญ ทาให้การจาหน่ ายรถยนต์หลังจากครบระยะเวลาตาม
สัญญาหรื อกรณี ลูกค้าคืนรถก่อนกาหนดเวลาตามสัญญาของบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในงวดผลประกอบการนี้
มีผลขาดทุนจากการขายรถเพิม่ ขึ้นจานวน 14.92 ล้านบาท
จากผลกระทบของราคาตลาดรถมื อ สองดัง กล่ า ว และเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามหลัก ความระมัด ระวัง
(Conservative) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เลือกที่จะแสดงมูลค่าสิ นทรัพย์ที่สะท้อนมูลค่าปั จจุบนั ทั้งหมด จึงได้ทาการปรับมูลค่า
รถยนต์ครบระยะเวลาตามสัญญาหรื อกรณี ลูกค้าคืนรถก่อนกาหนดเวลาตามสัญญาตามราคาที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคตโดย
อ้า งอิ ง จากราคาตลาด ซึ่ งท าให้ผ ลประกอบการเกิ ด ผลขาดทุ น จากรายการด้อ ยค่ า ทรั พ ย์สิ น จากมู ล ค่ า รถยนต์ดัง กล่ า ว
จานวน 75.30 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และมีมูลค่าด้อยค่าทรัพย์สินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน
67.33 ล้านบาท
(2) ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนิ นงานสาหรั บงวด 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี ผลขาดทุ นสุ ทธิ
สาหรับงวด 81.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อนจานวน 110.28 ล้านบาท มาจากบริ ษทั มีกาไรเพิ่มขึ้น 2.95
ล้านบาท ส่วนบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนจากการจาหน่ายยานพาหนะให้เช่าจานวน 14.92 ล้านบาท (ปี 2556 กาไร : 9.73 ล้านบาท)
ขาดทุนเพิม่ ขึ้นจานวน 24.65 ล้านบาท รับรู ้รายการด้อยค่าสิ นทรัพย์จากยานพาหนะให้เช่าที่รอจาหน่ายจานวน 67.33 ล้านบาท
รวมทั้งรายจ่ายค่าเสื่ อมราคาจากยานพาหนะที่รอจาหน่าย(รถโดยสาร) จานวน 10.86 ล้านบาท อันเนื่ องจากสถานการณ์ของ
ตลาดรถยนต์มือสอง ทาให้บริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 102.84 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบริ หารในส่วนของบุคคลากรเพิ่มขึ้น
10.93 ล้านบาท จากการปรับค่าจ้างประจาปี และการขยายธุ รกิ จยานพาหนะให้เช่าประเภทรถโรงเรี ยนและรถShuttle Bus
โดยมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จานวน 1.93 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 5.07 ล้านบาทและภาษีเงินได้ลดลง 13.40 ล้านบาท
ทั้งนี้มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ และกาไรขั้นต้น ประกอบด้วย
1.1 ธุรกิจยานพาหนะให้เช่า มีรายได้จานวน 508.74 ล้านบาท โดยเป็ นรายได้จากธุรกิจยานพาหนะให้เช่าเดิมจานวน
469.45 ล้านบาท และรายได้จากธุ รกิจรถโรงเรี ยนและรถShuttle Bus จานวน 39.30 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจ
ยานพาหนะให้เช่าเดิ มมีรายได้ลดลง 23.12 ล้านบาท และมีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ 26.76 ลดลงจากปี ก่อน
ร้ อยละ 1.54 เนื่ องจากรายได้ลดลง ขณะที่ ตน้ ทุ นคงที่ ย งั มี อยู่ ส่ วนธุ รกิ จรถโรงเรี ยนและรถShuttle Bus
เป็ นรายได้ที่เพิ่มในปี 2557 โดยมีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ 22.59
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1.2 รายได้จากธุรกิจประกันภัยมีจานวน 20.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.35 ล้านบาทจากลูกค้าประเภทประกันภัยรถยนต์
เพิ่มขึ้น 2.10 ล้านบาท ประกันภัยทางทะเลเพิ่มขึ้น 0.47 ล้านบาทและประกันภัยประเภทอื่นลดลง 0.22 ล้านบาท
1.3 รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีจานวน 10.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.59 ล้านบาทจากจานวนเครื่ องเช่าที่
เพิ่มขึ้น
2. รายได้อื่นมี จานวน 14.10 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 2.19 ล้านบาท มาจากรายได้จากการติ ดตามหนี้ ลดลง 1.35
ล้านบาท (ปี 2556 บริ ษทั ได้รับชาระหนี้ตามคาพิพากษาจากลูกหนี้ เช่าซื้ อจานวน 2 ล้านบาท) ดอกเบี้ยรับลดลง 2.77
ล้านบาท กาไรจากการขายทรั พย์สินลดลง 1.06 ล้าน กาไรจากการจาหน่ ายเงิ นลงทุ นเพิ่มขึ้ น 0.75 ล้านบาท
และรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้น 2.24 ล้านบาท
3. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารมีจานวน 111.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.91 ล้านบาท มาจากค่าเสื่ อมราคาจากยานพาหนะให้เช่า
ที่อยูร่ ะหว่างการรอจาหน่ายจานวน 10.86 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบุคคลากรเพิ่มขึ้น 10.93 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นจากธุรกิจ
ยานพาหนะให้เช่าเพิ่มขึ้นจานวน 9.69 ล้านบาทและจากธุรกิจประกันภัยเพิ่มขึ้น 1.24 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย
เพิ่มขึ้น 3.29 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้น 1.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 0.60 ล้านบาท
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงิ นลงทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจานวน 1.10 ล้านบาท เงิ นบริ จาคลดลง 1.66 ล้านบาทและ
สารองหนี้สงสัยจะสูญลดลง 3.25 ล้านบาท
4. ขาดทุนจากการจาหน่ ายยานพาหนะให้เช่า มีจานวน 14.93 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 24.65 ล้านบาท
(ปี 2556 : กาไร 9.73 ล้านบาท) จากการแข่งขันด้านราคาเพื่อระบายรถส่ งผลต่อปริ มาณการซื้ อขายในตลาดรถยนต์
ใช้แล้ว และราคาขายรถยนต์ใช้แล้วมีอตั ราลดลงอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ในปี 2557 มีจานวนยานพาหนะที่ ขายทั้งสิ้ น
446 คัน (ปี 2556 จานวน 394 คัน) โดยมีจานวนรถที่บริ ษทั จาหน่าย 187 คันหรื อร้อยละ 42 มีผลกาไรจานวน 7.05
ล้านบาทในขณะที่ ร้อยละ58 มี ผลขาดทุน จานวน 21.97 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นผลขาดทุ นจากรถที่ มีขนาด
เครื่ องยนต์มากกว่า 2,000CC
5.

จากราคาตลาดรถยนต์ใช้แล้วลดลงที่ กล่าวข้างต้น ในปี 2557 บริ ษทั ย่อยบันทึ กผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ยานพาหนะให้เช่า จานวน 67.33 ล้านบาท เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
มูลค่าราคารถยนต์จากข้อมูลราคาตลาดจากการขายในช่วงที่ผ่านมา (ไตรมาส 3/2556 – ไตรมาส 2/2557) โดยแยก
ตามกลุ่มของรถยนต์ที่มีขนาดเครื่ องยนต์เดี ยวกัน ยี่ห้อ และอายุการใช้งานใกล้เคียงกัน สาหรับรถโดยสารประเมิน
จากราคาที่คาดว่าจะขายได้ในตลาด

6. ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจานวน 63.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 5.07 ล้านบาท มาจากการจัดสัญญาเช่าซื้ อรถบัสเพื่อ
บริ การรับ-ส่ง พนักงานให้ลูกค้าจานวน 11 คัน คิดเป็ นดอกเบี้ยจานวน 1.55 ล้านบาท และเกิดจากราคารถยนต์ให้เช่า
มีราคาสูงกว่าปี ก่อนเฉลี่ยคันละ 61,400 บาท ส่งผลให้มูลค่าเงินกูต้ ามสัญญาเช่าซื้ อและดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าซื้ อ
เพิ่มขึ้น
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7. ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้ ในปี 2557 บริ ษทั มีรายการภาษีเงินได้แสดงผลเป็ นรายได้จานวน 3.28 ล้านบาท (ปี 2556
เป็ นค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้จานวน 10.12 ล้านบาท) รายการภาษีเงิ นได้ปี 2557 ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้นิติบุคคล
จานวน 0.83 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.31 ล้านบาทซึ่ งเป็ นภาษีของธุรกิจประกันภัย และภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจานวน
(4.11) ล้านบาทมีผลทาให้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 13.70 ล้านบาท อันเนื่ องมาจากการรับรู ้รายการด้อยค่าของ
ยานพาหนะให้เช่า ซึ่งจะเป็ นรายจ่ายทางภาษีในอนาคต
(3) สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริ ษทั
ตามโครงสร้างธุรกิจแหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก 2 แหล่งคือ 1. เงินรับจากกิจกรรมดาเนินงาน 2. เงินรับจาก
การจาหน่ ายยานพาหนะให้เช่า โดยบริ ษทั ย่อยมีเงิ นรับจากการดาเนิ นงาน 238.40 ล้านบาท และมีรายได้จากการจาหน่ าย
ยานพาหนะที่ครบกาหนดสัญญาเช่าแล้วจานวน 183.54 ล้านบาท บริ ษทั สามารถบริ หารจัดการสภาพคล่องได้ในระดับหนึ่ ง
มีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง 0.77 เท่าซึ่ งเป็ นอัตราเดียวกับปี ก่อน นอกจากนี้ ยงั มีรายการเที ยบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว
สูงขึ้นจากปี ก่อน ทาให้อตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเพิ่มสูงขึ้นด้วย
(4) ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
ภาระหนี้ สินที่สาคัญของบริ ษทั มีหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อ, หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินและหนี้ สินระยะยาว
เพิ่มขึ้น 39.11 ล้านบาท โดยหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ, หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 51.08 ล้านบาทจากการที่บริ ษทั ย่อย
ได้ทาสัญญาเช่าซื้ อยานพาหนะและสัญญาเช่าการเงิ นกับบริ ษทั ลิสซิ่ งเพื่อเช่ายานพาหนะให้กบั ลูกค้า และเงินกูย้ ืมระยะยาว
ลดลง 11.97 ล้านบาทจากการชาระคืนเงินกูต้ ามกาหนด
(5) ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ที่จะมีผลการดาเนินงานในอนาคต
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟ้ื นตัวอย่างเห็นได้ชดั อุปสงค์ของรถยนต์ในประเทศยังลดลง ต่อเนื่ อง
การดาเนินงานของบริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจไปสู่บริ การรู ปแบบต่างๆที่มีมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มของการบริ การ
มีการลงทุ นในธุ รกิ จรถรับส่ งพนักงาน รถโรงเรี ยน พร้ อมๆกับการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานรถเช่ าให้สูงขึ้ น
การลงทุนทางเทคโนโลยีในรู ปแบบการบริ การใหม่ๆ การหมัน่ อบรมฝึ กฝนพนักงานอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งการให้บริ การที่
ครบวงจรจะเป็ นปั จจัยให้บริ ษทั มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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แบบ 56-1

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
"บริ ษทั ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ฉบับนี้ แล้วด้วยควำมระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่ำ
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ นอกจำกนี้
บริ ษทั ขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงิ นและข้อมูลทำงกำรเงินที่ สรุ ปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสำระสำคัญทั้ง
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว และบริ ษทั ได้
แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั
แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่มิชอบที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้
มอบหมำยให้ นำงดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อ
ของ นำงดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์ กำกับไว้ บริ ษทั จะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำว
ข้ำงต้น"
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

1. นำงดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์

กรรมกำร

2. นำงวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

กรรมกำร

ผูร้ ับมอบอำนำจ
นำงดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์

กรรมกำร
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แบบ 56-1

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล
1. นำยวิเชียร พงศธร
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ผูม้ ีอำนำจลงนำม

อำยุ
(ปี )
58

วันที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
เป็ นกรรมกำร
ของบริ ษทั
8 ต.ค. 2536 - ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ
Rensselaer Polytechnic
Institute, Troy, New York,
U.S.A.
- ปริ ญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
สำขำวิศวกรรมนิวเคลียร์
Rensselaer Polytechnic
Institute, Troy, New York,
U.S.A.

สัดส่ วนกำรถือ
หุ้นในบริ ษทั

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ผูบ้ ริ หำร

1.67 %

-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2531 – ปัจจุบนั
2533 – ปัจจุบนั
2535 – ปัจจุบนั
2536 – ปัจจุบนั
2541 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
และกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
มูลนิธิยวุ พัฒน์
บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ มำร์ เก็ตติ้ง จำกัด (มหำชน)
มูลนิธิเอ็นไลฟ
มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
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แบบ 56-1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล
2. นำงดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์
กรรมกำรและกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำม

อำยุ
(ปี )
59

วันที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งเป็ น
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
กรรมกำร
ของบริ ษทั
30 เม.ย. 2544 - Executive Master Degree in
Consulting and Coaching for
Change (CCC) INSEAD,
France
- ปริ ญญำโท สำขำ
บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำตรี สำขำ
วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- Diploma in Clinical
Organizational Psychology,
INSEAD, France

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษทั

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ผูบ้ ริ หำร

0.0069 %

-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2535 – ปัจจุบนั
2536 – ปัจจุบนั
2541 – ปัจจุบนั
2542 – ปัจจุบนั
2542 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ตำแหน่ง

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเหรัญญิก
กรรมกำรและเหรัญญิก
กรรมกำร
กรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำรใหญ่

บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
มูลนิธิยวุ พัฒน์
บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ มำร์ เก็ตติ้ง จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ค.คน จำกัด
มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
มูลนิธิเอ็นไลฟ
บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
สำยงำนสนับสนุน กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

กำรอบรมจำก IOD
- หลักสูตร Directors
Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 22 ปี 2547
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แบบ 56-1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล
3. นำยกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
กรรมกำรและกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำม

อำยุ
(ปี )
65

วันที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งเป็ น
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
กรรมกำร
ของบริ ษทั
26 เม.ย. 2555 - ปริ ญญำตรี สำขำ
เศรษฐศำสตร์และ
บริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
วิสคอนซิน สหรัฐอเมริ กำ
กำรอบรมจำก IOD
- หลักสูตร Directors
Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 70 ปี 2549
- หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุ่ นที่ 32
ปี 2553
- หลักสตูร Corporate
Governance for Capital Market
Intermediaries Exclusive Class
(CGI) ปี 2557

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษทั

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ผูบ้ ริ หำร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2542 – ปัจจุบนั
2542 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2552 – 2556
2552 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั

ตำแหน่ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ที่ปรึ กษำกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จำกัด
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
บริ ษทั หลักทรัพย์ สิ นเอเซีย จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ ด จำกัด (มหำชน)
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แบบ 56-1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล
4. นำงแน่งน้อย บุณยะสำระนันท์
กรรมกำรและกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำม

อำยุ
(ปี )
69

วันที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งเป็ น
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
กรรมกำร
ของบริ ษทั
26 เม.ย. 2555 - ปริ ญญำตรี สำขำบัญชีกำรเงิน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Certificate in Dynamic
Management, Syracuse
University, New York, USA
- Senior Executive Program,
(SEP) SASIN

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษทั

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ผูบ้ ริ หำร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2551 - 2553
2551 - ปัจจุบนั
2554 - 2555

ตำแหน่ง
กรรมกำรที่ปรึ กษำ
กรรมกำร
ที่ปรึ กษำกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
สำยธุรกิจกำรเงิน กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
บริ ษทั พรี เมียร์ มำร์ เก็ตติ้ง จำกัด (มหำชน)
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

กำรอบรมจำก IOD
- หลักสูตร Directors
Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 67 ปี 2550

- หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP)
รุ่ นที่ 9/2557
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บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล
5. นำยสมชำย เลิศสุทธิรัศมีวง
กรรมกำรและกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจ.ลงนำม

อำยุ
(ปี )
58

วันที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งเป็ น
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
กรรมกำร
ของบริ ษทั
26 เม.ย. 2555 - ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิ จ
TARLETON STATE
UNIVERSITY, U.S.A.
- ปริ ญญำตรี สำขำ
เศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษทั

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ผูบ้ ริ หำร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2541 – 2553
2553 – ปัจจุบนั

ตำแหน่ง
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จำกัด

กำรอบรมจำก IOD
- หลักสูตร Directors
Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 102 ปี 2555
- หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP)
รุ่ นที่ 9 ปี 2557
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บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล
6. นำงวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมกำรและกรรมกำร
ผูม้ ีอำนำจลงนำม

อำยุ
(ปี )
52

วันที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งเป็ น
กรรมกำร
ของบริ ษทั
23 เม.ย. 2557

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริ ญญำโท กำรบริ หำรธุรกิจ
ภำคเอกชนสถำบันบัณฑิตพัฒน
บริ หำรศำสตร์
- ปริ ญญำตรี คณะนิติศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ สำขำ
กำรเงินและกำรธนำคำร
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
กำรอบรมจำก IOD
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 106/2556
- หลักสูต Successful Formulation
& Execution of Strategy (SFE)
รุ่ นที่ 21ปี 2557
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่ นที่ 198 ปี 2557
- หลักสูตร Anti-Corruption : The
Practical Guide (ACPG)
รุ่ นที่ 15 ปี 2557
- หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP)
รุ่นที่ 13 ปี 2557

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษทั

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2552 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ตำแหน่ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000)
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิสซิ่ ง จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จำกัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ในกลุ่มพรี เมียร์
สำยสนับสนุน 3 กลุ่มบรษัทพรี เมียร์
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บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล
7. นำงสำวชนิดำ สุวรรณจูฑะ
กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

อำยุ
(ปี )
73

วันที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งเป็ น
กรรมกำร
ของบริ ษทั
20 ธ.ค. 2556

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจสำขำกำรเงิน
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
- Post Graduate for Advance Studies
in Economic & Social Studies, The
Victoria University of Manchester
England
- ปริ ญญำตรี บัญชีบณั ฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำตรี พำณิ ชศำสตร์บณั ฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำบัตรวิทยำลัยป้ องกัน
รำชอำณำจักร หลักสูตรกำรป้ องกัน
รำชอำณำจักรภำครัฐร่ วมเอกชน
รุ่ น 37 วิทยำลัยป้ องกันรำชอำณำจักร
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน
1495
กำรอบรมจำก IOD
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 97/2555
- หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 9
ปี 2557

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษทั

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2544 – 2553
2544 – ปัจจุบนั
2545 – 2550
2547 – ปัจจุบนั
2550 – 2554
2550 – ปัจจุบนั
2551 – 2554
2555 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ตำแหน่ง
ผูพ้ ิพำกษำสมทบ ศำลทรัพย์สินทำง
ปั ญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กลำง
ผูป้ ระนีประนอม ศำลทรัพย์สินทำง
ปั ญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กลำง
ที่ปรึ กษำสถำบันที่ปรึ กษำเพื่อ
พัฒนำประสิ ทธิภำพในรำชกำร
(สปร.)
กรรมกำรในคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลงำน
ประธำนกรรมกำร อนุกรรมกำร
พิจำรณำคุณสมบัติของผูข้ อขึ้น
ทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ สำขำ
กำรเงินและกำรบัญชี
คณะกรรมกำรทดสอบผูส้ อบบัญชี
ภำษีอำกร
กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรทดสอบผูส้ อบบัญชี
ภำษีอำกร
คณบดี

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงำน ก.พ.
มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสิต
สภำวิชำชีพบัญชี
สำนักงำน ก.พ.
กรมสรรพำกร
บมจ.พรี เมียร์ โพรดักส์ (มหำชน)
บมจ. พรี เมียร์ โพรดักส์ (มหำชน)
กรมสรรพำกร
คณะบัญชี วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม

………………………….รับรองควำมถูกต้อง หน้ำ 88

บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล
8. นำยสุชำย วัฒนตฤณำกุล
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

อำยุ
(ปี )
74

วันที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งเป็ น
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
กรรมกำร
ของบริ ษทั
4 ก.ค. 2554 - ปริ ญญำตรี กำรศึกษำศำสตร์
ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
กำรอบรมจำก IOD
- หลักสูตร Directors
Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 38 ปี 2548

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษทั

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ผูบ้ ริ หำร

0.0009 %

-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2540 – ปัจจุบนั

ตำแหน่ง

ปัจจุบนั

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
ที่ปรึ กษำอิสระ

ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
ที่ปรึ กษำกรรมกำร

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ธุรกิจให้คำปรึ กษำ พัฒนำ และออกแบบ
กำรจัดวำงระบบกำรบริ หำรค่ำตอบแทน/
เงินเดือน/ค่ำจ้ำง และกำรจัดองค์กร
บริ ษทั รี เทล เทรนนิ่ง จำกัด
มูลนิธินวัตกรรมทำงสังคม
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บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล
9. นำยวิชยั หิ รัญวงศ์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ

อำยุ
(ปี )
68

วันที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งเป็ น
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
กรรมกำร
ของบริ ษทั
4 ก.ค. 2554 - เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต
Pittsburg State University,
U.S.A.
- เศรษฐศำสตร์บณั ฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- นิติศำสตร์บณั ฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- กรรมกำรอำชีพในทำเนียบ
IOD ในลำดับที่ 33
กำรอบรมจำก IOD
- หลักสูตร Directors
Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 67 ปี 2550
- หลักสูตร Financial Statement
for Directors (FSD) รุ่ นที่3
ปี 2551
- หลักสูตร Directors
Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 110 ปี 2551
- หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุ่ น 34
ปี 2554

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษทั

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ผูบ้ ริ หำร

-

-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2550 – ปัจจุบนั
2553 – 2554

2553 – 2554

2540 – 2555
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2554 - 2557

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรจัดวำงประเด็น
ข้อคิดเห็นในประเด็น
สำธำรณะเร่ งด่วน เพื่อ
เสนอต่อคณะทำงำน
ที่ปรึ กษำคณะกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
(CG & CSR)
กรรมกำรประจำคณะ

บริ ษทั พรี เมียร์ มำร์ เก็ตติ้ง จำกัด (มหำชน)

กรรมกำรและเหรัญญิก
อุปนำยก
อนุกรรมำธิกำรนโยบำย
กำรเงิน กำรคลัง กำร
ธนำคำรและสถำบัน
กำรเงิน

สภำที่ปรึ กษำเศรษฐศำสตร์และสังคม
แห่ งชำติ

ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์

สำนักบัณฑิตอำสำสมัครแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สถำบันป๋ วยอึ๊งภำกรณ์
สมำคมเศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์
วุฒิสภำ
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บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล
9. นำยวิชยั หิ รัญวงศ์
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ (ต่อ)

อำยุ
(ปี )
68

วันที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งเป็ น
กรรมกำร
ของบริ ษทั

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
กำรอบรมกับ IOD (ต่อ)
- หลักสูตร Monitoring the Internal
Audit Function (MIA) รุ่ น 10 ปี
2554
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk
Management (MFM) รุ่ น 5 ปี 2554
- หลักสูตร Monitoring the System of
Internal Control and Risk
Management (MIR) รุ่ น 11 ปี 2554
- หลักสูตร Monitoring the Quality of
Financial Reporting (MFR) รุ่ น 13
ปี 2554
- หลักสูตร Successful Formulation
& Execution of Strategy (SFE) รุ่ น 8
ปี 2553
- หลักสูตร Chartered Director Class
(CDC) รุ่ นที่ 7 ปี 2556
- หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 9
ปี 2557

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษทั

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผูบ้ ริ หำร
-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2556 - 2557

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ตำแหน่ง
ที่ปรึ กษำกิตติมศักดิ์
คณะกรรมำธิกำรกำรเงิน กำร
คลัง กำรธนำคำร และสถำบัน
กำรเงิน
ที่ปรึ กษำคณะอนุกรรมำธิกำร
กำรพำนิชย์
กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
วุฒิสภำ

สภำนิติบญั ญัติแห่ งชำติ (สนช.)
มูลนิธิอำจำรย์ป๋วย
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บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

รำยชื่อบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
PFC
บจ. พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล
PMB
บจ. พรี เมียร์ เมโทรบัส
PE
บมจ. พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
PMN
บจ. พรี เมียร์ แมนูแฟคเจอริ่ ง
PC2000 บจ. พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000)
P-PET บจ. พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์
PIL
บจ. พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง
SHR
บจ. ซี แฮริ เออร์
PB
บจ. พรี เมียร์โบรคเคอร์ เรจ
PCE
บจ. พรี เมียร์ ซีอี
PLMS บจ. พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส
IME
บจ. อิมพีเรี ยล อีเกิ้ล
PT
บมจ. พรี เมียร์ เทคโนโลยี
SPH
บจ. เสรี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ โฮลดิ้ง
DCS
บจ. ดำต้ำโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
PPlanner บจ. พรี เมียร์ แพลนเนอร์
PM
บมจ. พรี เมียร์ มำร์ เก็ตติ้ง
PAM
บจ. พรี เมียร์ อัลเทอร์ เนทีฟ มอเตอร์ส
PMF
บจ. พี.เอม.ฟูด
SRS
บจ. สำระสุ ข
PCI
บจ. พรี เมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้
PSC
บจ. ศูนย์พรี เมียร์สุขมุ วิท
PFP
บจ. พรี เมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
SA
บจ. เสรี แอสเซ็ทส์
PPP
บมจ. พรี เมียร์ โพรดักส์
PTDO บจ. พรี เมียร์ ทีดีโอ
PHA
บจ. พรี เมียร์ โฮม แอพพลำยแอนซ์
LPCE บจ. แอลพีซีอี
IGC
บจ. อินฟิ นิท กรี น
PID
บจ. พรี เมียร์ อินฟรำสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
PPW บจ. พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี
PGCAP บจ. พรี เมียร์ โกลเบิล แคปปิ ตอล
PMC บจ. พรี เมียร์ มอเตอร์
SNE
บจ. เสนำนี
PRH
บจ. พรี เมียร์ รี สอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
LQ5
บจ. ลิคควิเดชัน 5
RYH บจ. รำยำ เฮอริ เทจ
Seto
บจ. ภัตตำคำร เซโต้
MS
บจ. หมู่บำ้ นเสรี
RKT
บจ. ร้ำนคนไทย
SP
บจ. เสรี พรี เมียร์
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บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ประวัตผิ ้บู ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่ วนกำรถือ
หุ้นในบริ ษทั

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
ผูบ้ ริ หำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

-- ไม่มี --
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บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

รำยละเอียดกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน) ที่เป็ นผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
รายชือ่ บริ ษัท

บริ ษัท

บริ ษัทย่อย

บริ ษัทร่วม

บริ ษัทที่เกีย่ วข้ อง *

รายชือ่

PE

PC2000

PIL

PB

PLMS

PFC

PM

PMF

PCI

PFP

PT

DCS

1. นายวิเชียร พงศธร

X, //

X, //

X, //

X, //

X, //

//

X, //

X, //

X, //

X, //

X, //

X, //

2. นางดวงทิพย์ เอีย่ มรุ่งโรจน์

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

3. นายสมชาย เลิศสุทธิ รัศมีวง

//

4. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

//

//

//

5. นางแน่งน้ อย บุณยะสาระนันท์

//

/

6. นายวิชยั หิรัญวงศ์

/

/

7. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล

/

8. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ

/

9. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

//

ไม่มี

PHA

IGC

PPW

X, //
//

PMC

PRH

RYH

MS

SP

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

RKT

TDMR
//

Nature
//

//

//

//

//

//
//

//

/
/
//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

LPCE

PID

PGCAP
//

SNE

บริ ษัทที่เกีย่ วข้ อง *

รายชือ่ บริ ษัท
รายชือ่
1. นายวิเชียร พงศธร

PPP

PMB

2. นางดวงทิพย์ เอีย่ มรุ่งโรจน์

PMN
//

P-PET
//

SHR
//

//

//

//

//

//

//

PCE

IME
//

SPH

PPlanner

PSC

//

PAM
//

SRS

//

//

//

SA
//

PTDO
//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

Seto
//

//

//

3. นายสมชาย เลิศสุทธิ รัศมีวง
4. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
5. นางแน่งน้ อย บุณยะสาระนันท์
6. นายวิชยั หิรัญวงศ์
7. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล
8. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
9. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

//

//

//

//

//

//

//

//

หมายเหตุ : / = กรรมกำร
X = ประธำนกรรมกำร // = กรรมกำรบริ หำร
* บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง บริ ษทั ที่กรรมกำรผูม้ ีอำนำจและผูบ้ ริ หำรเข้ำไปดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อเป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ
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บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

รายชื่อบริ ษท
ั ที่เ กี่ยวข้อง
PE
PC2000
PIL
PB
PLMS
PFC
PM
PMF
PCI
PFP
PT
DCS
PPP
PHA
IGC
PPW
PMC
PRH
RYH
MS
SP

บมจ. พรี เ มียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
บจ. พรี เ มียร์ แคปปิ ตอล (2000)
บจ. พรี เ มียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง
บจ. พรี เ มียร์ โบรคเคอร์ เ รจ
บจ. พรี เ มียร์ แอลเอ็มเอส
บจ. พรี เ มียร์ ฟิ ชชัน
่ แคปปิ ตอล
บมจ. พรี เ มียร์ มาร์ เ ก็ตติง้
บจ. พี.เอม.ฟูด
บจ. พรี เ มียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้
บจ. พรี เ มียร์ โฟรเซ่ น โพรดักส์
บมจ. พรี เ มียร์ เทคโนโลยี
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิ สเต็มส์
บมจ. พรี เ มียร์ โพรดักส์
บจ. พรี เ มียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์
บจ. อินฟิ นิท กรี น
บจ. พีพี วินด์ เอ็นเนอร์ จี
บจ. พรี เ มียร์ มอเตอร์
บจ. พรี เ มียร์ รี สอร์ ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
บจ. รายา เฮอริ เ ทจ
่ า้ นเสรี
บจ. หมูบ
บจ. เสรี พรี เ มียร์

PMB
PMN
P-PET
SHR
PCE
IME
SPH
PPlanner
PAM
SRS
PSC
SA
PTDO
LPCE
PID
PGCAP
SNE
Seto
RKT
TDMR
Nature

บจ. พรี เ มียร์ เมโทรบัส
บจ. พรี เ มียร์ แมนูแฟคเจอริ่ ง
บจ. พรี เ มียร์ เพ็ท โพรดักส์
บจ. ซี แฮริ เ ออร์
บจ. พรี เ มียร์ ซี อี
บจ. อิมพีเ รี ยล อีเ กิ้ล
บจ. เสรี พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ โฮลดิ้ง
บจ. พรี เ มียร์ แพลนเนอร์
บจ. พรี เ มียร์ อัลเทอร์ เ นทีฟ มอเตอร์ ส
บจ. สาระสุข
บจ. ศูนย์พรี เ มียร์ สข
ุ ม
ุ วิท
บจ. เสรี แอสเซ็ทส์
บจ. พรี เ มียร์ ทีดีโอ
บจ. แอลพีซีอี
บจ. พรี เ มียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเ วลลอปเม้นท์
บจ. พรี เ มียร์ โกลเบิล แคปปิ ตอล
บจ. เสนานี
บจ. ภัตตาคาร เซโต้
บจ. ร้ านคนไทย
บจ. ไทย ดีเ อ็มอาร์ รี เ ทล
บจ. เนเจอร์ ทัช
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บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ-สกุล
นำยธีระพล จุฑำพรพงศ์

อำยุ
(ปี )
50

วันที่ได้รับกำร
แต่งตั้งเป็ น
เลขำนุกำรบริ ษทั
ของบริ ษทั
21 ก.พ. 2556

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- บริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำง
กฎหมำยธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- เนติบณั ฑิตไทย สำนักอบรม
กำรศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ
- นิติศำสตร์บณั ฑิต มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษทั

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2528 – 2535
2535 - 2544
2544 - 2545

ที่ปรึ กษำกฎหมำย
ทนำยควำม
ทนำยควำมหุ ้นส่ วน

2545 - ปัจจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำร งำนกฎหมำย
และเลขำนุกำรบริ ษทั

ชื่ อหน่วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ดีทแฮลม์ จำกัด
บริ ษทั พีบีเอสลอว์ จำกัด
บริ ษทั สำนักกฎหมำยนทีอินเตอร์ เนชัน่ แนล
จำกัด
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

กำรอบรมจำก IOD
- หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่ นที่ 6/2547

………………………….รับรองควำมถูกต้อง หน้ำ 96

บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
า



า

1. นายวิเ ชียร พงศธร
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์
3. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
5. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
6. นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง

 า

PC2000

PIL

PB

PLMS

X, //
//
//
//
//
-

X, //
//
//
//
//
//

X, //
//
//
//
//
-

X, //
//
/
//
//
-

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร / = กรรมการ
PC2000 บจ. พรี เ มียร์ แคปปิ ตอล (2000)
PIL
บจ. พรี เ มียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง
PB
บจ. พรี เ มียร์ โบรคเคอร์ เ รจ
PLMS บจ. พรี เ มียร์ แอลเอ็มเอส
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บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ทาง
อายุ
เป็ นหัวหน้างาน
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
(ปี )
ผูต้ รวจสอบภายใน
ในบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
นายเอกพันธุ์ นวลเมือง
51
30 ส.ค. 2552
บัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
(การสอบบัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MINI MBA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง
- Business Continuity Managing
Disruption Related Risk in
Compliance with ISO 31000
- Application of Risk
Management International
Standard ISO 31000 : 2009 and
Risk Assessment Techniques
IEC 31010 : 2009
- Integrated Risk Management
ISO 31000 - 2009 / COSO –
ERM
- หลักสูตร Anti-Corruption : The
Practical (ACPG) รุ่ นที่ 2/2556
หมายเหตุ : * คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูม้ ีอานาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้าง หัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2538 - 2555

ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ

2555 - ปัจจุบนั

ผูอ้ านวยการ
งานตรวจสอบภายใน

ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โกลเบิล แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
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บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
-ไม่มี-
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บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 5
อืน่ ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
-ไม่มี-
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