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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
  บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทหน่ึงในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เดิมช่ือ บริษัท พรีเมียร์          
ซพัพลาย จ ากดั จดทะเบียนก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2517 บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั   และด าเนินการเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2536  ต่อมาในปี 2543  บริษทัไดป้รับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็นบริษทั
ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนหรือ Holding Company  โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance)              
ต่างๆท่ีส าคญัไดแ้ก่ ธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนตป์ระเภทต่างๆ เพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจดา้นการเป็นท่ี
ปรึกษาและตวัแทนประกนัภยั  
 บริษัทมกีารลงทุนในบริษัทย่อย 4 แห่ง ดงันี ้
 1) บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากัด ด าเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease)              
พร้อมทั้งบริการพนกังานขบัรถ บริการบ ารุงรักษา และบริการต่อเน่ืองอ่ืนๆ 
 2) บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั ด าเนินธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ใหบ้ริการแนะน าและเป็นท่ีปรึกษา
ดา้นการประกนัแก่ลูกคา้  
 3) บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั ด าเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจต่างๆ และให้เช่าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
 4) บริษทั พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ ากดั ด าเนินธุรกิจให้บริการจดัการสินทรัพย ์หน้ีอสังหาริมทรัพยแ์ละหน้ีเช่าซ้ือ 
ใหก้บัสถาบนัการเงินต่างๆ โดยในปัจจุบนับริษทัไม่ไดข้ยายธุรกิจในส่วนน้ีแลว้ ด าเนินงานเฉพาะส่วนท่ียงัคงเหลืออยูเ่ท่านั้น  
 ในปีท่ีผ่านมาบริษัทยงัคงมุ่งเน้นการขยายตัวในธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการด าเนินงาน
(Operating Lease)  ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษทัด าเนินการผ่านทางบริษทัย่อยคือ  บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ทั้ งน้ีเพื่อ
รองรับความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายฐานลูกคา้ผ่านช่องทางใหม่ๆ การขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รวมทั้งบริการใหม่ๆ  
เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บัลูกคา้มากข้ึน   
 

1.1 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมาย 
 วสัิยทศัน์   
 เป็นบริษทัไทยท่ีมุ่งมัน่ในการเป็นผูน้ าดา้นธุรกิจบริการท่ีครบวงจรอยา่งต่อเน่ืองและมีคุณภาพ และมุ่งมัน่สร้าง

ความสมดุลใหก้บัธุรกิจ พนกังาน และสงัคม 
  พนัธกจิ   

 ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพไดร้ะดบัมาตรฐานสากล  
 น าเสนอแนวความคิดใหม่  พฒันาคุณภาพชีวติ  สงัคม  และส่ิงแวดลอ้ม  
 ด าเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้ง พนกังาน องคก์ร และสงัคม  
 ผสมผสานความรู้และความสามารถเพ่ือร่วมคิดร่วมสร้างงานบริการ  
 ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล และยดึหลกัคุณธรรมจรรณยาบรรณ  ดว้ยวถีิแบบไทยท่ีดีงาม 
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  เป้าหมายของบริษัท    
 พฒันาการสร้างรูปแบบการใหบ้ริการท่ีครบวงจร และสร้างความแตกต่างท่ีชดัเจนในงานบริการ  
 เน้นการรักษาฐานลูกคา้เดิมและสร้างมูลค่าเพ่ิมของการบริการทั้ งกับลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่

เพื่อใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุด 
 มุ่งพฒันาและส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความความรู้ความเช่ียวชาญในงานบริการตลอดจนพฒันาระบบ

บริหารจดัการเพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัในอนาคต 
 ปรับโครงสร้างทางการเงินใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนอนัจะน าไปสู่การลดตน้ทุนทางธุรกิจ 
 พฒันาการบริหารจดัการสินทรัพยใ์หส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ของเศรษฐกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในช่วงปี 2555-2557 มดีงันี ้

 บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอย่าง             
มีนยัส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

 บริษทัไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ท่ีบริษทัถือ
หุ้นอยู่ร้อยละ100 ผ่านทางบริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึง       
โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 65 ล้านบาทในปี 2555  และได้มีการเพ่ิมทุนอีกจ านวน          
120 ลา้นบาท ในปี 2557รวมเป็นทุนจดทะเบียน 320 ลา้นบาท 

 บริษทั  พรีเมียร์  อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั  (บริษทัยอ่ย)  มีการขยายการบริการในรูปแบบของรถของ
โดยสารรับ-ส่งพนกังาน และรถรับ-ส่งนกัเรียน   และในปี 2557 จากการใหบ้ริการบริษทัค านึงถึง
ความปลอดภยัของพนกังาน นกัเรียน ผูโ้ดยสาร บริษทัยอ่ยจึงไดน้ าวตักรรมระบบการจดัการใน
การใหบ้ริการเตม็รูปแบบ มาใชแ้ละมีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งกปัตนัและมอนิเตอร์ 

 บริษัทได้รับการประเมินจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ร่วมกบัสมาคมบริษทัจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ในเร่ืองการจดัการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM)  อยูใ่นเกณฑ ์“ ดีเลิศ ” ดว้ยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นระยะเวลา  
3 ปี ติดต่อกนัตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 

 บริษทัไดรั้บการประเมิน จากการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน  บริษทัไดรั้บ
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัร้อยละ 80-89 หรือระดบัดีมาก  เป็นระยะเวลาติดต่อกนั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555 
ถึงปี 2557 ซ่ึงระดบัคะแนนท่ีบริษทัไดรั้บนั้นจดัอยูใ่น “Top Quartile” ในกลุ่มบริษทัท่ีมี Market 
Capitalization ต ่ากวา่ 1,000 ลา้นบาท  

 ในปี 2556 บริษทัไดแ้สดงเจตนารมณ์ในการเป็นแนวร่วมสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นทุจริต พร้อมทั้งไดด้ าเนินการยื่นเพื่อท าการขอรับประกาศนียบตัรรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติั
ในการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชนไทย และเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 บริษทัไดรั้บรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย  

 บริษทัไดรั้บการประเมินจากสถาบนัไทยพฒัน์ ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption progress 
indicator) อยูใ่นระดบั 4 “ไดรั้บการรับรอง (Certified)”  



บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 

 

…………………………….รับรองความถูกตอ้ง หนา้  3 
 

 บริษทัไดรั้บการคดัเลือกจากสถาบนัไทยพฒัน์ ในการจดัอนัดบัธุรกิจดา้นการพฒันาความยัง่ยืน    
มีการด าเนินธุรกิจโดดเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและธรรมาภิบาล(ESG100) บริษทัเป็น1ใน100
บริษทั จาก 567 บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 
1.3    โครงสร้างการถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557  เป็นดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE   = บมจ. พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED 
PC2000 = บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล  (2000) PREMIER CAPITAL (2000) COMPANY LIMITED 
PIL  = บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง        PREMIER INTER LEASING COMPANY LIMITED               
PB  = บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ PREMIER BROKERAGE COMPANY LIMITED 
PLMS  = บจ. พรีเมียร์ แอลเอม็เอส PREMIER LMS COMPANY LIMITED 

 
2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 2.1    โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 
  บริษทัมีรายไดส่้วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน (Operation Lease)  ซ่ึงด าเนินงานโดย
บริษทัยอ่ย คือ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั   

 
สายผลติภัณฑ์ / กลุ่มธุรกจิ 

ด าเนินการ 
โดยบริษทั 

% การถือหุ้น 
ของบริษทั 
ในปัจจุบัน 

ปี 2557 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

ปี 2556 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

ปี 2555 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

   บริการสินเช่ือธุรกิจและให้เช่าอุปกรณ์    
   -  คอมพิวเตอร์ 
   บริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน 

 PC2000 
  
   PIL /1 

         100.00 
  
        100.00 

12.42 
 

513.42 

2.24 
 

92.74 

12.17 
 

507.57 

2.23 
 

93.03 

             13.66 
 

523.10 

     2.44 
 

93.56 
   นายหนา้ประกนัวินาศภยั    PB /1    99.99 20.61 3.72 18.25 3.34 17.19 3.07 
   บริการจดัการสินเช่ือ 
   ค่าบริการอ่ืน 

   PLMS /1 

   PE 
  99.94 1.10 

6.10 
0.20 
1.10 

2.05 
5.57 

0.38 
1.02 

1.97 
3.20 

0.35 
0.58 

  รวมรายได้   553.65 100.00 545.61 100.00 559.12 100.00 
 

หมายเหต ุ /1 บริษทัยอ่ยลงทุนโดย บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) 
 

 

 

บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 
100% 

บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
100 % 

 

บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 
99.99 % 

บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ากดั 
99.94 % 
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2.2     ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

  2.2.1  ธุรกจิการให้บริการรถเช่าเพือ่การด าเนินงาน  
       (1) ลกัษณะของการบริการ 
             เป็นการให้บริการจดัหายานพาหนะให้กบัผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการ และ
กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing)  โดยมีลกัษณะเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease)  อาทิ รถยนต์
ส าหรับผูบ้ริหาร รถยนตเ์พ่ือการขนส่ง  รถโดยสารไม่ประจ าทางส าหรับรับ-ส่งผูโ้ดยสาร รถรับ-ส่งนกัเรียน และรถยนตเ์พื่อ
การพาณิชยอ่ื์นๆ  อายสุญัญาอยูร่ะหวา่ง 3-5 ปี  การให้บริการมีทั้งการให้บริการตามสัญญาเช่าระยะยาวและการให้บริการรถ
เช่าพร้อมพนกังานขบัรถ โดยบริษทัมีประเภทรถยนตเ์ช่าหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ รถยนตน์ัง่ขนาด ตั้งแต่ 1,500 CC ข้ึนไป  
รถยนตน์ัง่อเนกประสงค ์ รถกระบะ  รถตู ้และรถโดยสาร 

บริษทัให้บริการในลกัษณะครบวงจร โดยเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์และน าเสนอเง่ือนไขการเช่า
เพ่ือใหร้องรับกบัธุรกิจของลูกคา้ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้านของลูกคา้พร้อมกบัการจดัท าประกนัรถยนตป์ระเภทชั้น 1  
การจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต ์การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมตามก าหนดระยะทาง  รวมทั้งการจดัรถทดแทนให้ใชใ้น
กรณีรถขดัขอ้งหรือเกิดอุบติัเหตุ  บริษทัมีบริการหลงัการขาย โดยผ่านศูนยป์ระสานงาน (Call Center) ให้บริการในรูปแบบ 
One Stop Service ในการดูแลลูกคา้ นัดหมายน ารถยนต์เขา้รับการบ ารุงรักษา ประสานงาน ให้ค  าแนะน าในเร่ืองต่างๆ     
พร้อมทีมช่างมืออาชีพ  และรถซ่อมบ ารุงเคล่ือนท่ี (Mobile Service) รวมทั้งใหผู้บ้ริโภคสามารถทราบเสน้ทางการเดินทางและ
ระยะเวลาในการเดินทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็วตลอด 24 ชัว่โมง      

 
            (2) การตลาดและการแข่งขัน  
           ธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทยแบ่งลกัษณะผูป้ระกอบการออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มท่ีมุ่งเนน้ให้
เช่าทรัพยสิ์นแบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) และสัญญาเช่าซ้ือ  กบักลุ่มท่ีมุ่งเน้นการให้เช่าแบบสัญญาเช่า
ด าเนินงาน (Operating Lease) โดยบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั จดัอยูใ่นกลุ่มหลงัและอยูใ่นฐานะบริษทัชั้นน าของ
ธุรกิจลิสซ่ิง  
 จากขอ้มูลของสมาคมรถเช่าไทย เปิดเผยภาพรวมตลาดรถเช่าในปี 2557 ท่ีผ่านมาว่าหดตวัลง
ประมาณ 15-20% จากมูลค่าทางการตลาดรวมของรถเช่า 20,000 ลา้นบาทของปี 2556 ในปี 2557 ตลาดมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง
เน่ืองจากมีจ านวนผูป้ระกอบการทั้งท่ีเป็นสมาชิกสมาคมผูป้ระกอบการรถเช่าและผูป้ระกอบการรายอ่ืนเขา้มาแข่งขนักัน    
มากข้ึน โดยผูป้ระกอบการต่างก็ใชก้ลยทุธ์ทางดา้นราคาเขา้มาใชเ้พ่ือดึงดูดลูกคา้ส่งผลให้ราคาค่าเช่ารถยนต์ลดลง 20-30%  
ประกอบกบัอุปสงค์รถยนตใ์นประเทศยงัลงลดอย่างต่อเน่ือง จากรายงานยอดการขายรถยนตใ์นประเทศไทย ปี 2557 ของ
หอการคา้ไทย-ญ่ีปุ่น สรุปยอดขายรถยนตร์วมตั้งแต่เดือนมกราคม – ธนัวาคม 2557 ท าไดท้ั้งส้ิน 859,651 คนั ลดลง 34.4 % 
เม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีท าได ้1,310,550 คนั   
 การด าเนินงานของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิสซ่ิง จ ากดั ในปี 2557 จึงมุ่งเนน้ในการขยายธุรกิจ
ไปสู่บริการรูปแบบต่างๆ ท่ีมีมาตรฐาน พร้อมสร้างมูลค่าเพ่ิมของการบริการ มีแผนการลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจรถรับ – ส่ง
พนักงาน รถโดยสารไม่ประจ าทาง รถโรงเรียน รวมทั้งมีการวางแผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดบัมาตรฐานรถเช่าให้สูงข้ึน
โดยเฉพาะการให้เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขบัรถท่ีผ่านหลกัสูตรการอบรมท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือทกัษะในการขบัข่ีอย่างมือ
อาชีพ สามารถใหบ้ริการลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 
  บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิสซ่ิง จ ากดั ไดพ้ฒันากลยทุธ์ทางการตลาดโดยมุ่งเนน้การแข่งขนัดว้ยการ
บริการท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานทดแทนการแข่งทางราคาเป็นปัจจยัส าคญั โดยเร่ิมตั้งแต่การจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีมี
คุณภาพจากตวัแทนจ าหน่ายรถยนตท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ พร้อมบริการซ่อมบ ารุงท่ีไดม้าตรฐานจากค่ายผูผ้ลิต 
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รถยนตต์่างๆ ทัว่ประเทศ การขยายทีมปฏิบติังานเพ่ือน าเสนอบริการรถเช่าท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของลูกคา้ประเภท
ต่างๆ บริการ 24 ชัว่โมงในกรณีรถเสียหรืออุบติัเหตุ บริการจดัการฝึกอบรมขบัข่ีปลอดภยัให้กบัลูกคา้ร่วมกบัองค์กรคู่คา้    
เพ่ือสร้างความแตกต่างและประโยชน์ต่อลูกคา้สูงสุด  
 
   (3) กลยุทธ์ในการแข่งขัน  
            บริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขนัในทุกดา้น ทั้งการลงทุนทางเทคโนโลยี รูปแบบการ
ใหบ้ริการ การหมัน่อบรมฝึกฝนพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ การใหบ้ริการท่ีครบวงจร ตั้งแต่การเลือกใชร้ถยนตใ์หเ้หมาะกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ ไปจนถึงรายละเอียดปลีกยอ่ย เช่น การจดทะเบียน การประกนัภยั ตลอดจนการขยายเครือข่ายศูนยบ์ริการท่ี
ครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยทางบริษทัให้บริการทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง  บริษทัมีความพร้อมท่ีจะให้บริการปล่อยเช่ารถท่ี
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของลูกคา้ทั้งการเช่าแบบระยะยาว การเช่าแบบรายวนั และการเช่าแบบรายเท่ียว รวมถึงรถยนตท่ี์
ใหเ้ช่ามีครอบคลุมหลากหลายประเภททั้ง รถเก๋ง รถกระบะ รถตู ้รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ส าหรับพนกังานขบัรถ
ของบริษทัไดมี้การจดัฝึกอบรมพนกังานขบัรถอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือสามารถบริการลูกคา้อย่างมืออาชีพ  บริษทัยงัมีบริการจดั
หลกัสูตรการขบัข่ีอยา่งปลอดภยัโดยผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพใหก้บัลูกคา้ท่ีสนใจเพ่ือใหลู้กคา้ใชร้ถยนตไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั   เป็นการ
สร้างความแตกต่างอยา่งชดัเจน และสร้างความไวว้างใจเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดใหก้บัลูกคา้  ซ่ึงจะช่วยเสริมความสามารถ
ในการแข่งขนัของบริษทัใหค้งอยูใ่นระดบับริษทัชั้นน าของธุรกิจต่อไป  
 
   (4) ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
            เน้นการให้บริการกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจเป็นหลกั รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ    
โดยกลุ่มลูกคา้หลกั 3 อนัดบัแรกในปัจจุบนั คือ กลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตเคมี กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มบริษทั
พรีเมียร์ รวมทั้งองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่มีโครงการสวสัดิการการเดินทางใหแ้ก่พนกังาน 
 
   (5) การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
            บริษทัใช้การน าเสนอบริการโดยตรงกบัลูกคา้ และจดัให้มีศูนยบ์ริการทั่วประเทศ เพ่ือให้ลูกคา้
สามารถเขา้รับบริการไดส้ะดวกยิ่งข้ึน รวมทั้งจดัท าเวบ็ไซต ์http://pil.premier.co.th ไวส้ าหรับบริการลูกคา้ ทั้งในการต่ออายุ
สญัญา หรือพิจารณาสินคา้และบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได ้
 
   (6) การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
                    บริษทัไดจ้ดัหารถยนตต์ามความตอ้งการของลูกคา้ จากตวัแทนจ าหน่ายรถยนตอ์ยา่งเป็นทางการท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งจากผูผ้ลิตรถยนตจึ์งท าให้บริษทัจดัหาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพรวมทั้งไดรั้บการรับประกนัผลิตภณัฑโ์ดยตรง
จากผูผ้ลิตรถยนต ์
 
 2.2.2   ธุรกจิการให้บริการเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภัย 
    เป็นการใหบ้ริการจดัหาประกนัภยัประเภทต่างๆ ท่ีให้ความคุม้ครองเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้  โดยคดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมีสถานะมัน่คง มีหลกัการชดใชค้่าสินไหมอยา่งยติุธรรมและรวดเร็ว  ให้ค  าแนะน าใน
การท าประกันภัยท่ีจ าเป็นกับความเส่ียงภัยเพ่ือให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ  และให้บริการเก่ียวกับการเรียกร้อง               
ค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกคา้  ทั้งกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ (นิติบุคคล) และบุคคลทัว่ไป 
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(1) ลกัษณะของการบริการ 
            ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการท าประกนัภยัประเภทต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ และใหบ้ริการดา้นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั  ประกอบดว้ยประกนัภยัหลกั 5 ประเภท ดงัน้ี  

- ประกนัภยัรถยนต ์ 
- ประกนัอคัคีภยั 
- ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 
- ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 
- ประกนัสุขภาพ 
 

    (2) ภาวะการตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 ธุรกิจประกนัภยัในปี 2557 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมาการขยายตวัราว 11-12% ในปี 2557 หากแยก

ย่อยจะพบว่าประกันชีวิตโตเฉล่ีย 13-14%   ขณะท่ีประกันวินาศภัยโตไม่ถึง 2%  เน่ืองจากเบ้ียประกันรถยนต์มีสัดส่วน        
58-60% ของทั้งธุรกิจประกนัภยั  จากยอดขายรถยนต์ท่ีลดลงหลงัจากโครงการรถคนัแรกหมดลงมีปัญหาหน้ีสินครัวเรือน     
ค่าครองชีพสูง และปัญหาการเมือง จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

 ทิศทางการแข่งขันจะรุนแรงมากข้ึน ตลาดประกันภัยหลายภาคส่วนมีการแข่งขันด้วยราคา           
ชิงฐานลูกคา้กนัค่อนขา้งมาก  เฉพาะอยา่งยิ่งประกนัทรัพยสิ์นและประกนัภยัรถยนต ์ท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์จากการ
แข่งขนั ดงันั้นการเนน้รักษาฐานลูกคา้ต่ออายกุรมธรรมถื์อเป็นส่ิงท่ีส าคญั 

 ส าหรับการประกันภัยประเภทอ่ืน ๆ อาทิ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันสุขภาพมี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยใหไ้ดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีดีนอกเหนือจากการไดรั้บจากสวสัดิการของรัฐ  

 นอกจากน้ี การขยายตวัโดยผ่านช่องทางการขายตรงผ่านระบบออนไลน์ ท่ีมีความสะดวกและ
รวดเร็วเป็นการช่วยสร้างโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจยับวกต่อตลาดประกนัภยั 

  
(3)     กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1) มุ่งเนน้ในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ลูกคา้      
โดยเสริมสร้าง พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้และทกัษะในดา้นวชิาการ การบริการรวมทั้งดา้นภาษาต่างประเทศใหม้ากยิ่งข้ึนเพ่ือ
รองรับการขยายตวัของตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2) พัฒนากระบวนการท างานโดยน าเทคโนโลยีและระบบการท างานใหม่ๆ มาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือใหก้ารบริการมีคุณภาพ น่าเช่ือถือและรวดเร็ว ทั้งงานดา้นการขาย และบริการหลงัการขายใน
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีเป็นธรรมและรวดเร็ว 

3) จดัหาผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ 

4) สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเป็นปัจจยัหลกั สร้างความเช่ือมัน่ จดัหาพนัธมิตรท่ีมีความ 

มัน่คงมีเสถียรภาพ เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ 
 

   (4) ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
            เนน้ให้บริการกบักลุ่มบริษทัพรีเมียร์ รวมทั้งกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปท่ีอยู่ในดา้นธุรกิจภาคอุตสาหกรรม         
ภาคการคา้  ภาคการขนส่ง  และภาคการบริการ 
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   (5) การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
             มีช่องทางการจดัจ าหน่าย 4 ทางหลกั ๆ ในการเขา้ถึงลูกคา้ดงัน้ี 

1) เจา้หนา้ท่ีการตลาดของบริษทั 
2) การแนะน าจากบริษทัในเครือ 
3) ตวัแทนอิสระภายนอก 
4) เวบ็ไซตข์องบริษทั      

 
   (6) การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
   บริษทัมีนโยบายในการจดัหาผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นต่อการป้องกนัความเส่ียงภยัและเป็นประโยชน์แก่ลูกคา้ 
มีความคุม้ครองภยัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยคดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมัน่คง มีหลกัการชดใช ้            
ค่าสินไหมอยา่งยติุธรรมเพ่ือใหลู้กคา้เลือกใชบ้ริการตามความตอ้งการ 
 
 
 
3.    การบริหารความเส่ียง     

การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย             
ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร ผู ้ถือหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสียต่าง ๆ และสามารถเติบโตได้อย่างย ัง่ยืน              
โดยใชก้ารบริหารความเส่ียงตามแนวทาง COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) 
 
 โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 
 บริษทัไดก้ าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบงานดา้นบริหารความเส่ียง เพ่ือให้การบริหารความเส่ียง มีการด าเนินการอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษทั 1 ท่าน และผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัย่อย 
ด าเนินงานภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

งานตรวจสอบภายใน 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ  
มีหนา้ท่ีส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงภายในบริษทั ก าหนดนโยบาย  อนุมติัระดบัความเส่ียงท่ี

ยอมรับได ้และระดบัเบ่ียงเบนท่ียอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance)  ก าหนดทิศทางหรือแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียง ให้ค  าแนะน าและด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่าผูบ้ริหารมีเคร่ืองมือและกระบวนการท่ีเหมาะสมในการจัดการ       
ความเส่ียง สอบทานการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียง   เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการยงัสามารถน าไปปฏิบติั       
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

กรรมการผู้จดัการ 
 ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้แก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในการสนบัสนุน ส่งเสริมการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในใหเ้ป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง รายงานความเส่ียงท่ีส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา ติดตามและ
ใหข้อ้สงัเกตในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร  
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดแผนงานและกรอบการบริหารความเส่ียง ประเมิน/วิเคราะห์ความเส่ียง

และผลกระทบ จดัท าแผนบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมและทนัต่อสถานการณ์เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรือให้หมด
ไป ดูแลและติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงของบริษทัให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบติั ปรับปรุงหรือ
ทบทวนแผนบริหารความเส่ียงกรณีท่ีปัจจยัความเส่ียงเปล่ียนแปลง รวมทั้งประเมิน ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง มีการควบคุมภายในท่ีส าคญัตามก าหนดเวลา 

 
  กรอบการบริหารความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียง  

บริษัทได้น าระบบการบริหารความเส่ียงตามหลัก COSO ERM มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ                     
โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกนั วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือ
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งการระบุแนวทางในการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมหรือยอมรับ
ได ้โดยมีการประเมินความเส่ียงเป็นรายไตรมาส และน ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือช่วยให้องคก์รบรรลุใน
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ และสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วไดอ้ยา่ง
ทนัการ เพ่ือแกไ้ขสถานการณ์ก่อนท่ีจะเป็นปัญหาลุกลาม รวมไปถึงการใชป้ระโยชน์จากความเส่ียงในการแสวงหาโอกาสใน
การด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ 

 
การก าหนดประเภทความเส่ียง 

  บริษทัไดก้ าหนดและระบุความเส่ียงโดยจ าแนกประเภทและท่ีมาของความเส่ียงไว ้จากการประเมินความเส่ียงโดย
พิจารณาตามกรอบการบริหารความเส่ียงและแนวโนม้จากปัจจยัภายนอกรวมถึงปัจจยัภายใน ในปี 2557 บริษทัไดก้ าหนด
ความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบกบัธุรกิจของบริษทัไว ้4 ประเภท ไดแ้ก่  

(1) ความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
(2) ความเส่ียงดา้นการเงิน  
(3) ความเส่ียงจากการด าเนินงาน 
(4) ความเส่ียงดา้นการบริหาร  
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1) ความเส่ียงด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ – การตลาดและการแข่งขนั  
เน่ืองจากธุรกิจให้เช่ารถยนต์มีขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมายในการด าเนินธุรกิจไม่มาก จึงท าให้มีผูท่ี้สนใจประกอบ

ธุรกิจเช่ารถยนตเ์ป็นจ านวนมาก โดยในปัจจุบนัมี ผูป้ระกอบการท่ีเป็นสถาบนัการเงิน ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต ์ ผูผ้ลิตรถยนต ์ 
และผูป้ระกอบการทัว่ไป  รวมทั้งผูป้ระกอบการท่ีมีเงินทุนจ านวนมากจากต่างประเทศมาลงทุนในธุรกิจน้ี ท าให้มีการแข่งขนั
สูงในตลาดอุตสาหกรรมรถเช่า  โดยเฉพาะการแข่งขนัดา้นราคา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย และผลก าไรของบริษทั  

เพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัจึงมุ่งเนน้ในการขยายธุรกิจโดยใหค้วามส าคญักบัการใหบ้ริการท่ีดีในรูปแบบต่างๆ
จากคู่แข่ง รวมทั้งหาตลาดท่ีมีความตอ้งการเฉพาะโดยการคดัเลือกลูกคา้ท่ีให้ความส าคญัในการบริการท่ีมีคุณภาพมากกว่า
ราคาค่าเ ช่าโดยขยายฐานลูกค้าไปยังหลากหลายภาคอุตสาหกรรม พร้อมสร้างมูลค่าเ พ่ิมของการบริการ เ ช่น                         
การให้บริการเช่ารถพร้อมผูป้ระสานงานดูแลรถให้กับลูกค้ารายใหญ่  การให้บริการเช่ารถพร้อมพนักงานขบัรถท่ีผ่าน
หลกัสูตรการอบรมท่ีไดม้าตรฐาน การน าเสนอบริการตรวจสอบและจดัท ารายงานการใชร้ถยนต์ผ่านระบบ GPS Tracking  
รวมทั้งการให้บริการหลงัการขายอย่างมีคุณภาพ    ความรวดเร็วในจดัหารถทดแทน  การจัดกิจกรรมลูกคา้สัมพนัธ์อย่าง
ต่อเน่ือง  ในขณะเดียวกนับริษทัพยายามลดตน้ทุนการด าเนินงานดา้นการจัดหารถยนต์และตน้ทุนทางการเงินเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในธุรกิจใหม้ากยิง่ข้ึนจากแผนบริหารจดัการขา้งตน้ ในปีท่ีผ่านมาลูกคา้ให้ความสนใจและติดตั้ง
ระบบ GPS ซ่ึงการให้บริการดงักล่าวไดร้วมถึงการจดัท ารายงานการใชร้ถให้กบัลูกคา้ และช่วยลูกคา้บริหารการใชร้ถ วาง
แผนการเดินทาง อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง รวมถึงลดอุบติัเหตุได ้บริษทัสามารถลดความเส่ียงในการแข่งขนัดา้นราคาได้
จากมูลค่าเพ่ิมของการบริการดงักล่าว 

2) ความเส่ียงด้านการเงนิ – การบริหารทรัพย์สินทีห่มดอายุสัญญาเช่า 
 จากสภาวะของตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ในปัจจุบนัซ่ึงมีปริมาณมาก อนัเป็นผลจากรถท่ีถูกยดึจากโครงการรถคนัแรกเขา้มา
ในตลาดรถใชแ้ลว้เป็นจ านวนมาก  ท าให้มีผลกระทบต่อราคาขายรถยนตใ์ชแ้ลว้ดงักล่าว ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนนั้น
เกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้และอาจเป็นผลกระทบในระยะสั้น เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ชห้ลกัความระมดัระวงัเลือกท่ีจะแสดงมูลค่าสินทรัพยส์ะทอ้นมูลค่าปัจจุบนัทั้งหมด ท าการปรับ
มูลค่ารถยนตต์ามราคาท่ีคาดวา่จะขายไดใ้นอนาคต จากราคาตลาดปัจจุบนั  อีกทั้งบริษทัมีแผนบริหารจดัการส าหรับรถท่ีครบ
ก าหนดสญัญาในอนาคต โดยการเจรจาขยายสญัญากบัลูกคา้เดิมออกไปและน ารถครบสัญญาท่ีมีสภาพดีมาปล่อยเช่าใหม่ร้อย
ละ 8.75 การจ าแนกคุณภาพรถครบสัญญาเพ่ือน าไปจ าหน่ายให้กับผูใ้ช้โดยตรงร้อยละ 7.60 ทั้ งน้ี เพ่ือให้บริษัทได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
  

3) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน - การขาดแคลนแรงงานในตลาดพนักงานขับรถชนิดพเิศษมจี านวนน้อย 
สืบเน่ืองจากบริษทัไดมี้การขยายตวัในธุรกิจการให้บริการรถโดยสารรับจา้งพร้อมพนักงานขบัรถ ซ่ึงตอ้งจดัหา

พนกังานขบัรถท่ีมีใบอนุญาตประเภท ท.2 คือรถรับจา้งสาธารณะ อยา่งไรก็ตามจากการขยายตวัของธุรกิจโลจิสติกส์ของ AEC  
ท าให้ตลาดแรงงานมีความตอ้งการ พนักงานขบัรถชนิดพิเศษจ านวนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือรองรับการขยายตวัดังกล่าว อีกทั้ ง
กรมการขนส่งซ่ึงเป็นหน่วยงานโดยตรงในจดัการฝึกอบรมพนกังานขบัรถดงักล่าวไม่สามารถจดัหาคนไดเ้พียงพอ ดงันั้นเพ่ือ
ลดความเส่ียงจากการขาดแคลนพนกังานขบัรถพิเศษบริษทัจึงไดเ้พ่ิมช่องทางในการจดัหาพนกังาน  จากแหล่งอ่ืนดงักล่าว เช่น 
จากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ จากแหล่งงานภาครัฐและสถานศึกษา  และจากกิจกรรมตลาดแรงงานตาม Exhibition ต่างๆ   
รวมถึงบริษทัยงัมีแผนในการจดัตั้ง Drivers Academy เพ่ืออบรมและสร้างพนกังานขบัรถดงักล่าวเพ่ือรับรองการขยายตวัธุรกิจ
ของบริษทัในอนาคต กอบกบัการท่ีบริษทัใส่ใจให้ความส าคญักบัการดูแลพนกังาน รวมทั้งสวสัดิการต่างๆให้ความมัน่คงใน
ชีวติการท างาน ซ่ึงเช่ือวา่บริษทัจะรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพไวไ้ด ้
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4) ความเส่ียงเร่ืองการบริหาร แบ่งออกเป็น 2 เร่ือง  
    4.1  ความเส่ียงเร่ืองการรักษาฐานลูกค้าเก่า 
   ความเส่ียงจากการท่ีภาวะตลาดรถเช่ามีการแข่งขนัเร่ืองราคาสูงมาก  บริษทัจึงมีแผนบริหารจดัการความเส่ียง
ดงักล่าวโดยการมุ่งเนน้พฒันาคุณภาพในการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกคา้  ทั้งในเร่ืองระบบ
บริหารจดัการรถยนตอ์อนไลน์เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัทางลูกคา้  การปรับปรุงคุณภาพรถยนตท์ดแทนให้สูงข้ึน การหา
พนัธมิตรทางธุรกิจรวมถึงศูนย์บริการต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าได้มากยิ่งข้ึน นอกจากนั้ นเพ่ือสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ผ่านกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่ท่ีมีการเปิดตวั  
การอบรมการขบัขี่รถยนตอ์ยา่งปลอดภยั การดูแลรักษารถยนตเ์บ้ืองตน้  การเชิญลูกคา้เยี่ยมโรงงานดูกระบวนการผลิตของคู่
คา้เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้และบริการของบริษทั   บริษทัยงัไดข้ยายฐานลูกคา้ท่ีเนน้คุณภาพในการบริการ เช่น 
กลุ่มลูกคา้ผูบ้ริหารชาวต่างชาติ กลุ่มผูบ้ริหารลูกคา้ระดบัสูง  ลูกคา้ตามนิคมอุตสาหกรรมส าคญัต่าง ๆ  และการปล่อยเช่า
รถยนต์ให้แก่กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการรายใหม่ซ่ึงธุรกิจก าลงัเติบโต โดยมีแผนการขยายสาขาของบริษทัตามภูมิภาคต่าง ๆ  
เพ่ือรองรับการใชบ้ริการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน ในปีท่ีผา่นมา บริษทัสามารถขยายฐานลูกคา้เก่าไดเ้ฉล่ียร้อยละ 10-30 

4.2 ความเส่ียงจากแผนสืบทอดและพฒันาบุคคลากร   
บริษทัยดึถือคุณค่าการด าเนินธุรกิจแบบองคร์วมดว้ยความเช่ือท่ีวา่ทุกส่ิงลว้นมีความสมัพนัธ์และเป็นส่วนหน่ึง 

ของกนัและกนั ความส าเร็จของธุรกิจ จะเกิดข้ึนไปพร้อมกบัความมัน่คงของพนกังานและความยัง่ยืนของสังคม  จึงตระหนกั 
ดีว่าพนักงานเป็นส่วนส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กร การสูญเสียพนกังานท่ีเป็นก าลงัส าคญั อาจท าให้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานลดลง ขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมในการสรรหาและคดัเลือก    
และฝึกอบรมพนกังานใหม่และอาจท าใหเ้กิดการสูญเสียองคค์วามรู้ได ้

เน่ืองจากปัจจุบนัอายเุฉล่ียของพนกังานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงท่ีใกลจ้ะเกษียณอาย ุรวมทั้งแนวโนม้การเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคท าให้มีความตอ้งการบุคลากรดา้นประกันภยัท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลน
บุคลากรในอนาคต ดงันั้น การสรรหาคนมาทดแทนและส่งเสริมความรู้เพ่ือพฒันาความสามารถของพนักงานจึงเป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีจะตอ้งเฝ้าระวงัเป็นพิเศษในขณะน้ี  บริษทัฯ จึงมีการวางแผนใหก้ารด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งแผนการ
พฒันาบุคคลากรทุกระดบัรวมถึงแผนพฒันาผูสื้บทอดต าแหน่งงานอยา่งเป็นระบบ สร้างวฒันธรรมและระบบการท างานให้
เกิดการเรียนรู้การท างานอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการเตรียมบุคลากรเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต  

ในปี 2558 บริษทั ไดพ้ิจารณาถึงแนวโนม้ภาพรวมของรถยนตใ์นปี 2558 วา่น่าจะมีแนวโนม้การปรับตวัท่ีดี 
กวา่ปีท่ีผ่านมา จากขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดค้าดการณ์เศรษฐกิจปี 2558 ว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ     
4 ต่อปี  

ในส่วนของตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้จะยงัทรงตวั สืบเน่ืองจากผลกระทบในโครงการรถคนัแรกจากรถท่ีถูกยดึยงัคง 
ส่งผลอยู ่ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัเตรียมมาตรการรับมือเพ่ือช่วยลดผลกระทบดงักล่าว  โดยยงัคงมาตรการขยายสัญญาเช่ากบัลูกคา้ 
และการน ารถท่ีครบสญัญาเช่าแลว้มาปล่อยเช่าระยะสั้น 1-2 ปี  บริษทัไดท้บทวนมูลค่าคงเหลือของยานพาหนะท่ีปล่อยเช่าให้
เหมาะสมกบัภาวะตลาดเม่ือครบสญัญาเช่าอยา่งสม ่าเสมอดว้ย  
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 4.1     ทรัพย์สินหลกัทีบ่ริษัทและบริษทัย่อยใช้ในการประกอบธุรกจิ  
  ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี   

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่า 
 (ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนั 

บริษทัและบริษทัย่อย       

1. พ้ืนท่ีเช่าใชป้ระกอบธุรกิจ มีดงัน้ี :- 
1.1 อาคารส านกังาน  ท่ีตั้งเลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2  

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ    
(พ้ืนท่ีเช่ารวม 784.69  ตารางเมตร  สญัญาเช่าระยะเวลายาว 3 ปี 
ตั้งแต่  1 มกราคม  2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 )  

1.2 อาคารส านกังานชั้นเดียว ท่ีตั้งส านกังานท่ีจงัหวดัชลบุรี  
เลขท่ี 14/1  หมู่ท่ี 4  ต  าบล / อ  าเภอบางละมุง  จงัหวดัชลบุรี 
(พ้ืนท่ีเช่า 1 ไร่ สญัญาเช่าระยะเวลายาว 3 ปี  ตั้งแต่  1 มิถุนายน 2556 
ถึง 31 พฤษภาคม 2559 )   
    1.3     อาคารส านกังาน โครงการเมโทรไลฟ์ ปาร์ค  
เลขท่ี 888, 888/1-5  ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ  (พ้ืนท่ีเช่า 117.69 ตารางเมตร สญัญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่          
8 พฤษภาคม 2557 ถึง  7 พฤษภาคม 2560) 

สญัญาเช่า 
 

PIL / PB 
 
 
 

PIL 
 
 
 

PIL 
 

4.39 -ไม่มี- 

 
2. รถยนตส์ าหรับให้เช่า รวม 1,873  คนั 
     

 
เป็นเจา้ของ 

PIL 
 

 
1,311.42 

 
เป็นรถยนตภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ / ลิสซ่ิง 
และเป็นหลกัประกนัเงินกู ้ระยะเวลายาว  
3-5 ปี 1,257.02  ลา้นบาท 

 
3. คอมพิวเตอร์ส าหรับให้เช่า รวม  949  เคร่ือง 
    

เป็นเจา้ของ 
PC (2000) 

 
22.77 

 
-ไม่มี- 

 
  ทรัพย์สินไม่มตีวัตนทีส่ าคญัในการประกอบธุรกจิ 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีเคร่ืองหมายการคา้ท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนไวแ้ลว้      
8 เคร่ืองหมาย ครอบคลุมธุรกิจและผลิตภณัฑท่ี์ด าเนินการไดทุ้กประเภท โดยมีเคร่ืองหมายท่ีส าคญัคือ เคร่ืองหมายบริการ PIL 
ประเภทบริการ (จ าพวก 39 การบริการให้เช่ารถ) เลขทะเบียนและเลขท่ีค าขอ บ 11468/405162  เพ่ือใชใ้นธุรกิจการบริการ   
ใหเ้ช่ารถ  
 การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้มีอายุ 10 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียน และอาจต่ออายไุดทุ้กๆ 10 ปี ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทั
และบริษทัยอ่ยไดท้ าการต่ออายมุาโดยตลอด 
 
             4.2        นโยบายการลงทุน 
                      นอกจากบริษทัยอ่ยท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัแลว้ บริษทัยงัไม่มีนโยบายท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจอ่ืน 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ท่ีก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษทัและ 
บริษทัยอ่ยท่ีมีจ านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 
 
6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป  
  บริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) : เลขทะเบียนบริษทั 0107536001150 
   ประเภทธุรกจิ : ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินไดแ้ก่  
    ธุรกิจการบริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) 
    ธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั  ธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเพ่ือ 
    ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการใหบ้ริการจดัการสินเช่ือ 
   ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2   
     ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ   
     กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศัพท์  : 0-2301-1550 
    โทรสาร  : 0-2398-1188  
   Homepage : www.pe.premier.co.th 
  ทุนจดทะเบียน : 1,612,152,709 บาท  
  จ านวนหุ้นสามญัทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว :   800,000,000 หุน้ 
  งานเลขานุการบริษัท 
  โทรศัพท์  : 0-2301-1569 
    โทรสาร  : 0-2748-2063 
  E-mail : teerapol@pfc.premier.co.th 
  นักลงทุนสัมพนัธ์ 
  โทรศัพท์  : 0-2301-1550 
    โทรสาร  : 0-2398-1188 
  E-mail : ircontact@premier-pe.co.th 
 
 นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 1)  บริษัท พรีเมยีร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั : เลขทะเบียนบริษทั 0105543016793 
    สถานทีต่ั้ง : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2  
           ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
     กรุงเทพมหานคร 10250 
    โทรศัพท์  : 0-2301-1000 
   โทรสาร  : 0-2301-2098 
 
 

mailto:teerapol@pfc.premier.co.th
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   ประเภทธุรกจิ : ธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจต่างๆ                                                                                              
   ทุนจดทะเบียน  : 230,000,000  บาท 
   จ านวนหุ้นสามญัทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว :          2,300,000  หุน้ 
   จ านวนหุ้นสามญัทีบ่ริษัทถืออยู่ :          2,299,996  หุน้ 
 

 2)  บริษัท พรีเมยีร์ อนิเตอร์ ลซิซ่ิง จ ากดั : เลขทะเบียนบริษทั 0105529047547 
    สถานทีต่ั้ง  : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
     ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
     กรุงเทพมหานคร 10250 
    โทรศัพท์  : 0-2301-1900 
   โทรสาร  :  0-2301-1927 
   ประเภทธุรกจิ : ใหบ้ริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease)                                                                                              
   ทุนจดทะเบียน : 320,000,000  บาท 
   จ านวนหุ้นสามญัทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว :    64,000,000  หุน้ 
   จ านวนหุ้นสามญัทีถ่ือโดย :   63,999,998  หุน้ 
   บจ. พรีเมยีร์ แคปปิตอล (2000) 
 

3) บริษัท พรีเมยีร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั : เลขทะเบียนบริษทั 0845527000059 
   สถานทีต่ั้ง : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
     ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
     กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศัพท์ : 0-2301-1274 - 1281 
   โทรสาร : 0-2399-1055 
   ประเภทธุรกจิ : นายหนา้ประกนัวนิาศภยั                                                                                              
   ทุนจดทะเบียน : 7,000,000  บาท 
   จ านวนหุ้นสามญัทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว :      70,000  หุน้ 
   จ านวนหุ้นสามญัทีถ่ือโดย :      69,994  หุน้ 
   บจ. พรีเมยีร์ แคปปิตอล (2000) 
 

 4) บริษัท พรีเมยีร์ แอลเอม็เอส จ ากดั : เลขทะเบียนบริษทั 0105541011662 
   สถานทีต่ั้ง  : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
     ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
     กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศัพท์ : 0-2301-1000 
   โทรสาร : 0-2301-2098 
   ประเภทธุรกจิ : บริการจดัการสินเช่ือ           
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   ทุนจดทะเบียน : 1,000,000  บาท 
   จ านวนหุ้นสามญัทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว :      10,000  หุน้ 
   จ านวนหุ้นสามญัทีถ่ือโดย :        9,994  หุน้ 
   บจ. พรีเมยีร์ แคปปิตอล (2000) 
 
6.2 ข้อมูลบุคคลอ้างองิอืน่ๆ 
 1) นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
   บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
   เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศพัท ์ 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) ตวัแทนผู้ถือหุ้นกู้ - ไม่มี - 
 

  3) ผู้สอบบัญชี     
 นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 หรือ 
 นางสาวทิพวลัย ์ นานานุวฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3459 หรือ 
 นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498    
   บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
   อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศพัท ์ 0-2264-0777,       0-2261-9190    
   โทรสาร  0-2264-0789-90,   0-2661-9192    
 

 4) ทีป่รึกษาทางการเงนิ - ไม่มี - 
 

 5) ทีป่รึกษากฎหมาย - ไม่มี - 
 

6) ทีป่รึกษาหรือผู้จดัการภายใต้สัญญาการจดัการ 
   สญัญาวา่จา้งบริหารและใหค้  าปรึกษาธุรกิจ     

        บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
    เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
    ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ  10250        
   โทร.        0-2301-1000  
        โทรสาร.  0-2398-1188  
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ส่วนที ่2 
การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7.          ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
 7.1   จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,612,152,709 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัหุน้ 1,612,152,709 หุน้ 
มูลค่ำหุน้ละ1 บำท  ทุนเรียกช ำระแลว้ 800,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 800,000,000 หุน้ มูลคำ่หุน้ละ1 บำท   
 
 7.2   ผู้ถือหุ้น   
   1) รำยช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 
    (ก) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รำยแรก  ท่ีมีช่ือปรำกฏตำมทะเบียนบญัชีผูถื้อหุน้ ณ      
                                       วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  มีดงัต่อไปน้ี  

ช่ือ จ านวนหุ้น % การถือหุ้น 
  1. นำยทวฉีตัร   จุฬำงกรู 198,000,000 24.75 
  2. บริษทั พรีเมียร์ มำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั (มหำชน)  145,731,770 18.22 
  3. บริษทั พรีเมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรชัน่ จ  ำกดั / บริษทั ลิควเิดชัน่ 1 จ  ำกดั 42,439,226    5.30 
  4. บริษทั พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จ ำกดั  41,587,945    5.20 
  5. COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH 22,974,780 2.87 
  6. นำยกุลวฒิุ  วรัิตน์มำลี 16,900,000 2.11 
  7. บริษทั พี. เอม. ฟดู จ  ำกดั 14,929,937 1.87 
  8. บริษทั ลิควเิดชัน่ 3 จ  ำกดั  14,056,022 1.76 
  9. นำงวมิลทิพย ์  พงศธร 13,416,235 1.68 
10. ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 11,964,495 1.50 
  รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 522,000,410 65.25 

 

หมำยเหตุ  * กำรถือหุ้นของ บจ.พรีเมียร์ แพลนเนอร์  เป็นกำรถือหุ้นแทนและเพื่อประโยชน์ของเจำ้หน้ีในมูลหน้ีค  ้ำประกนั   
  ตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำรของบริษทั  
 

         (ข) สดัส่วนกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้รำยยอ่ย (Free float) เท่ำกบัร้อยละ 41.03  
  (ค) กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ท่ีมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเขำ้ร่วมในกำรบริหำรจดักำรของบริษทัมีดงัน้ี 

ช่ือ ประกอบธุรกจิประเภท บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
1. บริษทั พรีเมียร์ มำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั 
 (มหำชน) 
 
2.บริษทั พี.เอม.ฟดู จ  ำกดั 
 
3. นำงวิมลทิพย ์ พงศธร 

ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยและเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย
สินคำ้อุปโภคและบริโภค 
 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ประเภทปลำเส้น
และปลำแผน่ 

- 

มีนำยวิเชียร พงศธร และ นำงดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์  
นำงแน่งน้อย  บุณยะสำระนนัท ์ นำยวิชยั  หิรัญวงศ ์   
เป็นกรรมกำรร่วม 
มีนำยวิเชียร พงศธร และนำงดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์   
เป็นกรรมกำรร่วม 
คู่สมรส  นำยวิเชียร พงศธร 
เป็นประธำนกรรมกำรของบริษทั   
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   2) รำยช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัของ บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั   
     (มหำชน) ท่ีมีช่ือปรำกฏตำมทะเบียนบญัชีผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 มีดงัต่อไปน้ี 
 
     บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ำกดั 

ช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) % สัดส่วนการถือหุ้น 
  1.     บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ำกดั  39,999,998 100.00  
  2.     นำยวเิชียร  พงศธร 1 0.00 
  3.     นำงวมิลทิพย ์ พงศธร 1 0.00 
                 รวม 40,000,000 100.00  

 
     บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ำกดั 

ช่ือ จ านวนหุ้น % สัดส่วนการถือหุ้น 
  1.     บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ำกดั  69,994 100.00  
  2.     นำงวมิลทิพย ์ พงศธร 5 0.00 
  3.     นำยวเิชียร  พงศธร 1 0.00 
                 รวม 70,000 100.00  

 
   3) ขอ้ตกลงระหวำ่งผูถื้อหุน้ใหญ่   
     - ไม่มี - 
 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
 - ไม่มี - 
 
7.4 นโยบายและการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริษทัโดยคณะกรรมกำรบริษทัจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำเป็นปีๆ ไป  
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8.   โครงสร้างการจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรบริษทั 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 

 

คณะกรรมกำรบริษทั 
บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ  ำกดั 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ  ำกดั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 

 

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝ่ำยกำรตลำด 

 
 

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝ่ำยบริหำรจดักำร 

ผูต้รวจสอบภำยใน 

เลขำนุกำรบริษทั 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
  บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ  ำกดั 

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ฝ่ำยบญัชี – กำรเงิน 

 
 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมจี านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 
  

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

ประชุมคณะกรรมการ 
ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น 

1.  นำยวิเชียร  พงศธร ประธำนกรรมกำร 4/4 - 1/1 
2.  นำงดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์                                                       กรรมกำร 4/4 - 1/1 
3.  นำยกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ กรรมกำร 4/4 - 1/1 
4.  นำงแน่งนอ้ย  บุญยะสำระนนัท ์ กรรมกำร 4/4                    - 1/1 
5.  นำยสมชำย  เลิศสุทธิรัศมีวง กรรมกำร 4/4 - 1/1 
6.  นำงวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ กรรมกำร 3/3 - - 
7.  นำงสำวชนิดำ สุวรรณจูฑะ กรรมกำรอิสระและ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
3/4 5/6 1/1 

8.  นำยสุชำย  วฒันตฤณำกุล  
 

กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

4/4 6/6 1/1 

9.   นำยวิชยั  หิรัญวงศ ์ กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

4/4 6/6 1/1 

หมำยเหตุ: - นำงวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร  เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2557  จำกมติกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557    
                       เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2557  และไดเ้ขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรครบทุกคร้ังภำยหลงัไดรั้บกำรแต่งตั้ง  
  - นำงสำวชนิดำ สุวรรณจูฑะ ลำประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 2/2557 และลำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2557  
                       เน่ืองจำกตำรำงกำรประชุมท่ีบริษทัไดก้  ำหนดไวท้บัซอ้นกบัก ำหนดกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศท่ีกรรมกำรไดก้  ำหนดไวล่้วงหนำ้แลว้ 
 

โดยมีนำยธีระพล จุฑำพรพงศ์  เลขำนุกำรบริษทั เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ทั้งน้ี ประวติัของนำยธีระพล จุฑำพรพงศ ์ปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 1     
 
      กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั ประกอบดว้ย นำยวิเชียร พงศธร นำงดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ และนำยกิตติศกัด์ิ 
เบญจฤทธ์ิ นำงแน่งนอ้ย บุณยะสำระนนัท ์นำยสมชำย เลิศสุทธิรัศมีวง และนำงวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ โดยกรรมกำรสองในหกท่ำน
น้ีลงลำยมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษทั       
  
 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
 ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งหน่ึงในสำม ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น  ใหใ้ชว้ธีิจบัสลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุด
นั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้
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 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 1) จดักำรบริษทัเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น     
เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนด ำเนินกำร เช่น เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรซ้ือหรือขำยสินทรัพยท่ี์ส ำคญัตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือตำมท่ีหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนๆ ก ำหนด เป็นตน้  
 2) ทบทวนและให้ควำมเห็นชอบเร่ืองท่ีมีสำระส ำคญั เช่น นโยบำย แผนงำนและงบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำร 
อ ำนำจกำรบริหำร นโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำร วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และรำยกำรอ่ืนใดท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยหรือท่ีกฎหมำยก ำหนดเป็นประจ ำทุกปีและท่ีมีควำมจ ำเป็น  
 3) ก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยบริหำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติั   
 4) พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งฉบับท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกำศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรท่ีวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกกำรออกตำมวำระ 
 5) พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ  
 6)  จดัใหมี้ระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยในใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 7) ก ำกบัดูแลให้บริษทัมีระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงกำรรำยงำน 
และกำรติดตำมผลท่ีมีประสิทธิภำพ 
 8) รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
 9) ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งรำยใหญ่และรำยยอ่ยตำมสิทธิอยำ่งเป็นธรรม ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อย่ำงเป็นธรรม และค ำนึงถึงควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำง
ถูกตอ้งเพียงพอ 
 10) อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ีจะกระท ำไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนทั้งน้ี ก ำหนดให้
รำยกำรท่ีกรรมกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย (ถำ้มี) ใหก้รรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
  (ก) เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  (ข) กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สีย และอยูใ่นข่ำยท่ีกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยร์ะบุให้

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 11) คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติักำรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดแทน
คณะกรรมกำรก็ได ้ทั้งน้ีกำรมอบอ ำนำจแก่กรรมกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ จะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจหรือกำรมอบอ ำนำจช่วงท่ีท ำ
ให้กรรมกำรหรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ    
มีผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด  ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย รวมทั้งก ำหนดใหต้อ้งขอควำมเห็นชอบจำก
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของบริษทั ตำมขอ้ก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
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 อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
 ประธำนกรรมกำรมีอ ำนำจและหนำ้ท่ีในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทั ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย 
รวมถึง เร่ืองหรือกิจกำรต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี  
 (1) พิจำรณำกลัน่กรอง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอ ำนำจกำรบริหำร
ต่ำงๆ ของบริษทัก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั  
 (2) ก ำกบัดูแลและติดตำมกำรบริหำรงำนของบริษทัให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีไดรั้บ
อนุมติั  
 (3) มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรและอนุมติัค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ตำมขอบเขตท่ีก ำหนดไวใ้นอ ำนำจด ำเนินกำรของ
บริษทั  
 (4) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
8.2   คณะผู้บริหาร 
 บริษทัไม่มีพนักงำนประจ ำ เน่ืองจำกบริษทัด ำเนินธุรกิจกำรลงทุนในบริษทัย่อยและใชว้ิธีกำรว่ำจ้ำง บริษทั พรีเมียร์ 
ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ำกดั จดัท ำงำนดำ้นบญัชีและกำรเงินและงำนสนบัสนุนอ่ืนๆ ทั้งน้ี บริษทัไดม้อบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีและ
ควำมรับผิดชอบใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรด ำเนินงำนภำยใตน้โยบำย กลยทุธ์ และเป้ำหมำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไว ้
 
    อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการ  
    กรรมกำรผูจ้ดักำรมีอ ำนำจและหนำ้ท่ีในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทั ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย รวมถึงเร่ือง
หรือกิจกำรต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 
  1) ด ำเนินกิจกำร และ/หรือบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษทั  
  2) จดัเตรียมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอ ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆของ
บริษทั เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือใหค้วำมเห็นชอบ 
  3) ด ำเนินกำรหรือปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติั 
  4) อนุมติักำรลงทุนตำมงบประมำณเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 10 ลำ้นบำทต่อโครงกำร และอนุมติักำรลงทุนนอก
งบประมำณหรือค่ำใชจ่้ำยท่ีเกินงบประมำณไม่เกิน 2 ลำ้นบำทต่อปี  
  5) พฒันำองคก์รและบุคลำกรใหมี้คุณภำพและประสิทธิภำพอยำ่งต่อเน่ือง 
  6) เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจของบริษทัในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทัใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบำย 
ระเบียบ ขอ้ก ำหนด ค ำสัง่ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
  7) ดูแลและรักษำภำพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
  8) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 ทั้งน้ี อ ำนำจกรรมกำรผูจ้ดักำร ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมกำรผูจ้ดักำรเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ ำนำจ
หรือกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมติัรำยกำรใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัย่อย หรือรำยกำรท่ีไม่อยู่ภำยใตก้ำรด ำเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของ
บริษทั ซ่ึงกำรอนุมติัรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือพิจำรณำ
และอนุมติัตำมท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด  
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 รายช่ือผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก : บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ำกดั และ พรีเมียร์โบรค
เคอร์เรจ จ ำกดั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัยอ่ยมีผูบ้ริหำรจ ำนวน 6 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
8.3 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมกำรไดมี้มติแต่งตั้ง นำยธีระพล  จุฑำพรพงศ ์เป็นเลขำนุกำรบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 19 กมุภำพนัธ์ 2556 เพื่อท ำหนำ้ท่ี
เก่ียวกบักำรประชุมของกำรประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย รวมทั้งสนบัสนุนใหก้ำรก ำกบัดูแล
กิจกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนบรรษทัภิบำลท่ีดี ทั้งน้ี เลขำนุกำรบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 
 คุณสมบัต ิ
 1) ตอ้งมีควำมรู้ขั้นพ้ืนฐำนในหลกักำรของกฎหมำยและกฎระเบียบของหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมำยวำ่
ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  
 2) ตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
 3) ตอ้งมีควำมรู้ในธุรกิจประเภทต่ำงๆ ของบริษทั และควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรท่ีดี เป็นคุณสมบติัเสริมท่ีช่วยให้กำร
ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรบริษทัเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลกัของเลขำนุกำรบริษทั คือ กำรสนับสนุนคณะกรรมกำรในด้ำนท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎระเบียบ 
ส ำหรับหนำ้ท่ีรับผิดชอบโดยเฉพำะของเลขำนุกำรบริษทัรวมถึงหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1) จดักำรเร่ืองกำรประชุมผูถื้อหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแต่งตั้งโดย
คณะกรรมกำรบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎบตัรของคณะกรรมกำรแต่ละชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี  
 2) แจ้งมติและนโยบำยของคณะกรรมกำรและผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้งและติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติและ
นโยบำยดงักล่ำวผำ่นกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
 3) ให้ค  ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำร
บริษทั ในประเด็นกฎหมำยระเบียบปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
 4) ดูแลใหห้น่วยงำนเลขำนุกำรบริษทัเป็นศูนยก์ลำงของขอ้มูลองคก์ร อำทิ หนงัสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ 
ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุน้ และใบอนุญำตประกอบธุรกิจประเภทต่ำงๆ 
 5) ดูแลให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแลโดยเป็นไปตำม
กฎหมำย กฎระเบียบและนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทั 
 6) ติดต่อและส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไป ใหไ้ดรั้บทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผูถื้อหุน้  

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
นำยสมชำย               เลิศสุทธิรัศมีวง ท่ีปรึกษำ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
นำงสำววรำวรรณ      รงคพรรณ์ ผูเ้ช่ียวชำญพิเศษ 
นำยเดช                    ตุลยธญั กรรมกำรผูจ้ดักำร 
นำยไพโรจน์             ฉนัทศิลป ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
นำยชญำน์วตั            ปุตระเศรณี ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
นำงวไิล                   ทวทีองค ำ  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
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 7) ให้ข่ำวสำรและขอ้มูลแก่กรรมกำรในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทัเพ่ือประกอบกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีของกรรมกำร 
 8) จดัใหมี้กำรใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ 
  
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 บริษทัมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรในระดบัท่ีเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและ
เปรียบเทียบอำ้งอิงจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรอยูใ่นรูปบ ำเหน็จประจ ำปี และเบ้ียประชุม ส ำหรับค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรอยูใ่นรูป
เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
 
 (1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
   (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 
    1) บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั (มหำชน) 
        ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2557 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2557 มีมติอนุมติัจ่ำยค่ำตอบแทน 
       กรรมกำร ดงัน้ี 

ค่ำตอบแทน ปี 2557  
เบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
-  ประธำนกรรมกำร               (บำท/คร้ัง) 
-  กรรมกำรบริษทั               (บำท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
-  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ              (บำท/คร้ัง) 
-  กรรมกำรตรวจสอบ              (บำท/คน/คร้ัง) 

 
19,500 
15,000 

 
19,500 
15,000 

บ ำเหน็จ 
- ประธำนกรรมกำร              (บำท/ปี) 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ              (บำท/ปี) 
- กรรมกำรบริษทั              (บำท/คน/ปี) 

250,000 
250,000 
220,000 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ -ไม่มี- 
  
 ในปี 2557 บริษทัมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรในรูปเบ้ียประชุมตำมจ ำนวนคร้ังท่ีเขำ้ประชุมและ 
บ ำเหน็จกรรมกำร และจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจสอบในรูปเบ้ียประชุมตำมจ ำนวนคร้ังท่ีเขำ้ประชุม ดงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบีย้ประชุม     บ าเหน็จ 
  กรรมการ 
 

ค่าตอบแทน 
รวม 

 
คณะกรรมการ 
       บริษัท 

คณะกรรมการ 
    ตรวจสอบ 

1.นำยวเิชียร  พงศธร   * 
   ประธำนกรรมกำร 

- - - - 
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2.นำงดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์   * 
   กรรมกำร 

- - - - 

3.นำยกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ 
   กรรมกำร 

60,000 - 220,000 280,000 

4.นำงแน่งนอ้ย  บุณยะสำระนนัท ์
   กรรมกำร 

60,000 
 

- 
 

220,000 280,000 

5.นำยสมชำย   เลิศสุทธิรัศมีวง   * 
   กรรมกำร 

- - - - 

6.นำงวไลรัตน์   ผอ่งจิตต ์   * 
   กรรมกำร 

- - - - 

7.นำงชนิดำ  สุวรรณจูฑะ 
   กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

45,000 78,000 250,000 373,000 

8.นำยสุชำย  วฒันตฤณำกุล 
   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

60,000 75,000 220,000 355,000 

9.นำยวชิยั   หิรัญวงศ ์
   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

60,000 75,000 220,000 355,000 

ยอดรวม      285,000      228,000   1,130,000     1,643,000 
หมำยเหตุ : * กรรมกำรท่ีไม่ขอรับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรบริษทั      

   นำงสำวชนิดำ สุวรรณจูฑะ ลำประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 2/2557 และลำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2557 เน่ืองจำก
ตำรำงกำรประชุมท่ีบริษทัไดก้  ำหนดไวท้บัซอ้นกบัก ำหนดกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศท่ีกรรมกำรไดก้  ำหนด  ไวล่้วงหนำ้แลว้ 

 
    2) บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ำกดั บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ำกดั และ บริษทั พรีเมียร์  
แอลเอม็เอส จ ำกดั : บริษทัยอ่ย 
      -ไม่มี- 
 

  (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
    ปี 2557 บริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผูบ้ริหำร ในรูปของเงินเดือนและเงินรำงวลั (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจ
และผลตอบแทนจำกกำรขำย ซ่ึงถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย) จ ำนวน 6 รำย เป็นเงินทั้งส้ิน 13.86 ลำ้นบำท 
 
 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อืน่ (ถ้าม)ี 
                  (ก) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ         
   - ไม่มี -      
    (ข) ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร  
   เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
  บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหำรและพนกังำน โดยบริษทัไดส้มทบในอตัรำส่วนร้อยละ 
5  ของเงินเดือน  โดยในปี 2557 บริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับผูบ้ริหำร 6 รำย รวมทั้งส้ิน 0.51 ลำ้นบำท 
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 (3)    การว่าจ้างด้านการบริหารและให้ค าปรึกษาธุรกจิ 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้กำรวำ่จำ้งบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ำกดั (PFC) ให้ด ำเนินกำรดำ้นงำนบริหำร
และงำนสนบัสนุนแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย ตำมสญัญำวำ่จำ้งบริหำรและใหค้  ำปรึกษำธุรกิจ โดยขอบเขตกำรใหบ้ริกำรของ PFC 
ครอบคลุมงำนดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ งำนดำ้นกำรบริหำรและนโยบำยงำนสนบัสนุนดำ้นบญัชีและกำรเงิน ดำ้นกำรพฒันำธุรกิจและ
กำรลงทุน ดำ้นระบบงำนและขอ้มูล ดำ้นทรัพยำกรบุคคลและงำนประชำสมัพนัธ์  
 กำรวำ่จำ้งดงักล่ำวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นกำรแยกงำน (outsourcing) ดำ้นบริหำรและงำนสนบัสนุนออกไปเพื่อใชบ้ริกำร
จำกหน่วยงำนกลำงของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ซ่ึงเป็นลกัษณะของกำรรวมศูนยแ์ละแบ่งรับภำระค่ำใชจ่้ำยร่วมกนั (sharing cost) 
ตำมขนำดและปริมำณธุรกรรมของแต่ละบริษทั  เพ่ือลดค่ำใชจ่้ำยโดยรวมท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหำบุคลำกรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือมำรองรับ
งำนสนบัสนุนใหค้รอบคลุมในทุกๆดำ้น 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ PFC เป็นรำยเดือนโดย PE จ่ำยในอตัรำเดือนละ 125,000 บำท PIL จ่ำยใน
อตัรำเดือนละ 400,000 บำท PC (2000) จ่ำยในอตัรำเดือนละ 90,000 บำท และ PB จ่ำยในอตัรำเดือนละ 50,000 บำท               
ซ่ึงค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำว PFC ก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรโดยค ำนวณบนหลกัเกณฑก์ำรกระจำยตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยของ PFC ไปยงักลุ่ม
บริษทั ผูว้ำ่จำ้งโดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำงๆ ไดแ้ก่ รำยไดร้วม สินทรัพยร์วม และจ ำนวนบุคลำกรของแต่ละบริษทั  
 ทั้งน้ีตำมเง่ือนไขของสญัญำ บริษทัมีสิทธิบอกเลิกสญัญำก่อนถึงก ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำได ้ถำ้ PFC ด ำเนินกำรไม่
เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์และ PFC จะเรียกร้องค่ำจำ้งส่วนท่ีเหลือตำมระยะเวลำจำ้งหรือค่ำเสียหำยใดๆ แก่บริษทัไม่ไดท้ั้งส้ิน 
และเม่ือครบก ำหนดอำยสุญัญำแลว้ ใหถื้อวำ่สญัญำมีผลใชบ้งัคบัต่อไปอีกครำวละ 1 ปี โดยถือขอ้ตกลงเดิมจนกวำ่จะมีกำรบอก
เลิกสัญญำ โดยฝ่ำยท่ีบอกเลิกสัญญำจะตอ้งแจง้ล่วงหนำ้เป็นหนงัสือให้อีกฝ่ำยหน่ึงทรำบก่อนวนัหมดอำยสุัญญำไม่น้อยกว่ำ    
90 วนั 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรท ำสัญญำกับ PFC ดังกล่ำว ถือเป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์กับบริษทั ซ่ึงบริษทัตอ้งปฏิบัติตำมนโยบำย มำตรกำร และขั้นตอนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงเคร่งครัด  
นอกจำกน้ี หำก PFC มีกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดของสัญญำ หรือเง่ือนไขในกำรคิดค่ำบริกำรกบับริษทัและบริษทัย่อย    
บริษทัจะน ำรำยละเอียด และเง่ือนไขกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวเขำ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำและให้
ควำมเห็นของควำมเหมำะสมของสญัญำท่ีเปล่ียนแปลงไปทุกคร้ังก่อนเขำ้ท ำสญัญำใหม่ 
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8.5  บุคลากร 
บริษทัก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนพนกังำนท่ีสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ทั้งน้ี วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

บริษทัยอ่ยมีพนกังำนทั้งหมด 236 คน โดยในปี 2557 บริษทัไดจ่้ำยผลตอบแทนให้แก่พนกังำนจ ำนวนทั้งส้ิน 63.38 ลำ้นบำท            
ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ เงินรำงวลั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสงัคม เงินสมทบ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และสวสัดิกำร เป็นตน้ (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจำกกำรขำย ซ่ึงถือเป็นค่ำใชจ่้ำยใน
กำรขำย) 

 
จ านวนพนักงานและค่าตอบแทน 

ปี 2557 
PE PIL 

(บริษัทย่อย) 
PB 

(บริษัทย่อย) 
รวม 

ผูบ้ริหำร - ชำย (คน) 
               - หญิง (คน) 

-ไม่มี- 3 
5 

- 
1 

3 
6 

พนกังำนปฏิบติักำรและสนบัสนุน 
              - ชำย (คน) 
              - หญิง (คน) 

 
-ไม่มี- 

 
168 
49 

 
3 
7 

 
171 
56 

รวม  (คน) -ไม่มี- 225 11 236 
ค่ำตอบแทนพนกังำน (ลำ้นบำท) -ไม่มี- 57.83 5.55 63.38 

  
 นโยบายการพฒันาบุคลากร 
 บริษทัมีนโยบำยส่งเสริมและแนวกำรปฏิบติักำรพฒันำบุคลำกรทุกระดบัอยำ่งต่อเน่ือง โดยไดจ้ดัท ำแนวทำงกำรพฒันำ
บุคลำกรให้สอดคลอ้งกบัแผนและทิศทำงกำรเติบโตของธุรกิจ โดยแต่ละต ำแหน่งงำน แต่ละหนำ้ท่ี จะไดรั้บกำรวิเครำะะห์
ศกัยภำพ (Competency) ท่ีจ  ำเป็นต่อกำรปฏิบติังำนให้สัมฤทธ์ิผลเป็นรำยบุคคล  เพ่ือก ำหนดแผนพฒันำให้สอดคลอ้งกบัภำระ
งำนในหนำ้ท่ี รวมถึงเพ่ือเป็นกำรพฒันำ/เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรโดยกำรจดัท ำแผนควำมกำ้วหนำ้/แผนสืบทอดต ำแหน่ง
งำน (Career Path & Succession Plan) ทั้งน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และค่ำนิยมของบริษทัท่ีมุ่งด ำเนินธุรกิจแบบองคร์วม 
โดยมุ่งสร้ำงควำมสมดุลใหก้บั ธุรกิจ พนกังำน และสงัคม  ตำมปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคม
ยัง่ยนื” และ คุณค่าหลกั (Core Value)  ทั้ง 5 ประกำรของกลุ่มพรีเมียร์ท่ีบริษทัยดึถือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ 
    1. ผลิตสินคำ้และบริกำรคุณภำพ 
   2. น ำเสนอแนวคิดใหม่ พฒันำคุณภำพชีวติ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
   3. ด ำเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้งพนกังำน องคก์ร และสงัคม 
   4. ผสมผสำนควำมรู้ และควำมสำมำรถ เพ่ือร่วมกนัคิดร่วมกนัสร้ำง 
   5. ยดึหลกัคุณธรรม จรรยำบรรณ ดว้ยวถีิไทยท่ีดีงำม 
 เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมดำ้นบุคลำกรใหต้อบสนองต่อแนวนโยบำยหลกัของบริษทั บริษทัจึงให้ควำมส ำคญัต่อกำร
พฒันำบุคลำกรทุกระดบัใน 3 แนวทำงหลกั ดงัน้ี 
 1.  ด้านความสามารถหลกั (Core Competency) 
   พนกังำนไดรั้บกำรพฒันำและหล่อหลอมในดำ้น พฤติกรรม ความเช่ือ ทัศนคติ อนัเป็นไปในทิศทำงท่ีตอบสนอง/
สนับสนุนต่อกำรบรรลุค่ำนิยมขององค์กรร่วมกนัของบริษทัท่ีมุ่งด ำเนินธุรกิจแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้ำงควำมสมดุลให้กับ 
ธุรกิจ พนักงำน และสังคม ตำมปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”  และคุณค่าหลัก         
ขององค์กร (Core Value)  
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 2. ควำมสำมำรถทำงดำ้นกำรจดักำร (Managerial Competency) 
  ทกัษะและควำมสำมำรถทำงดำ้นกำรบริหำรจดักำร ถือเป็นควำมจ ำเป็นและเป็นเคร่ืองมืออนัส ำคญัส ำหรับพนกังำน
ระดบั บงัคบับญัชำ พนกังำนระดบับริหำร รวมถึงระดบัจดักำร บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญั โดยกำรก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำให้
สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ในปัจจุบนัและก ำลงัเกิดข้ึนในอนำตค ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูบ้ริหำรมีเคร่ืองมือท่ีดีพอในกำรน ำพำองค์กร 
ทีมงำนใหบ้รรลุซ่ึงปรัชญำ วสิยัทศัน์และคุณค่ำหลกัของบริษทั 
 3. ความสามารถตามหน้าทีรั่บผดิชอบ (Functional Competency)  
  บุคลำกรแต่ละคนแต่ละหนำ้ท่ีจะไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้ ทกัษะ ควำมสำมำรถให้สอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ท่ี เพื่อให้
สำมำรถปฏิบติังำนในหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งเต็มประสิทธิภำพ เต็มก ำลงัควำมสำมำรถ เพ่ือให้บรรลุซ่ึงประสิทธิผลของกำรท ำงำนและ  
มีมำตรฐำนไปในทิศทำงเดียวกนั 
  ในปีน้ีบริษทัไดมี้กำรเร่ิมด ำเนินกำรจดัท ำเสน้ทำงควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ (Career Path) เพ่ือเป็นกำรรักษำคนเก่ง
และคนดีใหอ้ยูก่บัองคก์รอีกทั้งยงัส่งผลใหพ้นกังำนสำมำรถมีควำมเจริญกำ้วหนำ้ในเส้นทำงสำยอำชีพของตนเอง และเป็นกำร
พฒันำขีดควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนทุกระดับชั้น ให้กำรท ำงำนบรรลุเป้ำหมำย ท่ีวำงไวเ้พ่ือท่ีจะสำมำรถแข่งขัน          
ในธุรกิจได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ56-1 
 

…………………………. รับรองควำมถูกตอ้ง หนำ้ท่ี  27 

 
รายละเอยีดหลกัสูตรการฝึกอบรมต่างๆ  

ประเภท ช่ือหลักสูตร
จ ำนวน

ช่ัวโมง

จ ำนวน

พนักงำน

(คน)

Core Competency ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 8 3

หลักสูตรที่คำดหวังให้พนักงำน การสร้างความรักความผกูพนัธแ์ละการท างานเป็นทีม 16 58

ทุกคนทุกระดับต้องเรียน ประชุมแผนงานพนกังานขบัรถประจ าปี 2557 3 44

หลกัสตูรภาวะผูน้ าพหุคูณเพ่ือการขบัเคล่ือนการพฒันาองคก์ร 3 2

การดบัเพลิงขั้นตน้ 8 1

หวัขอ้สานพลงั เติมฝัน ร่วมสร้างสรรคส์มัคมแห่งการให้ 5 2

หวัขอ้การวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ 6 5

การใชง้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  MS Excel 2010 , MS Power Point 2010, MS Outlook 2010 8 65

กิจกรรม Green Power & Green Party 16 10

กิจกรรม เพราะเราคือพรีเมียร์ 2 เรียนรู้ร่วมกนั 8 11

Managerial Competency หวัขอ้การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน และ  หวัขอ้ PM-การจดัการงานบคุคล 72 2

หลักสูตรกำรบริหำรจดักำรที่ หลกัสูตร ISO New version update 9001:2015 8 1

คำดหวังให้ผู้บริหำรที่มี Effective CSR Communication  / Workshop:Strategic CSR Management 16 2

ผู้ใต้บังคับบัญชำจะต้องเรียนรู้ ความรู้ และการเตรียมตวัเขา้สู่ AEC  และ การจดัขอ้มูลและการบริหารความรู้เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 3 6

การบริหารการลงทนุของบริษทัประกนัภยั /การวางแผนการประกนัภยั 3 4

Functional Competency ฝ่าวิกฤติ พิชิตหน้ี  และ การวางแผนการออมและการลงทนุ 8 62

หลักสูตรเฉพำะงำนที่คำดหวัง หวัขอ้ฉลาดขบั ประหยดั และขบัข่ีอย่างไรให้ปลอดภยั 5 25

ให้พนักงำนในแต่ละหน่วยงำน แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคม CSR 2.5 4

จะต้องเรียนรู้ เอินส์แอนดย์งั เร่ืองบญัชี-ภาษีอากร-คอมฯ-เศรษฐกิจโลกฯ 3 2

หลกัสูตรการรับมือขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้อย่างมืออาชีพ 8 1

Defensive Driving Course for Light Vehecle 36 2

AEC นกับญัชีไทยปรับตวัอย่างไร และ เจาะลึกประเดน็หลกัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับธุรกิจ 8 4

โครงการน าส่งงบการเงินผา่นทางอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Filing) 3 1

ศึกษาระบบงาน Business Process บมจ.ประกนัคุม้ภยั  และ หวัขอ้การจดัการและการเป็นหวัหน้ากองก าลงัการขาย 8 5

Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorcard 8 2

หลกัสตูรการบริหาร CSR อย่างมีกลยุทธต์าม Triple Streamline เพ่ือความย ัง่ยืน / CSR Report 24 6

หวัขอ้เคร่ืองมือและเทคนิคการจดัการส าหรับการบริหารความเส่ียงยุคใหม่ 8 5

เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เม่ือกา้วสู่ AEC 8 1

หวัขอ้รู้ครบประเภทสญัญาคลายปัญหาภาระภาษีอากร และ หลกัเกณฑใ์หม่ใบก ากบัภาษี จบัประเดน็บญัชีและภาษี 8 3

กิจกรรม Team Building จ.เพชรบรีุ (สายงานบญัชีการเงิน) 16 1

ส านกังาน คปภ.กบัการคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั 6 4

หวัขอ้การบริหารการลงทนุของบริษทัประกนัภยั และนวตักรรมของผลิตภณัฑป์ระกนัภยั 6 10

หลกัสูตรเคร่ืองมือทางการเงิน การบญัชีป้องกนัความเส่ียงและขอ้การก ากบัดูแลบริษทัประกนัภยัตามระดบัความเส่ียง 6 10

หวัขอ้กฎหมายและวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั และความรับผิดชอบตามกฏหมาย 6 10

หวัขอ้ความเส่ียงต่อความรับผิดในฐานะตวัแทน/นายหน้าประกนัภยั 6 5

หวัขอ้นกัขายประกนั...ปรับตวัรับมือ AEC และ การประกนัภยัสุขภาพของประเทศไทย 6 10

หวัขอ้กรมธรรมป์ระกนัภยั Unit-Linked 6 10

หวัขอ้รู้จกัผลิตภณัฑป์ระกนัรถยนต ์หวัขอ้มหนัตภยักบัการประกนัภยัและการจ่ายคา่สินไหม 6 15

หวัขอ้การระงบัขอ้พิพาทดา้นการประกนัภยัดว้ยวิธีอนุญาโตตุลาการ 6 5
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 ในปี 2557 ท่ีผ่ำนมำ บริษทัและบริษทัย่อยมีค่ำใชจ่้ำยเพ่ือพฒันำบุคลำกร (Soft Skills) คิดเป็นเงิน 488,821 บำท          
หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 1.0 ของอตัรำเงินเดือนของพนกังำนทั้งหมด  
 แผนงาน/แนวทางการพฒันาบุคลากร ปี 2558 
 กำรพฒันำบุคลำกรเนน้คุณค่ำหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัคือ พนกังำน องคก์ร และสังคม 
แนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคล มีดงัน้ี 

 พฒันาความสามารถของบุคลากร  ก ำหนดกำรพฒันำส่งเสริมคุณภำพทั้งควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณภำพงำนบริกำร
และควำมปลอดภยั ให้กบัพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง  เพ่ือให้บุคลำกรท่ีมีคุณสมบติัและควำมสำมำรถท่ีดีในแต่ละดำ้น  มีโอกำส
กำ้วหนำ้ในสำยอำชีพท่ีท ำ นอกจำกน้ีมุ่งเนน้กำรพฒันำทั้ง 3 ดำ้น (ทกัษะ ทศันคติ  เทคนิค) อยำ่งเป็นระบบตำมแผนกำรอบรม
บุคลำกร (Training Roadmap) ซ่ึงครอบคลุมและสอดคลอ้งกบั Competency หลกัขององคก์ร เพื่อท ำใหมี้ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ
เฉพำะดำ้นในกำรปฏิบติังำน (Technical Skills) ใหเ้ป็นท่ียอมรับเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคำ้ 

 ยดึหลกัคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและเขำ้ร่วมในกิจกรรมท่ีสนบัสนุนตำมหลกัวิถีไทยท่ีดี และกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกำรยดึถือปฏิบติัตำมคู่มือนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 
9. การก ากบัดูแลกจิการ 
 9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
  คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยเช่ือมัน่วำ่กระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
และกำรบริหำรจดักำรในกรอบของกำรมีจริยธรรมท่ีดี  มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้และเป็นธรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ำยจะช่วยส่งเสริมให้บริษทัเติบโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน  เพ่ิมควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย  
คณะกรรมกำรบริษทัจึงก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนยึดถือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบติั ดงัน้ี 
  1. ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตย ์เป็นธรรม และโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ
แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 
  2. จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและ                     
มีประสิทธิผล 
  3. ใหค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย 
  4. ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย กฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพ่ือให้สิทธิของผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บกำรดูแลอยำ่งดี 
  5. จดัโครงสร้ำง บทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละกลุ่มอยำ่งชดัเจน 
  โดยหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน 
ปี 2555 ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงครอบคลุมหลกักำร 5 หมวด ดงัน้ี 
 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
  บริษทัตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัในสิทธิพ้ืนฐำนต่ำงๆ ของผูถื้อหุ้นทั้งในฐำนะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ
ในฐำนะเจำ้ของบริษทั โดยก ำหนดแนวปฏิบติักำรใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 
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  1.1   คณะกรรมกำรมีนโยบำยในกำรสนบัสนุนหรือส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มรวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถำบนัให้
เขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และใชสิ้ทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐำนตำมกฎหมำย ไดแ้ก่ กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร 
กำรซ้ือขำยหรือโอนหุน้ กำรไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลของกิจกำรอยำ่งเพียงพอ กำรเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้น เพ่ือแต่งตั้ งหรือถอดถอนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงิน                
ค่ำสอบบัญชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขขอ้บงัคบัและหนังสือ
บริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพ่ิมทุน และกำรอนุมติัรำยกำรพิเศษ เป็นตน้ 
   1.2  บริษทัมีกำรใหข้อ้มูล วนั เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุม โดยมีค ำช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วำระหรือประกอบมติท่ีขอตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสำมญัและวสิำมญัผูถื้อหุ้น หรือในเอกสำรแนบวำระกำรประชุม 
และละเวน้กำรกระท ำใดๆ  ท่ีเป็นกำรจ ำกัดโอกำสของผูถื้อหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษทัโดยมีรำยละเอียดในกำร
ปฏิบติัดงัน้ี 
     1.2.1 บริษทัไม่มีกำรลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผยตำม
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ และกำรเขำ้ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสำรท่ีมีขอ้มูลส ำคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอย่ำงกะทนัหัน   
ไม่เพ่ิมวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ให้สิทธิในกำรซักถำม
คณะกรรมกำรในท่ีประชุม ไม่จ ำกดัสิทธิในกำรเขำ้ประชุมของผูถื้อหุน้ท่ีมำสำย เป็นตน้ 
     1.2.2 บริษทัไดใ้หข้อ้มูลวนั เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุม โดยก ำหนดวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ไว้
เป็นเร่ืองๆ และมีกำรระบุวตัถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวำระท่ีเสนอไวช้ดัเจน รวมถึงมีขอ้มูลเพียงพอต่อกำรตดัสินใจ
ดงัต่อไปน้ี 
       ก.  วำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร 
        1) ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ง เช่น ค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ อำย ุประเภทกรรมกำร 

กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ เป็นตน้   
        2)  กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน โดยหำกกิจกำรใดเป็นกิจกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทัก็ไดร้ะบุไวช้ดัเจนแลว้ 
        3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรสรรหำ (กรณีแต่งตั้งกรรมกำรใหม่) 
        4) จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งและผลกำรปฏิบติังำนในระหวำ่งเป็นกรรมกำร    
                                                         (กรณีแต่งตั้งกรรมกำรเดิม) 
        5) ผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรท่ีท ำหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรสรรหำ  
        6) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
       ข.  วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร    
        1) จ ำนวนเงินและรูปแบบค่ำตอบแทนแยกตำมต ำแหน่งหรือภำระหนำ้ท่ีของกรรมกำร 
        2) นโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร 
        3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
        4) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไดรั้บในฐำนะกรรมกำร (ปัจจุบนักรรมกำรไม่มีสิทธิประโยชน์

อ่ืนใด นอกจำกเบ้ียประชุมและบ ำเหน็จประจ ำปี) 
        5) ผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรท่ีท ำหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
        6) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
       ค. วำระกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี 
        1) ช่ือผูส้อบบญัชีและส ำนกังำนสอบบญัชี 
        2) ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถของผูส้อบบญัชี 
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        3) ควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
        4) จ ำนวนปีท่ีท ำหนำ้ท่ีใหบ้ริษทั (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิม) หรือเหตุผลท่ีเปล่ียนตวั

ผูส้อบบญัชี (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใหม่) 
        5) วธีิกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำสอบบญัชี รวมทั้งค่ำบริกำรอ่ืนของ 
                                                             ผูส้อบบญัชี 
        6) ผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
        7) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
       ง. วำระกำรจ่ำยเงินปันผล 
        1) นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
        2)  จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยจริงเทียบกบันโยบำย 
        3) เหตุผลหำกกำรจ่ำยเงินปันผลไม่เป็นไปตำมนโยบำย 
        4) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
      จ. วำระเพ่ือพิจำรณำเร่ืองส ำคญัของบริษทั เช่น กำรเพ่ิม/ลดทุน กำรแกไ้ขขอ้บงัคบั 
                                                    กำรขำย/ เลิก/ โอนกิจกำร / กำรควบรวมกิจกำร เป็นตน้ 
        1)  รำยละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ 
        2) วตัถุประสงค ์เหตุผลหรือควำมจ ำเป็น 
        3) ผลกระทบต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
        4) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
  1.3 คณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงอยำ่งเต็มท่ี 
และควรละเวน้กำรกระท ำใดๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเขำ้ประชุมของผูถื้อหุน้ กำรเขำ้ประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่มีวิธีกำร
ท่ียุง่ยำกหรือมีค่ำใชจ่้ำยมำกเกินไป และสถำนท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้มีขนำดเพียงพอและสะดวกต่อกำรเดินทำง 
   1.4  บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรส่งค ำถำม
ล่วงหน้ำให้ชัดเจน และแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทรำบพร้อมกับกำรน ำส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น นอกจำกน้ี บริษทัยงัเผยแพร่
หลกัเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำดงักล่ำวไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัดว้ยคณะกรรมกำรไดมี้กำรก ำหนดกำรกลัน่กรองค ำถำม
ล่วงหน้ำและก ำหนดให้บริษทัตอบค ำถำมให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำ พร้อมกบัมีกำรช้ีแจงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทรำบ โดยมี
รำยละเอียดในกำรปฏิบติัดงัน้ี 
     1.4.1 บริษทัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมถึงคณะกรรมกำรล่วงหนำ้
ไดต้ลอดระยะเวลำ โดยในส่วนของกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้นั้น คณะกรรมกำรจะรวบรวมค ำถำมจนถึงประมำณ 7 วนัก่อนวนั
ประชุม โดยบริษทัปฏิบติัตำมแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
       1) ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้ใหช้ดัเจน 
       2) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบพร้อมกบักำรน ำส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
       3) วิธีกำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้ เช่น ให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมผ่ำนเวบ็ไซตข์องบริษทั หรืออีเมล หรือ

ส่งจดหมำยถึงคณะกรรมกำร เป็นตน้ 
       4) ช่วงเวลำท่ีเปิดใหส่้งค ำถำมล่วงหนำ้ ก่อนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
       5) มีกระบวนกำรกลัน่กรองค ำถำมล่วงหนำ้ท่ีผูถื้อหุน้ถำม เพื่อใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำในกำร

ตอบค ำถำมเหล่ำนั้น 
       6) บริษทัไดต้อบค ำถำมใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม 
       7) บริษทัไดต้อบค ำถำมใหผู้ถื้อหุน้ทรำบในวนัประชุม 
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       8) บริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบถึงค ำถำมท่ีมีผูถื้อหุน้ถำมมำล่วงหนำ้ และค ำตอบของ
ค ำถำมเหล่ำนั้น 

   1.5 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสำมำรถก ำหนด      
ทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 คนเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
   ทั้ งน้ี ผู ้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ และ               
ยงัก ำหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้อำกรแสตมป์ไวบ้ริกำรผูถื้อหุน้ส ำหรับปิดหนงัสือมอบฉันทะอีกดว้ย นอกจำกน้ี ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้น
ท่ีเขำ้ประชุมภำยหลงัจำกประธำนในท่ีประชุมเปิดกำรประชุมแลว้สำมำรถออกเสียงลงคะแนนในวำระท่ีอยูร่ะหวำ่งพิจำรณำและ
ยงัไม่มีกำรลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วำระท่ีได้เขำ้ประชุมเป็นต้นไป  เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีควำมเห็น          
เป็นอยำ่งอ่ืน 
 
  2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
   2.1  คณะกรรมกำรส่งเสริมให้บริษทัน ำเทคโนโลยีมำใชก้บักำรประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งกำรลงทะเบียนผูถื้อหุ้น 
กำรนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  ำ 
   2.2  กำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของกรรมกำร  
     2.2.1 กรรมกำรทุกคนควรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
     2.2.2 ในกรณีท่ีกรรมกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมครบทุกท่ำนอย่ำงน้อยมีบุคคลดังต่อไปน้ีเข้ำ

ประชุมผูถื้อหุน้ 
       1) ประธำนกรรมกำร 
       2) กรรมกำรผูจ้ดักำร 
       3) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
     2.2.3 เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถซกัถำมประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้
   2.3  ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นได้จัดให้มีกำรลงมติเป็นแต่ละรำยกำรในกรณีท่ีวำระนั้นมีหลำยรำยกำร เช่น   
วำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร 
   2.4  บริษทัจดัให้มีกระบวนกำรตรวจนบั กำรจดัเก็บเอกสำรกำรลงคะแนนในทุกๆวำระ  และกำรบนัทึกวีดิ
ทศัน์กำรประชุมอยำ่งสมบูรณ์ครบถว้น และมีกำรเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี ในกำรประชุมและกำรนบัคะแนนเสียง
ในทุกๆ วำระป็นไปอยำ่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้
   2.5  ประธำนในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลำใหเ้หมำะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็น
และตั้งค  ำถำมต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
  3. การจัดท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 
   3.1  รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นบนัทึกกำรช้ีแจงขั้นตอนกำรลงคะแนนและวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ท่ี
ประชุมทรำบก่อนด ำเนินกำรประชุมรวมทั้งกำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นตั้งประเด็นหรือซกัถำม พร้อมทั้งมีบนัทึกค ำถำมค ำตอบ
และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ยคดัคำ้นและงดออกเสียงเป็นอย่ำงไร รวมถึงบนัทึกรำยช่ือกรรมกำร
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและกรรมกำรท่ีลำประชุมดว้ย 
   3.2  บริษทัเปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนน และรำยงำนกำรประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
โดยมีรำยละเอียดในกำรปฏิบติัดงัน้ี 
     3.2.1 เปิดเผยมติท่ีประชุมโดยแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวนัท ำกำร

ถดัไป 
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     3.2.2 เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือใชเ้ป็นช่องทำงให้ผูถื้อ
หุน้แสดงควำมเห็นโดยไม่ตอ้งรอถึงกำรประชุมคร้ังต่อไป 

     3.2.3 เผยแพร่วดิีทศัน์กำรประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
  4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยกำรให้ขอ้มูลส ำคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผ่ำนบนเวบ็ไซต ์ 
ของบริษทั 
   ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 บริษทัไดจ้ดักำรประชุม 1 คร้ัง ในวนัพุธท่ี 23 เมษำยน 2557 
เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปำร์ค เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร โดยมีผูถื้อหุ้นมำร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะรวมจ ำนวน 69 รำย  คิดเป็นร้อยละ 
55.8855 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแล้วทั้ งหมด  มีกรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมประชุม 8 ท่ำนจำกกรรมกำรทั้ งหมด 8 ท่ำน 
ประกอบดว้ย ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำรท่ำนอ่ืนอีก 5 ท่ำน นอกจำกน้ียงั
มีผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั เลขำนุกำรบริษทั และผูส้อบบญัชีเขำ้ร่วมประชุมดว้ย  
  ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ทุกครำว รวมทั้งในปี 2557 บริษทัไดม้อบใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหุน้ของบริษทัด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมหลกัเกณฑว์ธีิกำรเขำ้ร่วม
ประชุม และขอ้มูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ซ่ึงในแต่ละวำระมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบอยำ่งเพียงพอ
และชดัเจนใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม และเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำวทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษในเวบ็ไซต์
ของบริษทั www.pe.premier.co.th ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลำในกำรศึกษำขอ้มูลเป็น
กำรล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม และไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมส่งใหต้ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผำ่นทำง
เวบ็ไซตข์องบริษทัภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้
   ในปี 2557 บริษทัไดรั้บกำรประเมินคุณภำพกำรจดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี ภำยใตโ้ครงกำรประเมิน
คุณภำพกำรจัดกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น ซ่ึงจัดโดยสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และสมำคมบริษทัจดทะเบียน โดยหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรประเมินคุณภำพครอบคลุมขั้นตอน
ต่ำงๆในกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่ก่อนวนัประชุม วนัประชุม และภำยหลงัวนัประชุมในระดบั “ดีเลิศ” ดว้ยคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3  
 
หมวดที ่2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
  คณะกรรมกำรบริษทัได้ก ำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูถื้อหุ้นทุกรำยทุกกลุ่ม อำทิ ผูถื้อหุ้น      
รำยใหญ่ ผูถื้อหุ้นรำยย่อย นกัลงทุนสถำบนั หรือนักลงทุนต่ำงชำติ อย่ำงเท่ำเทียมกนัทั้งเร่ืองกระบวนกำรจดัประชุมผูถื้อหุ้น  
กำรมีมำตรกำรป้องกนักรรมกำรผูบ้ริหำรและพนกังำนใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ในทำงมิชอบ รวมทั้งให้กรรมกำร
และผูบ้ริหำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  บริษทัไดก้ ำหนดแนวปฏิบติัในกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั ดงัน้ี 
  1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 
   1.1  บริษทัแจง้ก ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผำ่นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีรำยละเอียดในกำรปฏิบติัดงัน้ี 
     1.1.1 บริษทัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้ผ่ำนบนเวบ็ไซต์

ของบริษทัอยำ่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  
     1.1.2 ขอ้มูลประกอบกำรประชุมท่ีเผยแพร่ผำ่นบนเวบ็ไซตข์องบริษทัมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลท่ีบริษทั

จะส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสำร  

http://www.pe.premier.co.th/
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     1.1.3 บริษทัจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้
มำกกวำ่ท่ีกฎหมำยก ำหนด (อยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม) 

 
   1.2  บริษทัแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีใชใ้นกำรประชุม ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิกำร
ออกเสียงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุน้ทรำบทั้งในหนงัสือเชิญประชุมและในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
   1.3  หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นดังกล่ำวขำ้งตน้ไดจ้ดัท ำเป็นภำษำองักฤษทั้งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นฉบบัภำษำไทย 

  ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2557  ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงล ำดบัระเบียบวำระกำรประชุม หรือเพ่ิมเติมวำระ
กำรประชุมและไม่มีกำรขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 

 
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1    คณะกรรมกำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุมล่วงหนำ้ก่อนวนั 
ประชุมผูถื้อหุน้อยำ่งชดัเจนเป็นกำรล่วงหนำ้ เพ่ือแสดงถึงควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำวำ่จะเพ่ิมวำระท่ี      
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ โดยมีหลกัเกณฑต์ำมหวัขอ้ต่อไปน้ี 
     1) ผูถื้อหุน้ทุกรำยมีสิทธิเสนอวำระ 
     2) รำยละเอียดของขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำ 
     3) เกณฑก์ำรพิจำรณำบรรจุ/ไม่บรรจุเร่ืองท่ีเสนอเป็นวำระกำรประชุม 
     4) ช่องทำงรับเร่ือง เช่น ส่งหนงัสือถึงคณะกรรมกำร โดยอำจส่งเร่ืองผำ่นบนเวบ็ไซต ์หรืออีเมล 
      มำก่อนเป็นตน้  
     5) ช่วงเวลำท่ีเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธนัวำคม ของทุกปี 
     6) คณะกรรมกำรแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทรำบหลกัเกณฑ์เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั  
     7) มีกระบวนกำรกลั่นกรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรประชุม

คณะกรรมกำร  
     8) แจ้งผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพร้อมเหตุผลให้ผู ้ถือหุ้นทรำบ  โดยแจ้งไปยงัผู ้ถือหุ้น              

ผูเ้สนอวำระ และแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
   2.2   คณะกรรมกำรก ำหนดวธีิกำรใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก่อน 
วนัประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบติัและกำรใหค้วำมยนิยอมของผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือ โดยมี             
หลกัเกณฑต์ำมหวัขอ้ต่อไปน้ี  
     1) ช่องทำงรับเร่ือง โดยกำรส่งหนงัสือถึงคณะกรรมกำร 
     2) ช่วงเวลำท่ีเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธนัวำคม ของทุกปี 
     3) ขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ขอ้มูลคุณสมบติัโดยละเอียดของผูไ้ดรั้บเสนอช่ือ หนังสือยินยอม

ของผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือ เป็นตน้ 
     4) คณะกรรมกำรแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ขอ้มูลของตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
     5) คณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนดไว ้
     6) เลขำนุกำรบริษทัแจง้ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพร้อมเหตุผลให้ผูถื้อหุ้นทรำบโดยแจง้ไปยงั

ผูถื้อหุน้ผูเ้สนอ และประธำนกรรมกำรแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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   2.3  ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหำรไม่มีกำรเพ่ิมวำระกำรประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น 
โดยเฉพำะวำระส ำคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศึกษำขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  
   2.4  คณะกรรมกำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยคน 
 
 3. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
  3.1 คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัเป็น
ลำยลักษณ์อักษร และแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้ งแนวปฏิบัติเร่ืองกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทเพ่ือให้
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภำยในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั 
  3.2 ก ำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ริหำรท่ีมีหน้ำท่ีรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยต์ำมกฎหมำยจดัส่ง
รำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่คณะกรรมกำรเป็นประจ ำ รวมทั้งใหมี้กำรเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี   
 
  4.  การมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 
   4.1  คณะกรรมกำรมีขอ้ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผูบ้ริหำร รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียอยำ่งน้อยก่อน
กำรพิจำรณำวำระนั้น และมีกำรบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร ดงัน้ี 
     1) คณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำงให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสียของตนและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถตดัสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
บริษทั 

     2) แนวทำงดงักล่ำวสอดคลอ้งกับลกัษณะของธุรกิจและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นตน้ 

     3) ก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบริษทัเป็นผูรั้บขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมกำร ผูบ้ริหำรและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
     4) เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีในกำรรำยงำนขอ้มูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมกำรทรำบ ขอ้มูลของ

กรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยเฉพำะเม่ือคณะกรรมกำรตอ้งพิจำรณำธุรกรรมระหวำ่ง
บริษทักบักรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

   4.2  คณะกรรมกำรดูแลใหก้รรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียอยำ่งมีนยัส ำคญัในลกัษณะท่ีอำจท ำให้กรรมกำรรำยดงักล่ำว
ไม่สำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ งดเวน้จำกกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั้น 
   ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงล ำดับระเบียบวำระกำรประชุม       
หรือเพ่ิมเติมวำระกำรประชุมและไม่มีกำรขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
   นอกจำกน้ี กรรมกำรและผูบ้ริหำรไดร้ำยงำนกำรถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ ให้แก่คณะกรรมกำรหรือผูท่ี้คณะกรรมกำรมอบหมำยเป็นประจ ำทุกไตรมำส รวมทั้งมีกำรเปิดเผยในท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปี 
 
หมวดที ่3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
  บริษทัเห็นวำ่ธุรกิจเอกชนเป็นภำคส่วนท่ีมีควำมส ำคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหนำ้ท่ีใน
กำรดูแลใหเ้กิดควำมอยูร่อดและยัง่ยนืของสงัคมร่วมกนั ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยยึดมัน่เจตนำรมณ์ของกำรด ำเนินธุรกิจให้
ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงย ัง่ยืนโดยตระหนกัและให้ควำมส ำคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภำคส่วน ภำยใตป้รัชญำของกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์ นัน่คือ “ธุรกิจกำ้วหนำ้ พนักงำนมัน่คง สังคมยัง่ยืน” เพรำะเช่ือมัน่วำ่กำรคงไวซ่ึ้งควำมสมดุลระหว่ำงธุรกิจ พนกังำน 
และสงัคมนั้น จะส่งเสริมใหท้ั้งบริษทั สงัคม และส่ิงแวดลอ้มเติบโตไปพร้อมๆกนัอยำ่งเขม้แขง็และยัง่ยนื 
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  บริษทัไดด้ ำเนินกำรก ำหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบับทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
  1.  การก าหนดนโยบายการปฏบิัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 
   1.1   คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยและแนวกำรปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมำตรกำร
ด ำเนินกำรท่ีเป็นรูปธรรม มีกำรแถลงนโยบำยและมีมำตรกำรเก่ียวกบักำรปฏิบติัท่ีเป็นธรรม ท่ีท ำให้มัน่ใจไดว้ำ่บริษทัและห่วง
โซ่อุปทำน (Value Chain) ของบริษทัมีควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
   1) ผู้ถือหุ้น 
    ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษทัและผูถื้อหุน้ บริหำรงำน
ดว้ยควำมระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือป้องกนัควำมเสียหำยต่อผูถื้อหุ้นตลอดจนไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน และไม่ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภำยนอกโดยเฉพำะคู่แข่งขนัของบริษทั  
   2) พนักงาน  
    บริษทัเลง็เห็นถึงควำมส ำคญัของพนกังำนซ่ึงถือเป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำ จึงปฏิบติัต่อพนกังำนทุก
คนอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน ไม่มีกำรเลือกปฏิบติัทั้งกำรแบ่งแยกสีผิว เช้ือชำติ เพศ ศำสนำ ไม่มี
กำรใชแ้รงงำนเด็กหรือแรงงำนท่ีผิดกฎหมำย มีนโยบำยกำรบริหำรค่ำจำ้งและค่ำตอบแทนโดยยดึหลกัควำมเป็นธรรม เหมำะสม
กับลกัษณะงำน หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน สำมำรถเทียบเคียงกับบริษทัท่ีอยู่ใน
อุตสำหกรรมเดียวกนั ตลอดจนมีนโยบำยกำรพฒันำและส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถให้กบัพนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันำ
ทกัษะและควำมสำมำรถของพนกังำนใหไ้ดรั้บควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ 
    ส ำหรับนโยบำยดำ้นสวสัดิกำร บริษทัจดัให้มีสวสัดิกำรส ำหรับพนักงำนเพ่ิมเติมจำกท่ีกฏหมำย
ก ำหนด เช่น กองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนักงำนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงแรงจูงใจกำรปฏิบติังำนของพนักงำนและรักษำ
บุคลำกรไวก้บับริษทัในระยะยำวโดยให้มีลกัษณะกำรออมอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือเป็นหลกัประกนัในกำรใชชี้วิตหลงัเกษียณอำย ุ
สหกรณ์ออมทรัพยเ์พ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำรออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยำมฉุกเฉิน กำรประกนัสุขภำพกลุ่ม กำรประกนัชีวิต
กลุ่ม กำรประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ห้องพยำบำลของบริษทัโดยแพทยแ์ละพยำบำลวิชำชีพ ห้องสมุด
ส ำหรับพนกังำน ชมรมกีฬำต่ำงๆ รถรับส่งพนกังำน และสวสัดิกำรเก่ียวกบัเงินช่วยเหลือพนกังำนในโอกำสต่ำงๆ                       
    บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยั โดยจดัให้มีคณะกรรมกำรดูแลดำ้นควำมปลอดภยั  
อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน เพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและตำมมำตรฐำนสำกลและติดตำมกำร
ปฏิบติังำนอยำ่งใกลชิ้ด มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมเก่ียวกบัควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนแก่
พนกังำนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งส่งเสริมในกำรสร้ำงจิตส ำนึกใหพ้นกังำนทุกคนตระหนกัถึงควำมปลอดภยัและยึดถือปฏิบติั 
และก ำหนดใหมี้กำรตรวจสอบระบบป้องกนัภยัในอำคำรส ำนกังำน กำรซอ้มหนีไฟเป็นประจ ำทุกปี รวมถึงกำรตรวจวิเครำะห์
ระดบัแสงสวำ่ง และตรวจวดัระดบัควำมดงัเสียง 
   3) ลูกค้า  
    บริษทัไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยท่ีจะตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกคำ้ โดยน ำเสนอผลิตภณัฑท่ี์มี
คุณภำพและไดม้ำตรฐำนมีควำมปลอดภยั เพ่ือให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ดว้ย มีกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้และ
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บริกำรอยำ่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้งกำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อ
ลูกคำ้ และมีกระบวนกำรเรียกคืนสินคำ้หำกพบควำมผิดปกติเก่ียวกบัคุณภำพสินคำ้ 
 
 
   4) คู่ค้าและเจ้าหนี ้
    บริษทัมีกำรคดัเลือกคู่คำ้อยำ่งเป็นธรรม ด ำเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยควำมยติุธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ 
เคำรพและปฏิบติัตำมเง่ือนไขสญัญำท่ีก ำหนดไว ้ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรติดต่อกบัคู่คำ้
หรือเจำ้หน้ี หำกในกรณีท่ีขอ้มูลปรำกฏวำ่มีกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษทัจะหำรือกบัคู่คำ้หรือเจำ้หน้ี เพ่ือร่วมกนั
แกไ้ขปัญหำใหร้วดเร็วเเละเกิดควำมยติุธรรมต่อทุกฝ่ำย 
   5) คู่แข่ง 
    บริษทัมีกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม โปร่งใส มีกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรมกับคู่แข่งขนั             
มีกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ภำยใตก้รอบกติกำกำรแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่
สุจริตหรือไม่เหมำะสม ไม่ท ำลำยช่ือเสียงคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวร้ำยหรือกระท ำกำรใดๆ โดยปรำศจำกควำมจริงและ                
ไม่เป็นธรรม 
   6) ชุมชน/สังคม 
    บริษทัก ำหนดแนวปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม ไวใ้นจรรยำบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นหลกัปฏิบติัแก่พนกังำน
ทุกคน ดงัน้ี 
    (1) สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้ำงปฏิสัมพนัธ์อนัดี

กบัชุมชนท่ีสถำนประกอบกำรของบริษทัตั้งอยู ่ 
    (2) ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (3) ไม่สนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อชุมชน สงัคม  
    (4) ใส่ใจและรับผิดชอบแกไ้ขในภยัอนัตรำยท่ีสังคมหวัน่วิตก อนัอำจเกิดจำกผลิตภณัฑ/์บริกำร

หรือกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
    (5) มีส่วนร่วมในกำรยกระดบัคุณภำพชีวิตท่ีดี สร้ำงสังคมท่ีอยู่ร่วมกนัอย่ำงมีควำมสุข พฒันำ

คุณธรรม จริยธรรม รักษำวฒันธรรมท่ีดีงำม รวมถึงปลูกฝังจิตส ำนึกของควำมรับผิดชอบต่อ
สงัคมและกำรมีจิตอำสำใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังำน  

   7) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
    บริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจตำม “นโยบำยเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและสงัคม” ของกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์  (เผยแพร่ทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย)  และปฏิบติัตำมกฎหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัของ
ภำครัฐอยำ่งเคร่งครัด 
    (1) ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดลอ้ม  
    (2) ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
    (3) ไม่ใหก้ำรสนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อสภำพแวดลอ้มส่วนรวม  
    (4) ส่งเสริมให้มีกำรใชท้รัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนโยบำยในกำรประหยดัพลงังำนและ

ทรัพยำกรอ่ืนๆ โดยกำรน ำเทคโนโลยท่ีีสำมำรถประหยดัพลงังำนมำใชภ้ำยในบริษทั 
    (5) ส่งเสริมให้มีกำรให้ควำมรู้พนักงำนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ งมีกำรจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัพนกังำน โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและเปิดเผยถึงกำรปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีทรำบ   
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  1.2 คณะกรรมกำรก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียน และจดักำรกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนกำรและช่องทำงบนเวบ็ไซต ์หรือรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 
  1.3 มีกลไกกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส และมีมำตรกำรชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บควำมเสียหำยจำก
กำรท่ีบริษทัละเมิดสิทธิตำมกฎหมำยของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
 2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดท ารายงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability 
Development Report) ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR Report) 
  2.1 บริษทัเปิดเผยกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยดงักล่ำวขำ้งตน้ และเปิดเผย
กลไกในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนกังำนในกำรปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำวขำ้งตน้ดว้ย 
  2.2 คณะกรรมกำรดูแลให้บริษทัจดัท ำรำยงำนเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจกำรเป็นฉบบัต่ำงหำกแยกจำกรำยงำนประจ ำปี และไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th 
 
 3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ัน รวมถึงกำรสนบัสนุนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นกังำนทุกคนปฏิบติัตำมกฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
  4.  บริษัทมีการก าหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ำมพนกังำนละเมิดต่อทรัพยสิ์นทำงปัญญำของ
ผูอ่ื้น ไม่วำ่จะเป็นทรัพยสิ์นทำงปัญญำในประเทศหรือต่ำงประเทศและหำ้มกำรน ำซอฟตแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมำใชง้ำนในบริษทั 
รวมทั้งมีนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและห้ำมจ่ำยสินบนเพ่ือประโยชน์ทำงธุรกิจ  ซ่ึงไดแ้จง้ให้พนกังำนทุกคนรับทรำบและ
ถือปฏิบติัตลอดมำ นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดเ้ขำ้ร่วมลงนำมในกำรแสดงเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตดว้ย 
 
 ในปี 2557 บริษทัไม่มีขอ้พิพำทใดๆ ท่ีมีนยัส ำคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจำกน้ีบริษทัไดป้ฏิบติัตำมกฏหมำยและ
ขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่ำวไดรั้บกำรดูแลเป็นอยำ่งดี อำทิ 
 1. ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น บริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ทุกรำยเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่ำงๆ เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทัในฐำนะเจำ้ของบริษทัผ่ำนกรรมกำรอิสระเป็นกำรล่วงหนำ้ โดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บกำรรวบรวมเพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ ซ่ึงในกำรประชุมประจ ำปี 2557 ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอแนะขอ้คิดเห็นเป็นกำรล่วงหนำ้   
  2. บริษทัไดด้ ำเนินกำรปรับอตัรำเงินสมทบและเงินสะสมของพนักงำนให้มีอตัรำสูงข้ึน เพ่ือให้พนกังำนไดมี้
หลักประกันในอนำคต และเปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถก ำหนดอัตรำเงินสะสมให้สอดคล้องกับฐำนรำยได้ของตน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพนักงำนท่ีมีรำยไดน้้อย เพ่ือจูงใจให้พนักงำนทุกคนออมเงินผ่ำนกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ โดยมีผลตั้งแต่ปี 
2558 เป็นตน้ไป   
 3. บริษทัไม่มีกรณีท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำนแรงงำน กำรจ้ำงงำน ผูบ้ริโภค กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ส่ิงแวดล้อม         
ไม่มีกรณีกำรกระท ำผิดดำ้นละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น ดำ้นกำรทุจริต หรือกระท ำผิดดำ้นจริยธรรมทำงธุรกิจ และ      
มีสถิติกำรเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัรำกำรหยดุงำน หรืออตัรำกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนเป็นศูนย ์
 4. บริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรเป็นฉบบัต่ำงหำก
แยกจำกรำยงำนประจ ำปี โดยใช้แนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใตว้ิสัยทศัน์     
พนัธกิจและปรัชญำของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจกำ้วหน้ำ พนักงำนมัน่คง สังคมยัง่ยืน” และตำมแนวทำง Global 
Reporting Initiatives (GRI) และไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั   

5.   คณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติัใหป้ระกำศใชน้โยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่เม่ือ 19 กมุภำพนัธ์ 2557   
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และไดรั้บกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริตจำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบติัของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต  เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2557 ทั้ งน้ี เน่ืองจำกบริษทัประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษทัอ่ืน 
(Holding Company) บริษทัจึงไดน้ ำส่งนโยบำยดงักล่ำวใหบ้ริษทัยอ่ยด ำเนินกำรต่อเพ่ือก ำหนดหลกักำร แนวปฏิบติั และกำรส่ือสำร 
    
หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใสทั้งรำยงำนขอ้มูล
ทำงกำรเงินและขอ้มูลทัว่ไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำนก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนกำรตดัสินใจของ  
ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัโดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นนักลงทุนและสำธำรณชน
ผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซตข์องบริษทัทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษและมีกำรปรับปรุง
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยำ่งสม ่ำเสมอ 
  บริษทัไดด้ ำเนินกำรก ำหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส ดงัน้ี 
  1. การเปิดเผยข้อมูล 
  1.1 คณะกรรมกำรมีกลไกท่ีจะดูแลใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกตอ้ง ไม่ท ำใหส้ ำคญัผิด และ
เพียงพอต่อกำรตดัสินใจของนกัลงทุน ทั้งน้ี  
   1.1.1  มีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัของบริษทัทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทำงกำรเงินอยำ่ง

ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส และเป็นไปตำมเกณฑท่ี์ส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด  

   1.1.2  มีกำรประเมินประสิทธิภำพของกระบวนกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจ ำ 
  1.2 คณะกรรมกำรรำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยดำ้นกำรบริหำรควำม
เส่ียง และนโยบำยเก่ียวกบักำรดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม ท่ีไดใ้ห้ควำมเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำย
ดงักล่ำว รวมทั้งกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำวไดพ้ร้อมดว้ยเหตุผล โดยรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น รำยงำน
ประจ ำปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 
  1.3 คณะกรรมกำรจดัใหมี้รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กบั
รำยงำนของผูส้อบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี โดยครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (1)  กำรปฏิบติัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป เหมำะสมกบัธุรกิจ ใชน้โยบำยบญัชีท่ีเหมำะสม 

และถือปฏิบติัโดยสม ่ำเสมอ 
   (2)  รำยงำนทำงกำรเงินมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริงตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
   (3)  รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินลงนำมโดยประธำนกรรมกำร    

และกรรมกำรผูจ้ดักำร  
  1.4 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้บริษทัจัดท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร  (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส ทั้งน้ี เพ่ือใหน้กัลงทุนไดรั้บทรำบขอ้มูล
และเขำ้ใจกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญัของบริษทั รวมถึง
ปัจจยัและเหตุกำรณ์ท่ีมีผลต่อฐำนะกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำน นอกเหนือจำกขอ้มูลตวัเลขในงบกำรเงินเพียงอยำ่งเดียว 
  1.5 คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยค่ำสอบบัญชีและค่ำบริกำรอ่ืนท่ีผูส้อบบัญชีให้บริกำรไวใ้น
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั 
  1.6 คณะกรรมกำรก ำหนดใหมี้กำรเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี 
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   (1) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมเห็นจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในปีท่ีผำ่นมำของคณะกรรมกำร   
   (2) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมเห็นจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในปีท่ีผำ่นมำของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย  
   (3) จ ำนวนคร้ังของกำรประชุม และจ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปีท่ีผำ่นมำ 
   (4) ประวติักำรอบรมและพฒันำควำมรู้ดำ้นวชิำชีพอยำ่งต่อเน่ืองของกรรมกำร 
  1.7 คณะกรรมกำรเปิดเผย วิธีกำรสรรหำกรรมกำร และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร
ทั้งคณะและรำยบุคคล และวิธีกำรประเมินผลงำนของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรระดับสูงท่ีสะทอ้นถึงภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่ำตอบแทนดว้ย   
ทั้งน้ี จ ำนวนเงินค่ำตอบแทน รวมถึงค่ำตอบแทนท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนไดรั้บจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษทัยอ่ยดว้ย 
 

  2. ข้อมูลขั้นต า่ทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
   2.1  นอกจำกกำรเผยแพร่ขอ้มูลตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีแลว้ คณะกรรมกำรพิจำรณำให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลทั้ง
ภำษำไทยและภำษำองักฤษผำ่นช่องทำงอ่ืนดว้ย เช่นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยกระท ำอยำ่งสม ่ำเสมอ พร้อมทั้งน ำเสนอขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบนั อน่ึง ขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทั อยำ่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีและปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

(1) วสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทั 
(2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทั 
(3) โครงสร้ำงองคก์ร รำยช่ือคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
(4) คุณสมบติัและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษทั 
(5) งบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนทั้ งฉบบัปัจจุบันและของปี   

ก่อนหนำ้ 
(6) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี ท่ีสำมำรถใหด้ำวน์โหลดได ้ 
(7) ขอ้มูลหรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัน ำเสนอต่อนกัวเิครำะห์ ผูจ้ดักำรกองทุน หรือส่ือต่ำงๆ 
(8) โครงสร้ำงกำรถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
(9) โครงสร้ำงกลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัร่วมคำ้ และบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนมำเพ่ือ

วตัถุประสงค/์กิจกำรเฉพำะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs) 
(10) กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ทั้งทำงตรงและทำงออ้มท่ีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้

แลว้ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 
(11) กำรถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้มของกรรมกำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูบ้ริหำรระดบัสูง 
(12) หนงัสือเชิญประชุมสำมญัและวสิำมญัผูถื้อหุน้ 
(13) ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้ตกลงของกลุ่มผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) 
(14) นโยบำยและแนวปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 
(15) นโยบำยดำ้นบริหำรควำมเส่ียง รวมถึงวธีิกำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นต่ำงๆ 
(16) กฎบตัร หรือหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ คุณสมบติั วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรรวมถึง

เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 
(17) กฎบตัร หรือหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ คุณสมบติั วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
(18) จรรยำบรรณส ำหรับพนกังำนและกรรมกำรของบริษทั  
(19) จรรยำบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
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(20) ข่ำวของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(21) ขอ้มูลติดต่อหน่วยงำน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ เช่น ช่ือบุคคลท่ีสำมำรถให้

ขอ้มูลได ้หมำยเลขโทรศพัท ์
(22) แผนงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ประจ ำปี 

   ในปี 2557 บริษทัไดมี้กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน
แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุนรำยยอ่ย นกัลงทุนสถำบนั นักวิเครำะห์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ยงัมีกำรตอบค ำถำม
ทำงอีเมล  และทำงโทรศพัทอ์ยำ่งสม ่ำเสมอและเท่ำเทียมกนั 
 
หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณ 
รวมทั้งควำมรับผิดชอบตำมหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
  บริษทัไดด้ ำเนินกำรก ำหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ดงัน้ี 
  1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 
   1.1  คณะกรรมกำรก ำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรให้ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัหลำกหลำย
ทั้ งในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนท่ีเป็นประโยชน์กับบริษทั เพศ และควรมีกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็น
กรรมกำรบริหำรอยำ่งนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบกำรณ์ในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลกัท่ีบริษทัด ำเนินกิจกำรอยู ่
   1.2  คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรเปิดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรท่ีมีควำม
หลำกหลำย รวมถึงจ ำนวนปีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัของกรรมกำรแต่ละคนในรำยงำนประจ ำปี และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั ทั้งน้ี  
     1.2.1 เปิดเผยวิธีกำรสรรหำกรรมกำรท่ีเป็นทำงกำรและโปร่งใส และจ ำนวนปีกำรด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรในบริษทัของกรรมกำรแต่ละคนในรำยงำนประจ ำปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั   
     1.2.2 เปิดเผยรำยช่ือกรรมกำร ประวติั คุณวฒิุ ประสบกำรณ์ และกำรถือหุ้นบริษทัท่ีแสดงให้เห็นว่ำ

คณะกรรมกำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณสมบติัและประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัผำ่น
ช่องทำงรำยงำนประจ ำปีและบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

     1.2.3  เปิดเผยขอ้มูลในรำยงำนประจ ำปีอยำ่งชดัเจนวำ่กรรมกำรรำยใดเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ / กรรมกำร
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

   1.3  คณะกรรมกำรมีขนำดท่ีเหมำะสม ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถท่ีเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน  
   1.4  คณะกรรมกำรมีกรรมกำรอิสระท่ีสำมำรถให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ยำ่งอิสระ
ในจ ำนวนท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกำศก ำหนด 
   1.5  สัดส่วนของกรรมกำรเป็นไปตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรโดยใช้หลักเกณฑ์เ ร่ืองควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเป็นหลกั มำกกวำ่ท่ีจะใชห้ลกัเกณฑใ์นเร่ืองสัดส่วน
ของเงินลงทุน 
   1.6  บริษทัค ำนึงถึงประโยชน์กำรบริหำรกิจกำรตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรท่ีบริษทัก ำหนดมำกกว่ำ
จ ำนวนหรือสดัส่วนของกรรมกำรอิสระ 
   1.7  คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดจ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งในแต่ละวำระ แต่ไม่มีกำรก ำหนดจ ำนวนวำระท่ี
ด ำรงต ำแหน่งติดต่อกนัไดน้ำนท่ีสุด 
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   1.8  คณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะเป็น  “กรรมกำรอิสระ” เพื่อให้กรรมกำรอิสระของ
บริษทัมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริงเหมำะสมกับลกัษณะเฉพำะของบริษทัโดยควำมเป็นอิสระอย่ำงน้อยตอ้งเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก ำหนด 
   1.9  วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระอย่ำงต่อเน่ืองจะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรกิจกำรและ   
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ประกอบกับกำรสรรหำบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระนั้นไม่
สำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยทนัที 
   1.10 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรมีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบต่ำงกนั คณะกรรมกำรก ำหนดอ ำนำจ
หนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหช้ดัเจนและแยกบุคคลท่ีด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลท่ี
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร เพ่ือไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกดั 
   1.11  บริษทัเคำรพในวิจำรณญำณของกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษัท ในกำรท่ีจะไม่ไป
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัอ่ืนท่ีมีธุรกิจอย่ำงเดียวกนั หรือมีลกัษณะแข่งขนักนักบัธุรกิจของบริษทั  หรือมีลกัษณะท่ี
ขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 
   1.12 บริษทัมีเลขำนุกำรบริษทัซ่ึงท ำหน้ำท่ีให้ค  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำร
จะต้องทรำบ  และปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้ งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ
คณะกรรมกำร  
     คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดคุณสมบติัและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษทัท่ีเหมำะสมท่ีจะปฏิบติั
หน้ำท่ีในฐำนะเลขำนุกำรบริษทั และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษทัในรำยงำนประจ ำปี และ           
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
   1.13 เลขำนุกำรบริษทัไดรั้บกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเน่ืองด้ำนกฎหมำย กำรบญัชีหรือกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีเลขำนุกำรบริษทั บริษทัก ำหนดคุณสมบติัและแต่งตั้งบุคคลมำด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัโดยค ำนึงถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเป็นหลกั ไม่วำ่บุคคลดงักล่ำวจะเป็นพนกังำนประจ ำของบริษทัหรือไม่ 
 
  2. คณะกรรมการชุดย่อย   
   2.1  คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปีเพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ีเฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ
หรือรับทรำบ ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิหนำ้ท่ีตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก ำหนด 
   2.2  คณะกรรมกำรจัดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ โดยท่ีคณะกรรมกำรทั้ งคณะ
ยกเวน้กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะพิจำรณำหลกัเกณฑใ์นกำรจ่ำยและรูปแบบค่ำตอบแทนของกรรมกำรเพ่ือเสนอควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำร โดยค่ำตอบแทนของกรรมกำร คณะกรรมกำรจะตอ้งน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูอ้นุมติัและท ำหน้ำท่ี
พิจำรณำหลกัเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร รวมทั้งคดัเลือก
บุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีก ำหนดไว ้และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรซ่ึง จะน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผู ้
แต่งตั้งกรรมกำร 
 
  3. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
   3.1  หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตอ้งครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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   1) คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจอนุมติัเร่ืองต่ำงๆ ของบริษทัตำมขอบเขตหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดโดย 
    กฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษทั กฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงกำร 
    พิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบในเร่ืองท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั  เช่น  วสิยัทศัน์   

    พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเส่ียง แผนงำนและงบประมำณ นโยบำยกำรก ำกับ        
ดูแลกิจกำรท่ีดี นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงท ำกำรทบทวนและอนุมติัเป็นประจ ำ 

    เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ของบริษทั 
     2) กำรติดตำมและดูแลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมี  ประสิทธิภำพ

และประสิทธิผล 
     3) กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงรวมทั้งกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำรด ำเนินกำร

กรณีมีกำรช้ีเบำะแส 
     4) กำรดูแลให้กำรด ำเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยำว รวมทั้งแผนกำรพฒันำพนกังำน แผนพฒันำผูสื้บ

ทอดต ำแหน่งงำน (Succession Plan) 
   3.2  คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 
     1) คณะกรรมกำรก ำหนดให้ มีและให้ควำมเ ห็นชอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร ท่ี เ ป็น                    

ลำยลกัษณ์อกัษร     
     2) ส่ือสำรใหทุ้กคนในองคก์รเขำ้ใจ 
     3) มีวธีิกำรส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีก ำหนด  
     4)  ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและทบทวนนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงน้อย        

ปีละ 1 คร้ัง 
   3.3  คณะกรรมกำรส่งเสริมให้จดัท ำจรรยำบรรณธุรกิจท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้กรรมกำรผูบ้ริหำรและ
พนักงำนทุกคนเขำ้ใจถึงมำตรฐำนดำ้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ และติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ
ดงักล่ำวอยำ่งจริงจงั 
   3.4  คณะกรรมกำรไดพิ้จำรณำเร่ืองควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์อยำ่งรอบคอบ กำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำร
ท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ควรมีแนวทำงท่ีชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็น
ส ำคญัโดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ และคณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
เก่ียวกบัขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
   3.5  คณะกรรมกำรจดัใหมี้ระบบกำรควบคุมดำ้นกำรด ำเนินงำน ดำ้นรำยงำนทำงกำรเงิน และดำ้นกำรปฏิบติั
ตำมกฎระเบียบและนโยบำย คณะกรรมกำรจดัใหมี้บุคคลหรือหน่วยงำนท่ีมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมดงักล่ำวและทบทวนระบบท่ีส ำคญัอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง  และให้เปิดเผยไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปี 
   3.6  คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Policy)  ให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กรโดยให้ฝ่ำยจดักำรเป็นผูป้ฏิบติัตำมนโยบำยและรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบเป็นประจ ำ มีกำรทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสิทธิผลของกำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และในทุกๆ ระยะเวลำท่ี
พบวำ่ระดบัควำมเส่ียงมีกำรเปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงกำรใหค้วำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยัล่วงหนำ้และรำยกำรผิดปกติทั้งหลำย 
   3.7  คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรควำมเส่ียงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
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   3.8  คณะกรรมกำรจดัใหมี้แนวทำงด ำเนินกำรท่ีชดัเจนกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบำะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียผ่ำน
ทำงเวบ็ไซต์ของบริษทัหรือรำยงำนตรงต่อบริษทั โดยคณะกรรมกำรก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียนและ
จดักำรกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนกำรและช่องทำงบนเวบ็ไซตห์รือรำยงำนประจ ำปีของบริษทั   
มีกลไกกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสและมีมำตรกำรชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรท่ีบริษทัละเมิดสิทธิ
ตำมกฎหมำยของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
   3.9  คณะกรรมกำรมีกลไกก ำกับดูแลบริษัทย่อยเพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท           
โดยคณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมกำรในบริษทัย่อยเพ่ือควบคุมกำร
บริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษทั และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และหลกัเกณฑ์ของกฎหมำย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 4. การประชุมคณะกรรมการ 
  4.1 บริษัทจัดให้มีก ำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำและแจ้งให้
กรรมกำรแต่ละคนทรำบก ำหนดกำรดงักล่ำว เพ่ือใหก้รรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเขำ้ร่วมประชุมได ้
  4.2 จ ำนวนคร้ังของกำรประชุม คณะกรรมกำรพิจำรณำใหเ้หมำะสมกบัภำระหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดมี้กำรประชุมทุกเดือน บริษทัจะส่งรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรทรำบในเดือนท่ีไม่ได้มีกำรประชุมเพ่ือให้คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกับควบคุมและดูแลกำร
ปฏิบติังำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและทนักำรณ์ 
  4.3 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู ้จัดกำรร่วมกันพิจำรณำกำรเลือกเ ร่ืองเข้ำวำระกำรประชุม
คณะกรรมกำร โดยดูใหแ้น่ใจวำ่เร่ืองท่ีส ำคญัไดน้ ำเขำ้รวมไวแ้ลว้โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขำ้สู่วำระกำรประชุม 
  4.4 เอกสำรประกอบกำรประชุมส่งใหแ้ก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 5 วนัท ำกำรก่อนวนัประชุม 
  4.5 กรรมกำรทุกคนเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 
  4.6 องค์ประชุมขั้นต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรลงมติในท่ีประชุมจะตอ้งมีกรรมกำรอยู่ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีท่ีมีเหตุ/วำระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย  อนัอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ธุรกิจ
หรือกำรด ำเนินงำนของบริษทัและไม่อำจด ำเนินกำรให้กรรมกำรจ ำนวน 2 ใน 3 เขำ้ประชุมได ้กรรมกำรจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ก่ึง
หน่ึงตำมขอ้บงัคบัมีอ ำนำจท่ีจะพิจำรณำและมีมติในวำระนั้นๆได ้
  4.7 ประธำนคณะกรรมกำรจดัสรรเวลำไวอ้ยำ่งเพียงพอท่ีฝ่ำยจดักำรจะเสนอเร่ืองและมำกพอท่ีกรรมกำรจะ
อภิปรำยปัญหำส ำคญักนัอยำ่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธำนกรรมกำรส่งเสริมให้มีกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ กรรมกำรทุกคน
ใหค้วำมสนใจกบัประเด็นทุกเร่ืองท่ีน ำสู่ท่ีประชุม รวมทั้งประเด็นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
  4.8 คณะกรรมกำรสนบัสนุนใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรเชิญผูบ้ริหำรระดบัสูงเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือให้
สำรสนเทศรำยละเอียดเพ่ิมเติมในฐำนะท่ีเก่ียวข้องกับปัญหำโดยตรงและเพื่อมีโอกำสรู้จักผูบ้ริหำรระดับสูงส ำหรับใช้
ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดงำน 
  4.9 คณะกรรมกำรเขำ้ถึงสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ำกกรรมกำรผูจ้ดักำร เลขำนุกำรบริษทัหรือผูบ้ริหำร
อ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมำยภำยในขอบเขตนโยบำยท่ีก ำหนด และในกรณีท่ีจ ำเป็นคณะกรรมกำรอำจจดัให้มีควำมเห็นอิสระจำกท่ี
ปรึกษำหรือผูป้ระกอบวชิำชีพภำยนอกโดยถือเป็นค่ำใชจ่้ำยของบริษทั 
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  4.10 คณะกรรมกำรถือเป็นนโยบำยให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรมีโอกำสท่ีจะประชุมระหว่ำงกนัเองตำม
ควำมจ ำเป็นเพ่ืออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยูใ่นควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรร่วมดว้ย และแจง้ให้กรรมกำร
ผูจ้ดักำรทรำบถึงผลกำรประชุมดว้ย 
  4.11 รำยงำนกำรประชุม ประกอบด้วยขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นอย่ำงน้อย และมีระบบกำรจัดเก็บดี สืบคน้ง่ำย        
แต่ไม่สำมำรถแกไ้ขโดยไม่ผำ่นท่ีประชุมคณะกรรมกำร 

 วนั เวลำเร่ิม-เวลำเลิกประชุม 
 ช่ือกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุมและกรรมกำรท่ีขำดประชุม 
 สรุปสำระส ำคญัของเร่ืองท่ีเสนอคณะกรรมกำร 
 สรุปประเด็นท่ีมีกำรอภิปรำยและขอ้สงัเกตของกรรมกำร 
 มติคณะกรรมกำรและควำมเห็นของกรรมกำรท่ีไม่เห็นดว้ย (ถำ้มี) 
 ผูจ้ดรำยงำน - เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
 ผูรั้บรองรำยงำน - ประธำนกรรมกำร 

 
 5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
  5.1 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยไดป้ระเมินผลกำรปฏิบติังำนดว้ยตนเองอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง
เพ่ือให้คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยก ำหนดบรรทัดฐำนท่ีจะใช้
เปรียบเทียบกบัผลปฏิบติังำนอยำ่งมีหลกัเกณฑ ์
  5.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเป็นกำรประเมินทั้งคณะและ
รำยบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑข์ั้นตอนไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 
  5.3 คณะกรรมกำรได้ประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือผู ้บริหำรสูงสุดของบริษัท           
เป็นประจ ำทุกปีเพ่ือน ำไปใชใ้นกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีหลกัเกณฑก์ำรประเมินตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก ำหนด  
  ในปี 2557 บริษทัมีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะและประเมินผลกำรปฏิบติังำน
รำยบุคคล โดยใชว้ธีิกำรใหค้ะแนนในแต่ละหวัขอ้ 5 ระดบั ดงัน้ี 0 = ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ หรือไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้น 1 = 
ไม่เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นเล็กนอ้ย 2 = เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นพอสมควร  3 = เห็นดว้ย
ค่อนขำ้งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นดี 4 = เห็นดว้ยอยำ่งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นอยำ่งดีเยีย่ม ซ่ึงหัวขอ้กำร
ประเมินประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2. บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
4. กำรท ำหนำ้ท่ีของกรรมกำร 
5. ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
6. กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้ริหำร 

  นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีกำรประเมินผลงำนของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนทำง
ธุรกิจของบริษทั ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยท่ีไดรั้บจำกคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือกำรปรับปรุงแกไ้ข ใชว้ิธีกำรให้คะแนน
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แบบเดียวกบักำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะและประเมินผลกำรปฏิบติังำนรำยบุคคล ซ่ึงหัวขอ้กำร
ประเมินประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
   หมวดท่ี 1 : ควำมคืบหนำ้ของแผนงำน 
   หมวดท่ี 2 : กำรวดัผลกำรปฏิบติังำน 
      2.1 ควำมเป็นผูน้ ำ 
      2.2 กำรก ำหนดกลยทุธ์ 
      2.3 กำรปฏิบติัตำมกลยทุธ์ 
      2.4 กำรวำงแผนและผลปฏิบติัทำงกำรเงิน 
      2.5 ควำมสมัพนัธ์กบัคณะกรรมกำร 
      2.6 ควำมสมัพนัธ์กบัภำยนอก 
      2.7 กำรบริหำรงำนและควำมสมัพนัธ์กบับุคลำกร 
      2.8 กำรสืบทอดต ำแหน่ง 
      2.9 ควำมรู้ดำ้นผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
      2.10 คุณลกัษณะส่วนตวั 
   หมวดท่ี 3 : กำรพฒันำประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
    

  6.  ค่าตอบแทน 
   ค่ำตอบแทนของกรรมกำรได้จัดให้อยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม
ประสบกำรณ์ ภำระหนำ้ท่ี ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ  (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ี
คำดว่ำจะไดรั้บจำกกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรท่ีไดรั้บมอบหมำยหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนเช่น เป็นสมำชิกของ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยควรไดรั้บค่ำตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมำะสมดว้ย 
   
 7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
  7.1 คณะกรรมกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ริหำร เลขำนุกำรบริษทั เป็นตน้ เพ่ือให้มีกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง กำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้อำจกระท ำเป็นกำรภำยในบริษทั หรือใชบ้ริกำรของสถำบนั
ภำยนอก 
  7.2 คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน
ธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรดำ้นต่ำงๆ ของบริษทัเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำร โดยมีเลขำนุกำรบริษทั
เป็นผูป้ระสำนงำนในเร่ืองต่ำงๆ อำทิ โครงสร้ำงธุรกิจ และโครงสร้ำงกรรมกำร ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี ควำมรู้ทัว่ไปของธุรกิจ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน เป็นตน้ 
  7.3 คณะกรรมกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยพฒันำบุคลำกรส ำหรับกรรมกำรและผูบ้ริหำร และเปิดเผยในรำยงำน
ประจ ำปีของบริษทั 
  7.4 คณะกรรมกำรก ำหนดใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรรำยงำนเพ่ือทรำบอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังถึงแผนกำรพฒันำและ
สืบทอดงำน ซ่ึงกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงมีกำรเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ือง ถึงผูสื้บทอดงำนในกรณีท่ีตน
ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้
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  ในปี 2557 มีกรรมกำรเขำ้ร่วมกำรสัมมนำและเขำ้รับอบรมหลกัสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) ดงัน้ี   
ล ำดบั ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หลกัสูตรท่ีอบรมปี 2557 ระยะเวลำ

อบรม(วนั) 
1. คุณชนิดำ  สุวรรณจูฑะ กรรมกำรอิสระและ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) รุ่นท่ี 9 ปี 2557 

1/2 
 

2. คุณดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมกำร - หลกัสูตร Directors Forum “ธุรกิจครอบครัว :  
  ก ำกบัดูแลอยำ่งไรให้ย ัง่ยนื” รุ่น1/2557 

1/2 
 

3. คุณวิชยั  หิรัญวงศ ์ กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) รุ่นท่ี 9 ปี 2557 

1/2 
 

4. คุณแน่งนอ้ย   
บุณยะสำระนนัท ์

กรรมกำร - หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP)  รุ่นท่ี 9 ปี 2557 

1/2 
 

5. คุณสมชำย   เลิศสุทธิรัศมีวง กรรมกำรและ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) รุ่นท่ี 9 ปี 2557 

1/2 
 

6. คุณกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ กรรมกำร - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557 

2 

7. คุณวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมกำร - หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of  
  Strategy (SFE) รุ่นท่ี 21/2557 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  
  รุ่นท่ี 198 ปี 2557 
- หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide 
(ACPG) รุ่นท่ี 15 ปี 2557 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) รุ่นท่ี 13 ปี 2557 

2 

 
6 

 
2 
 

1/2 

   
 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
  คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรแต่ตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ดงัน้ี  
 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 
   

รำยช่ือกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่ง 
กำรประชุม/ 

กำรเขำ้ร่วมประชุม 
ทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นำงสำวชนิดำ  สุวรรณจูฑะ * กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 5/6 

2. นำยสุชำย  วฒันตฤณำกุล กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 6/6 
3. นำยวิชยั   หิรัญวงศ ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 6/6 
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    *  เป็นผูมี้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษทั  

หมำยเหตุ   นำงสำวชนิดำ สุวรรณจูฑะ ลำประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 2/2557 และลำประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2557 เน่ืองจำกตำรำงกำรประชุมท่ีบริษทัไดก้ ำหนดไวท้บัซ้อนกบัก ำหนดกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศท่ี
กรรมกำรไดก้ ำหนดไวล่้วงหนำ้แลว้ 
  โดยในปี 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวม 6 คร้ัง ประกอบดว้ย กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยไตรมำส จ ำนวน 4 คร้ัง กำรประชุมกบัคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 1 คร้ัง และกำรประชุมเป็น 
กำรเฉพำะกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรร่วมประชุม จ ำนวน 1 คร้ัง   

ทั้ งน้ี นำยธีระพล จุฑำพรพงศ์ เลขำนุกำรบริษัท รับหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี            
19 กุมภำพนัธ์ 2556 เป็นตน้มำ และนำยเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ผูอ้  ำนวยกำร งำนฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นผูดู้แลงำนระบบกำร
ควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน ระบบบริหำรควำมเส่ียง และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยประวติัของ
นำยเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 3 

 
  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมกำรตรวจสอบมีวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรตรวจสอบซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ  
อำจไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ได ้ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระ กรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งแทนจะอยูใ่นต ำแหน่ง
ไดเ้พียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรตรวจสอบท่ีลำออก 
 
  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขต หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
ดงัน้ี 
  1)  สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ  
  2) สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน  (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบใน
กำรพิจำรณำแต่งตั้ ง โยกยำ้ย เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน 
  3)  สอบทำนใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์
และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  4) พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจำ้ง บุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่ำตอบแทนบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง 
  5) พิจำรณำและอนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 
  6) จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
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 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
 ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำม 

กฎบตัร (charter) 
 รำยงำนอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
  7)   ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  8)   สอบทำนควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 
  9)   ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ ำอย่ำง              
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง          
      
  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
     ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรทั้ง
คณะยกเวน้กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียได้ท ำหน้ำท่ีแทนในกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยและรูปแบบค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรเพ่ือเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร โดยค่ำตอบแทนของกรรมกำร คณะกรรมกำรจะตอ้งน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั  พิจำรณำหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม และ/หรือบุคคลท่ีมีทกัษะท่ี
จ ำเป็นท่ียงัขำดอยู ่เพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีก ำหนดไว ้และเสนอควำมเห็น
ต่อคณะกรรมกำรซ่ึงจะน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำร   
  อน่ึง กระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลดงักล่ำวนั้น บริษทัไดค้ดัเลือกจำกกรรมกำรอำชีพในท ำเนียบของสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) และบุคลำกรในสำขำต่ำงๆ โดยพิจำรณำจำกคุณวุฒิ วยัวุฒิ และประสบกำรณ์       
ในกำรท ำงำน 
   ในปี 2557 บริษทัยอ่ยไดต้ั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทั 1 ท่ำน และผูบ้ริหำร
ระดับสูงของบริษัทย่อย ด ำเนินงำนภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำท่ีก ำหนด/ทบทวน/อนุมัติ      
กรอบและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือกำรจดัท ำรำยงำน
เพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื โดยประสำนงำนกบัฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
เพื่อทรำบทุกไตรมำส  พร้อมทั้งจดัให้มีกำรประชุมทบทวนผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบบริหำรควำมเส่ียง รำยงำนควำมเส่ียง     
ท่ีส ำคญัร่วมกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   
  
 9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
  คณะกรรมกำรจดัใหมี้คณะกรรมกำรสรรหำโดยท่ีคณะกรรมกำรทั้งคณะยกเวน้กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย  ท ำหนำ้ท่ี
พิจำรณำ โดยมีหลกัเกณฑก์ำรคดัเลือก แต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงสุดดงัน้ี  
  (1) กรรมการอสิระ 
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   คณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู ้แต่งตั้ งกรรมกำรอิสระ เข้ำร่วมใน
คณะกรรมกำรบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบำยแต่งตั้งกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ และ มีกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 คน โดยปัจจุบันบริษทัมีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน ไดแ้ก่นำงสำวชนิดำ สุวรรณจูฑะ นำยสุชำย 
วฒันตฤณำกลุ  และนำยวชิยั หิรัญวงศ ์
   บริษทัไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระไวเ้ท่ำกับขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ.4/2552  ลงวนัท่ี                 
20 กมุภำพนัธ์ 2552 เร่ือง คุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ กล่ำวคือ กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
              1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย       
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระ
รำยนั้นๆดว้ย  
              2.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือ    
ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่ไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง  ทั้งน้ีลกัษณะ
ตอ้งห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่   
หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั 
  3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
กำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
  4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ       
ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ หรือ ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง 
   ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร
กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน        
ดว้ยกำรรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้ำประกนั กำรใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้
บริษทัหรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่       
20 ลำ้นบำทข้ึนไปแลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทั้งน้ีกำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธีิกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว  ใหน้บัรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ  ผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักสอบงำนบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 
  6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ       
ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ยเวน้
แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง  
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  7.  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
  8.  ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษทัหรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหำ้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจท่ีมีสภำพอย่ำง
เดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

 9.   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
 
 (2) กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

   ก. กรรมการบริษัท 
   กำรคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียเป็น        
ผูส้รรหำและพิจำรณำคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมำะสมน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือให้ควำมเห็นชอบและเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อไป โดยกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ระบุในขอ้บงัคบั
ของบริษทั ดงัน้ี 
   1. คณะกรรมกำรของบริษทัมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติั และกรรมกำรไม่
นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 
   2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร ดงัต่อไปน้ี 
    (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
    (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตำม(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคน

เป็นกรรมกำรก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
    (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำ
มีคะแนนเสียเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธำนเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขำด   

   3.  ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งหน่ึงในสำม  ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม 
    กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลำก
กนัวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีออกตำม
วำระนั้นอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้
   4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ืน่ใบลำออกต่อบริษทั  กำรลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลำออกไป
ถึงบริษทักรรมกำรท่ีลำออกตำมวรรคหน่ึง จะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนทรำบดว้ยก็ได ้
   5. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือก
บุคคลใดบุคคลหน่ึง  ซ่ึงมีคุณสมบติัตำมกฎหมำยก ำหนดเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่
วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 
    มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหน่ึงตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวน
กรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่
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   6. ท่ีประชุมอำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดคนหน่ึง ออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมนั้น 
  ข. กรรมการตรวจสอบ 
   คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบจำกกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 3 ท่ำน  เพ่ือท ำหนำ้ท่ีใน
กำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั โดยกรรมกำรตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีก ำหนดวำ่ดว้ยคุณสมบติัและ
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  ค. ผู้บริหาร 
   บริษทัมีนโยบำยท่ีจะสรรหำผูบ้ริหำรโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ และมีประสบกำรณ์
เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนบริษทัและเขำ้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอย่ำงดี และสำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุวตัถุประสงค ์
เป้ำหมำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไวไ้ด ้โดยด ำเนินกำรคดัเลือกตำมระเบียบเก่ียวกบักำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และจะตอ้ง
ไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
 
 9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
  บริษทัมีนโยบำยให้บริษทัยอ่ยยึดถือและปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัตำมแนวทำงท่ีบริษทัได้
ก ำหนดไว ้ และมีกำรก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำรของบริษทัยอ่ยดว้ยวำ่ กำรด ำเนินกิจกำรท่ีส ำคญัหรือมีขนำดรำยกำรท่ี
เป็นสำระส ำคญัจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัก่อน นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรจ ำนวนขำ้งมำกของบริษทั 
ยอ่ยก็เป็นกรรมกำรของบริษทั ท ำให้กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบริษทัยอ่ยจะค ำนึงและยึดถือแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั
เป็นส ำคญั 
 
 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษทัมีกำรดูแลและกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมถึงกำรใหก้รรมกำรและ
ผูบ้ริหำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
  1) ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรรักษำควำมปลอดภยัของระบบขอ้มูล เพ่ือรักษำมำตรฐำนเก่ียวกบัระบบงำน ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบกำรส่ือสำรขอ้มูล ซ่ึงเป็นพ้ืนฐำนท่ีส ำคญัในกำรสร้ำงระบบกำรควบคุมท่ีมีคุณภำพ   
  2) ก ำหนดนโยบำยควำมลบัทำงธุรกิจและทรัพยสิ์นทำงปัญญำ มีกำรจดัท ำบนัทึกขอ้ตกลงกำรรักษำควำมลบัของ
บริษทัส ำหรับพนกังำน ผูรั้บจำ้ง ผูข้ำยสินคำ้/ผูใ้หบ้ริกำร รวมทั้งผูท่ี้เขำ้เยี่ยมชมกิจกำรของบริษทั เพ่ือป้องกนักำรเปิดเผยขอ้มูล
หรือข่ำวสำรอนัเป็นควำมลบัของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งหำ้มมิใหพ้นกังำนละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น  
  3) ก ำหนดระเบียบปฏิบติัเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยในบริษทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส ควำม
เสมอภำคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั และป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรใชข้อ้มูลภำยในท่ียงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณชน รวมทั้งหลีกเล่ียงขอ้ครหำเก่ียวกบัควำมเหมำะสมกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยให้กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัตอ้งรักษำควำมลบัและ/หรือขอ้มูลภำยในของบริษทั ไม่น ำไปเปิดเผยหรือแสวงหำประโยชน์
แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม รวมทั้งตอ้งไม่ท ำกำรซ้ือขำยโอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์อง
บริษทั โดยใชค้วำมลบัและ/หรือขอ้มูลภำยในของบริษทั เวน้เสียแต่วำ่ขอ้มูลดงักล่ำวไดเ้ปิดเผยต่อสำรธำรณชนแลว้ และไม่เขำ้
ท ำนิติกรรมอนัใดโดยใชค้วำมลบัและ/หรือขอ้มูลภำยในของบริษทัอนัอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษทัไม่วำ่ทำงตรงหรือ
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ทำงออ้ม และจะตอ้งไม่ท ำกำรซ้ือขำย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนมีกำรเปิดเผยงบ
กำรเงิน และภำยใน 2 วนัท ำกำรหลงักำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวแลว้  ขอ้ก ำหนดดงักล่ำวน้ีให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัดว้ย หำกผูใ้ดฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดดงักล่ำวจะตอ้งถูกลงโทษทำงวินยั
และ/หรือตำมกฎหมำยแลว้แต่กรณี 
  4) ก ำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องบริษทั และในกรณีท่ี
กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภำวะ ตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ทรำบเพ่ือเผยแพร่ต่อสำธำรณชนต่อไป รวมทั้งไดก้ ำหนดให้มีกำรรำยงำน
กำรถือครองหลกัทรัพยต์ำมกฎหมำยจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวให้แก่คณะกรรมกำรหรือผูท่ี้คณะกรรมกำรมอบหมำยทรำบเป็น
ประจ ำทุกไตรมำส รวมทั้งใหมี้กำรเปิดเผยในท่ีประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปี 
  5) คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำร และผูบ้ริหำรตำม
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มำตรำ 89/14 และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน   
ท่ี ทจ.2/2552  
 
 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีใหแ้ก่บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ซ่ึงเป็นส ำนกังำนสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั  
   ทั้งน้ี บริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยใ์ห้ควำมเห็นชอบ และไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ         
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบ และแสดงควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั   
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี ในรอบปีบญัชีท่ีผำ่นมำ ดงัน้ี 

รำยกำรท่ี บริษทัผูจ่้ำย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่ำสอบบญัชี 
1 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั (มหำชน) นำงชลรส สนัติอศัวรำภรณ์ 1,200,000 
2 บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ำกดั นำงชลรส สนัติอศัวรำภรณ์ 800,000 
3 บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ำกดั นำงชลรส สนัติอศัวรำภรณ์ 390,000 
4 บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ำกดั นำงชลรส สนัติอศัวรำภรณ์ 215,000 
5 บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ำกดั นำงชลรส สนัติอศัวรำภรณ์ 300,000 

รวมค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี 2,905,000 
   
  (2) ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) 
   - ไม่มี- 
 
 9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ  
   มำตรกำรกำรแจง้เบำะแสและกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
บริษทัก ำหนดใหผู้บ้ริหำรทุกระดบัในองคก์รดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีจะด ำเนินกำรใหพ้นกังำนภำยใตส้ำยบงัคบั
บญัชีของตนทรำบ เขำ้ใจ และปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย/ระเบียบปฏิบติั/ขอ้ก ำหนดของบริษทั หลกักำรก ำกบัดูแล
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กิจกำรท่ีดี รวมทั้งกฎหมำยต่ำงๆ อยำ่งจริงจงั และไดก้ ำหนดแนวปฏิบติัในกำรพิจำรณำและสอบสวนเร่ืองรำวร้องทุกข์หรือ
ร้องเรียนท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได ้เพ่ือใหผู้ร้้องทุกขห์รือผูร้้องเรียนไวว้ำงใจและเช่ือมัน่ในกระบวนกำรสอบสวน
ท่ีเป็นธรรม  
  เพ่ือให้มีกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัและมีควำมเป็นธรรม บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทำงรับ
แจง้เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวำ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลกระทบ หรือมีควำมเส่ียงท่ี
จะไดรั้บผลกระทบอนัก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจำกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั หรือจำกกำรปฏิบติัของ
พนกังำนของบริษทัเก่ียวกบักำรท ำผิดกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำร
ทุจริต กำรปฏิบติัท่ีไม่เท่ำเทียมกนั หรือกำรกระท ำท่ีขำดควำมระมดัระวงั และขำดควำมรอบคอบ สำมำรถแจง้เบำะแสหรือ     
ขอ้ร้องเรียน พร้อมส่งรำยละเอียดหลกัฐำนต่ำงๆไดใ้นช่องทำง ดงัน้ี  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 เลขำนุกำรบริษทั 
 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั (มหำชน)  
 เลขท่ี 1 อำคำรพรีเมียร์คอร์เปอเรทปำร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 
     โทรศพัท ์:  02-301-1569    แฟกซ์     :  02-748-2063 
      อีเมล       :  Teerapol.act@pe.premier.co.th 

             โดยผูแ้จง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนทั้งท่ีเป็นพนกังำน ลูกคำ้ บุคคลท่ีรับจำ้งท ำงำนให้แก่บริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
อ่ืนท่ีเป็นผูแ้จง้เบำะแส จะไดรั้บกำรปกป้องและคุม้ครองสิทธิตำมกฎหมำย หรือตำมแนวทำงท่ีบริษทัไดก้ ำหนดไว ้ 
 ทั้งน้ี ในปี 2557 บริษทัไม่มีขอ้พิพำทใดๆ ท่ีมีนยัส ำคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย     

 ปีน้ีถือเป็นอีกปีท่ีโครงกำร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)  มีกำรพฒันำดำ้น
หลกัเกณฑ์ท่ีส ำคญัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนอำเซียน โดยเกณฑ์ใหม่มีรำยละเอียดมำกข้ึนในหลำยดำ้น เช่น ให้มีกำร
ประเมินผลงำนกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรหรือผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทั ให้มีกำรปฏิบติัตำมจริยธรรม
ธุรกิจและกำรต่อตำ้นกำรทุจริต จ ำนวนองค์ประชุมขั้นต ่ำ ซ่ึงก ำหนดให้ตอ้งมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดเม่ือจะลงมติ  กรรมกำรอิสระไม่ควรด ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปี  เกณฑเ์หล่ำน้ีถึงแมจ้ะท ำใหบ้ริษทัตอ้งปรับตวัมำก 
แต่คะแนนเฉล่ียในภำพรวมก็นบัวำ่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
  อยำ่งไรก็ดียงัมีบำงเร่ืองท่ีบริษทัปฏิบติัไม่ครบถว้นและไม่สำมำรถปฏิบติัได ้ดงัต่อไปน้ี 
  หลกัเกณฑท่ี์ปฏิบติัไม่ครบถว้น/ชดัเจน  
  1.  ในปีท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรไดจ้ดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรนอ้ยกวำ่ 6 คร้ังต่อปี เน่ืองจำก จ ำนวนคร้ังของ
กำรประชุมคณะกรรมกำรท่ีบริษทัไดก้ ำหนดไว ้4 คร้ังต่อปี เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัวำระกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินกำรของ
บริษทัและวำระกำรรับรองงบกำรเงินซ่ึงก ำหนดไวเ้ป็นรำยไตรมำสแลว้ อีกทั้ง บริษทัก็พร้อมท่ีจะเรียกประชุมคณะกรรมกำร
เพ่ิมเติมได ้ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นหรือมีวำระใดๆ ท่ีจ ำเป็นตอ้งพิจำรณำเป็นกำรเร่งด่วน 
  หลกัเกณฑท่ี์ไม่มีกำรปฏิบติั 
  1. บริษทัไม่ไดเ้ปิดเผยถึงกำรจดัใหมี้ผูต้รวจสอบกำรนบัคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถื้อหุน้ไวใ้นรำยงำนกำรประชุม
ผูถื้อหุ้น เน่ืองจำกกำรจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีกำรป้องกนักำรทุจริตใน
กำรลงคะแนนเสียง ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีกระบวนกำรตรวจนบั กำรจดัเก็บเอกสำรกำรลงคะแนน และกำรบนัทึกวิดีทศัน์กำร
ประชุมอย่ำงสมบูรณ์ครบถว้น และมีกำรเปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทัอีกด้วย ดงันั้นกำรด ำเนินกำรประชุมและกำรนับ
คะแนนเสียงจึงเป็นไปอยำ่งโปร่งใสและตรวจสอบไดอ้ยูแ่ลว้ 
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  2. บริษทัมีสดัส่วนกำรถือหุน้ของนกัลงทุนสถำบนัรวมกนันอ้ยกวำ่ร้อยละ 5   เ น่ืองจำกบริษัทไม่มีสิทธิหรือส่วน
เก่ียวขอ้งในกำรซ้ือขำยหรือกำรถือครองหุน้ของผูถื้อหุน้ 
  3. คณะกรรมกำรไม่มีกำรก ำหนดนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง ไวใ้นนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั เน่ืองจำกคณะกรรมกำรบริษทัมีประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ี กำรจ ำกดัจ ำนวนบริษทัในกำรไปด ำรงต ำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบติังำน และจ ำนวนบุคคลท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัมีจ ำนวนจ ำกดั ดังนั้นกำรก ำหนดเง่ือนไข
ดงักล่ำวจะท ำใหบ้ริษทัหำบุคคลมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรไดย้ำก 
  4. คณะกรรมกำรไม่มีกำรก ำหนดนโยบำยในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมกำรผูจ้ ัดกำร 
เน่ืองจำก บริษทัมีกำรก ำหนดขอ้ห้ำม/ขอ้จ ำกดัของกรรมกำรผูจ้ดักำรในเร่ืองกำรไปท ำธุรกรรมหรือกำรไปด ำรงต ำแหน่งใน
บริษัทหรือองค์กรท่ีมีผลประโยชน์ขัดกัน หรือท่ีส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ัดกำรอยู่แล้ว 
นอกเหนือจำกกรณีขอ้หำ้ม/ขอ้จ ำกดัดงักล่ำว บริษทัเช่ือมัน่และใหค้วำมเคำรพต่อวจิำรณญำณของกรรมกำรผูจ้ดักำรในกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรหรือต ำแหน่งอ่ืนใดในบริษทัหรือองคก์รอ่ืนๆ 
  5. คณะกรรมกำรไม่มีกำรก ำหนดนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี 
เน่ืองจำก กำรท่ีกรรมกำรด ำรงต ำแหน่งอยำ่งต่อเน่ืองน่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรกิจกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
ประกอบกบักำรสรรหำบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรนั้นก็ไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยง่ำย 
  6. คณะกรรมกำรของบริษทั มีกรรมกำรบริหำรท่ีไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนมำกกวำ่  
2 แห่ง เน่ืองจำก กรรมกำรบริหำรมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี กำรจ ำกดัจ ำนวนบริษทัในกำรไปด ำรงต ำแหน่งจึงไม่มี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบติังำน และจ ำนวนบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ของบริษทัมีจ ำนวนจ ำกดั ดงันั้นกำรก ำหนดเง่ือนไขดงักล่ำวจะท ำใหบ้ริษทัหำบุคคลมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรไดย้ำก 
  7. คณะกรรมกำรไม่ไดเ้ปิดเผยนโยบำยค่ำตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยำว รวมถึงตำมผลกำรปฏิบติังำน
ของ CEO เน่ืองจำกเป็นขอ้มูลภำยใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีกำรเปิดเผยเป็นตวัเลขโดยรวมของผูบ้ริหำร 
  8.   ผูถื้อหุน้/คณะกรรมกำรไม่ไดอ้นุมติัค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริหำร/ผูบ้ริหำรระดบัสูง เน่ืองจำก คณะกรรมกำร
บริหำรไดแ้จง้ควำมประสงค์ขอสละสิทธ์ิในกำรรับค่ำตอบแทน และตำมคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร
ระดบัสูงเป็นอ ำนำจของกรรมกำรผูจ้ดักำรซ่ึงเหมำะสมอยู่แลว้ และทำงคณะกรรมกำรมีกำรตรวจสอบผ่ำนทำงงบประมำณ
ประจ ำปี  
  9. ประธำนกรรมกำรบริษทัไม่เป็นกรรมกำรอิสระ เน่ืองจำกกำรแต่งตั้ งประธำนกรรมกำรบริษทัพิจำรณำจำก
กรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมเขำ้ใจและยึดหลกัธรรมำภิบำล โดยไม่ตอ้งค ำนึงวำ่จะตอ้งเป็น
กรรมกำรอิสระหรือไม่  
  10. บริษัทไม่มีกำรจัดตั้ งคณะกรรมกำรค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำ เน่ืองจำกบริษัทได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรทั้งคณะยกเวน้กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย ท ำหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำอยู่
แลว้ 
  11. คณะกรรมกำรไม่มีกำรจดัตั้ง CG Committee   เน่ืองจำกคณะกรรมกำรทั้งคณะท ำหนำ้ท่ีเสมือนเป็นCG Committee 
อยูแ่ลว้ 
  12. คณะกรรมกำรไม่มีกำรจดัตั้ง Risk Management Committee เน่ืองจำก บริษทัไดก้ ำหนดให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบท ำหนำ้ท่ีเสมือนเป็น Risk Management Committee อยูแ่ลว้นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดมี้กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงมีกำรประเมินควำมเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอยูอี่กดว้ย 
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  13. คณะกรรมกำรบริษทัมีกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรอิสระนอ้ยกวำ่ 50% เน่ืองจำกองคป์ระกอบในส่วนของกรรมกำร
อิสระไม่เป็นสำระส ำคญัในกำรท ำหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั 
  บริษทัตระหนักและมุ่งมัน่ในกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก ำหนด นอกเหนือจำกนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร นโยบำยและมำตรกำรกำรแจง้เบำะแสและกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสท่ี
บริษทัเปิดเผยบนเวบ็ไซตแ์ละในรำยงำนประจ ำปีแลว้ บริษทัยงัมีนโยบำยดำ้นธุรกิจ พนกังำน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเปิดเผย
ไวใ้นรำยงำนกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื บริษทัจะพฒันำมำตรฐำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำร พร้อมทั้งน ำไปปฏิบติัจริงอยำ่งต่อเน่ืองต่อไป 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
 บริษทัเห็นวำ่ธุรกิจเอกชนเป็นภำคส่วนท่ีมีควำมส ำคญัต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ และถือเป็นหนำ้ท่ีในกำรดูแล
ใหเ้กิดควำมอยูร่อดและยัง่ยืนของสังคมร่วมกนั ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยยึดมัน่เจตนำรมณ์ของกำรด ำเนินธุรกิจให้ประสบ
ควำมส ำเร็จอย่ำงย ัง่ยืนโดยตระหนักและให้ควำมส ำคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภำคส่วนภำยใตป้รัชญำของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์    
นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพรำะเช่ือมั่นว่ำกำรคงไวซ่ึ้งควำมสมดุลระหว่ำงธุรกิจ พนักงำน           
และสงัคมนั้น จะส่งเสริมใหท้ั้งบริษทั สงัคม และส่ิงแวดลอ้มเติบโตไปพร้อมๆ กนัอยำ่งเขม็แขง็และยัง่ยนื 
 ดว้ยเหตุน้ี ความยัง่ยนื จึงเป็นกลยทุธ์กำรขบัเคล่ือนหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ยในกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถ ทั้งกำร
ผลิตสินคำ้และบริกำรท่ีเป็นประโยชน์กับสังคม กำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเน่ืองสม ่ำเสมอไม่หยุดน่ิง ส่งเสริม 
ผลกัดนั พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืนเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรท ำงำน
อนัเป็นวฒันธรรมองคก์ร ควบคู่ไปกบักำรเสริมสร้ำงมูลค่ำต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ไม่วำ่จะเป็นผูถื้อหุ้น พนกังำน 
ลูกคำ้ คู่คำ้ พนัธมิตรของบริษทั ชุมชน และสงัคมส่วนรวม ใหไ้ดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรสนบัสนุนและท ำงำนร่วมกบัหน่วยงำนพฒันำควำมยัง่ยืนของสังคมของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
อนัไดแ้ก่ มูลนิธิยวุพฒัน์ มูลนิธิเพ่ือ“คนไทย” และมูลนิธิเอน็ไลฟ ในกิจกรรมเพ่ือกำรพฒันำดำ้นศึกษำของ เยำวชนท่ีดอ้ยโอกำส 
กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรแบ่งปัน กำรสนบัสนุนคนพิกำรท่ีดอ้ยโอกำส กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรร่วมพฒันำสังคม
และส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนื โดยยดึหลกัในกำรก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและกำรสร้ำงเคร่ืองมือหรือองคก์รใหผู้อ่ื้นสำมำรถเขำ้มำ
มีส่วนร่วมและน ำไปท ำซ ้ ำได ้อนัจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีย ัง่ยืนอยำ่งเป็นทวีคูณซ่ึงสำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดบ้นเวบ็ไซต ์
www.premier.co.th  ในหวัขอ้ “พรีเมียร์เพื่อสงัคม” 
 และเพ่ือเป็นกำรสนบัสนุนกำรขบัเคล่ือนกลไกพฒันำสงัคมดงักล่ำว บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงน ำเงินเท่ำกบัจ ำนวนร้อยละ 
5 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำระค่ำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของรอบปีบญัชี บริจำคเพ่ือประโยชน์ดำ้นกำรศึกษำต่อมูลนิธิยวุพฒัน์  
หรือองคก์รสำธำรณะกศุลอ่ืนๆ ตำมนโยบำยของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยมีรำยละเอียดทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ กิจกรรมพนกังำน คู่คำ้ และส่วนของมูลนิธิต่ำงๆ ดงัท่ีกล่ำว
ไวข้ำ้งตน้ ดงัน้ี 
 
 
 

http://www.premier.co.th/
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 1. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมุ่งมัน่ด ำเนินธุรกิจโดยยดึถือควำมถูกตอ้ง เสมอภำคและเป็นธรรม ซ่ือสตัยสุ์จริต เคำรพสิทธิ
ในทรัพยสิ์นทำงปัญญำ กำรส่งเสริมสิทธิทำงกำรเมือง ตลอดจนกำรปฏิบติัตำมพนัธสัญญำต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
  การแข่งขันทีเ่ป็นธรรม  

 ด ำเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยควำมยุติธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ เคำรพและปฏิบติัตำมเง่ือนไขสัญญำท่ีก ำหนดไว้
อยำ่งเคร่งครัด  

 ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรติดต่อกบัคู่คำ้หรือเจำ้หน้ี หำกในกรณีท่ีขอ้มูล
ปรำกฏว่ำมีกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริต บริษทัจะหำรือกบัคู่คำ้หรือเจ้ำหน้ี เพ่ือร่วมกนัแก้ไขปัญหำให้รวดเร็วเเละ      
เกิดควำมยติุธรรมต่อทุกฝ่ำย  

 เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรอยำ่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้งกำรให้ขอ้มูล
ข่ำวสำรท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกคำ้ และมีกระบวนกำรเรียกคืนสินคำ้หำกพบควำมผิดปกติเก่ียวกบัคุณภำพ
สินคำ้    

 แข่งขนัอยำ่งเป็นธรรมกบัคูแ่ข่งขนั มีกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ภำยใตก้รอบกติกำกำรแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหำขอ้มูล
ท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม ไม่ท ำลำยช่ือเสียงคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวร้ำย
หรือกระท ำกำรใดๆ โดยปรำศจำกควำมจริงและไม่เป็นธรรม 

ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมร่วมกบัคู่ค้า 

 เปิดโอกำสใหคู้่คำ้ ลูกคำ้ พนัธมิตรทำงกำรคำ้เขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมต่ำงๆของบริษทั หรือดว้ยกำรสนบัสนุนทุนทรัพยห์รือ
ส่ิงของตำมควำมประสงค ์
  การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน 

 ส่งเสริมและปฏิบัติตำมสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร สิทธิทำงศีลธรรมอย่ำงเคร่งครัด       
โดยก ำหนดนโยบำยไวใ้นคู่มือนโยบำยกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เร่ืองนโยบำยควำมลบัทำงธุรกิจและทรัพยสิ์นทำงปัญญำ   

 ส่งเสริมใหผู้บ้ริหำร พนกังำน ใชท้รัพยำกรและทรัพยสิ์นของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพใชสิ้นคำ้ และบริกำร
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งและไม่สนบัสนุนสินคำ้หรือกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
  การเกีย่วข้องกบัการเมอืงอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มกำรเมืองใด ไม่ให้
กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมืองพรรคหน่ึงพรรคใด ไม่ให้ควำมช่วยเหลือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทำงกำรเมือง
คนหน่ึงคนใดโดยเฉพำะ 

 เปิดโอกำสให้พนักงำนใช้สิทธิและหน้ำท่ีในระบอบประชำธิปไตยท่ีจะเขำ้ไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
กิจกรรมทำงกำรเมืองต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งอิสระเป็นกำรส่วนตวั โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทั 
 
 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  บริษทัใหค้วำมส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยเช่ือมัน่วำ่กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และกำรบริหำรจดักำรใน
กรอบของกำรเป็นบรรษทัภิบำลท่ีมีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้จะมีส่วนช่วยรักษำผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ำย บริษทัจึงก ำหนดนโยบำย “กำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่” และประกำศเป็นนโยบำยเพื่อให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบั



บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ56-1 
 

…………………………. รับรองควำมถูกตอ้ง หนำ้ท่ี  58 

ยึดถือปฏิบติั มีขอบเขตระบบบริหำรจดักำรกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนกำรท ำงำนของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังำนจดัซ้ือ จดัจำ้ง จดัจ ำหน่ำย จดัให้มี รวมถึงขั้นตอนกำรท ำงำนอ่ืนๆ ท่ีมีควำมเส่ียง
ต่อกำรเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้งน้ีก ำหนดเป็นควำมรับผิดชอบดำ้นกำรบริหำร (Management Responsibility) ไวอ้ยำ่งชดัเจน
มีดงัน้ี 
  2.1 ควำมมุ่งมัน่ของฝ่ำยบริหำร (Management Commitment) 
   บริษทัมีควำมมุ่งมัน่ต่อกำรน ำระบบมำตรกำรกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่มำใชใ้นกระบวนกำรท ำงำน และ
ปรับปรุงระบบบริหำรใหมี้ควำมโปร่งใสตำมหลกัธรรมำภิบำล โดยกรรมกำรผูจ้ดักำรไดว้ำงนโยบำย และมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะท ำ
ให้บริษทัด ำเนินธุรกิจโดยปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรกำรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งได้
สนบัสนุนทรัพยำกรอยำ่งครบถว้น ไดช้ี้แจงท ำควำมเขำ้ใจกบัพนกังำนทุกคนภำยในบริษทัและบริษทัยอ่ยและบุคคลภำยนอกท่ี
เก่ียวขอ้งใหต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินกระบวนกำรต่ำงๆ อยำ่งโปร่งใส สอดคลอ้งกบัระเบียบนโยบำย ขอ้ก ำหนด 
ของกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2.2 นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัและบริษทัในสำยธุรกิจด ำเนินกำรหรือยอมรับหรือให้
กำรสนบัสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและ/หรือทำงออ้ม โดยครอบคลุมถึงบริษทัยอ่ยทุกบริษทั พร้อมให้
กำรสนบัสนุนหรือส่งเสริมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ลูกคำ้ คู่คำ้ ผูรั้บจำ้งหรือผูรั้บจำ้งช่วงท่ีเก่ียวขอ้ง มีแนวปฏิบติัเช่นเดียวกบับริษทั 
และก ำหนดใหมี้กำรสอบทำนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี อยำ่งสม ่ำเสมอ ตลอดจนมีกำรทบทวนแนว
ทำงกำรปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย ระเบียบปฏิบติั ขอ้ก ำหนด ขอ้บงัคบั ประกำศ กฎหมำย และกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ 

 มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินธุรกิจและเป็นหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร ผูบ้งัคบับญัชำ พนกังำนทุกคนทุกระดบั ลูกคำ้ คู่คำ้ ผูรั้บจำ้งหรือผูรั้บจำ้งช่วงท่ีจะมีส่วนใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัเพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่บรรลุตำมนโยบำยท่ีก ำหนด 

 บริษทัพฒันำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ให้สอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงหลกั
ปฏิบติัดำ้นจริยธรรม โดยจดัให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่และ
น ำมำจดัท ำเป็นคู่มือแนวทำงในกำรปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 บริษทัไม่กระท ำหรือสนบัสนุนกำรใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรดูแล รวมถึงกำร
ควบคุมกำรบริจำคเพื่อกำรกศุล กำรบริจำคใหแ้ก่พรรคกำรเมือง กำรใหข้องขวญัทำงธุรกิจและสนบัสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ มีควำม
โปร่งใสและไม่มีเจตนำเพ่ือโนม้นำ้วใหเ้จำ้หนำ้ท่ีภำครัฐหรือเอกชนด ำเนินกำรท่ีไม่เหมำะสม 

 บริษทัจดัให้มีกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมสม ่ำเสมอ  เพ่ือป้องกนัไม่ให้พนักงำนมีกำรปฏิบติัท่ีไม่
เหมำะสม โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ งำนดำ้นกำรขำย กำรตลำด และกำรจดัซ้ือ 

 บริษทัจัดให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรและ
พนักงำน เพ่ือส่งเสริมควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติัตำมหน้ำท่ี  รวมถึงส่ือให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่       
ของบริษทั 

 บริษทัจดัใหมี้กลไกกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้งแม่นย  ำ 
 บริษทัส่งเสริมให้มีกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำยช่องทำงเพ่ือให้พนกังำนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสำมำรถแจง้

เบำะแสอนัควรสงสัยโดยมัน่ใจไดว้ำ่ผูแ้จง้เบำะแสไดรั้บ กำรคุม้ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกยำ้ยอยำ่งไม่เป็นธรรมหรือ
กลัน่แกลง้ดว้ยประกำรใด และรวมถึงกำรแต่งตั้งบุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตำมทุกเบำะแสท่ีมีกำรแจง้เขำ้มำ 
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   บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทำงรับแจง้เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวำ่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลกระทบ หรือมีควำมเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจำกกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจำกกำรปฏิบัติของพนักงำนของบริษทัเก่ียวกับกำรท ำผิดกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริต กำรปฏิบัติท่ีไม่เท่ำเทียมกัน หรือกำรกระท ำท่ีขำดควำม
ระมดัระวงัและขำดควำมรอบคอบ โดยผูร้้องทุกขห์รือผูร้้องเรียนสำมำรถแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน พร้อมส่งรำยละเอียด
หลกัฐำนต่ำงๆ ตำมช่องทำงต่ำงๆ ดงัน้ี 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 เลขำนุกำรบริษทั 
 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั (มหำชน)  
 เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปำร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250 
 โทรศพัท ์:  0-2301-1569  
 แฟกซ์ :  0-2748-2063 
 อีเมล :  teerapol.act@pe.premier.co.th 

   โดยผูแ้จง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนทั้งท่ีเป็นพนกังำน ลูกคำ้ บุคคลท่ีรับจำ้งท ำงำนให้แก่บริษทั หรือผูมี้ส่วน
ไดเ้สียกลุ่มอ่ืนท่ีเป็นผูแ้จง้เบำะแส จะไดรั้บกำรปกป้องและคุม้ครองสิทธิตำมกฎหมำย หรือตำมแนวทำงท่ีบริษทัไดก้ ำหนดไว ้ 
                
 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  บริษทัตระหนักและให้ควำมส ำคญัต่อคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย ์จึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยให้ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทุกคนตอ้งใหค้วำมเคำรพในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและใหค้วำมเคำรพในศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์ทั้งของพนกังำนทุกคน
และผูมี้ส่วนไดเ้สียอนัเป็นหลกักำรตำมมำตรฐำนสำกล ซ่ึงถือเป็นรำกฐำนท่ีส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษทัมีนโยบำยอยำ่ง
ชดัเจนท่ีจะร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมภำยใตคุ้ณค่ำหลกั (Core Value) “ธุรกจิก้าวหน้า พนักงานมัน่คง สังคมยัง่ยนื”   

 บริษทัสนบัสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนกังำนของบริษทัเขำ้ไปมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงำนบังคบั ไม่ใช้แรงงำนเด็ก พร้อมทั้ งดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนของกฎหมำยคุม้ครองแรงงำนอยำ่งเคร่งครัด 

 บริษทัจะให้ควำมเคำรพและปฏิบัติตำมหลกัสำกลในกำรจ้ำงงำน ในกำรปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย     
ดว้ยควำมเป็นธรรมบนพ้ืนฐำนของศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์โดยใหโ้อกำสทุกคนอยำ่งเท่ำเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติัและไม่ละเมิด
สิทธิขั้นพ้ืนฐำนทั้งในเร่ืองเพศ อำย ุศำสนำ เช้ือชำติ ภูมิภำค ฐำนะ สภำพทำงร่ำงกำย ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง  

 บริษทัเฝ้ำระวงัและติดตำมให้บริษทัยอ่ย คู่คำ้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดถื้อปฏิบติัตำมหลกักำรสำกลวำ่ดว้ยเร่ือง
สิทธิมนุษยชนอยำ่งเคร่งครัด รวมถึงจะใหก้ำรคุม้ครองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บควำมเสียหำยอนัเกิดจำกกำรละเมิดสิทธิ
อนัสืบเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 บริษทัได้จัดสถำนท่ีท ำงำนโดยค ำนึงสภำพแวดล้อมท่ีน่ำอยู่น่ำท ำงำน และให้ควำมส ำคัญในเร่ืองควำม
ปลอดภยัและอำชีวอนำมยัในกำรท ำงำนของพนกังำน 

 บริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้พนักงำนเขำ้มำมีส่วนร่วม ในกำรบริหำรจดักำรและแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำร
ด ำเนินกิจกำรหรือกระบวนกำรท ำงำนของบริษัท โดยผ่ำนช่องทำง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะท ำงำนชุดต่ำงๆ อำทิ 
คณะท ำงำนสวสัดิกำร  คณะท ำงำนกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นตน้ 
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 บริษทัก ำหนดมำตรกำรในกำรให้มีควำมคุม้ครองพนักงำนท่ีแจง้เบำะแสเก่ียวกบักำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือกำรปฏิบติัต่อพนักงำนอย่ำงไม่เท่ำเทียมกนั โดยจะไดรั้บควำมคุม้ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลัน่แกลง้หรือกระท ำดว้ย
ประกำรใดๆ ท่ีจะท ำใหผู้แ้จง้เบำะแสไม่สำมำรถทนท ำงำนอยูต่่อไปได ้

 
 4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
  พนกังำนถือเป็นทรัพยำกรท่ีทรงคุณค่ำของบริษทั บริษทัจึงตระหนกัและให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบติัต่อแรงงำน
อยำ่งเป็นธรรมและใหค้วำมเคำรพต่อศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์โดยอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมเท่ำเทียมกนั ทั้งน้ีเพ่ือมุ่งหวงัให้
เกิดควำมสงบสุขทั้งในบริษทัและในสงัคมอยำ่งย ัง่ยนื กล่ำวคือ 

 บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัต่อพนักงำนบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นธรรมและควำมเท่ำเทียมกนัทั้งใน
เร่ืองของโอกำสในกำรเล่ือนขั้น เล่ือนต ำแหน่ง กำรโยกยำ้ย กำรดูแลสวสัดิภำพและกำรให้ผลตอบแทนรวมตลอดถึงกำรให้
โอกำสในกำรไดรั้บกำรพฒันำ โดยไม่เลือกปฏิบติัอนัเกิดจำกควำมแตกต่ำงในเร่ือง เพศ อำยุ ศำสนำ เช้ือชำติ ภูมิภำค ควำม
คิดเห็นทำงกำรเมือง ฐำนะ สภำพร่ำงกำย 

 บริษทัก ำหนดให้ผูบ้ ังคบับัญชำทุกระดับชั้นมีหน้ำท่ีดูแลให้เกิดควำมเป็นธรรมข้ึนในทุกหน่วยงำน โดย
หลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีไม่เป็นธรรมอนัส่งผลกระทบต่อควำมรู้สึกไม่มัน่คงในหน้ำท่ีกำรท ำงำนของพนักงำน หรือกระท ำกำร
ใดๆอนัเป็นกำรคุกคำมสร้ำงแรงกดดนัต่อสภำพจิตใจของพนกังำนอยำ่งไม่เป็นธรรม 

 บริษทัใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำพนกังำนเพ่ือฝึกทกัษะและเพ่ิมพนูศกัยภำพอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 บริษทัจดัให้มีสวสัดิกำร กำรรักษำพยำบำล กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี กำรท ำประกนัสุขภำพและกำรประกนั
ชีวติใหพ้นกังำนอยำ่งเท่ำเทียมกนัทุกระดบัชั้น 

 บริษทัเปิดโอกำสให้พนักงำนท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม หรือพบเห็นกำรกระท ำท่ีไม่เป็นธรรมสำมำรถส่ง
ควำมคิดเห็นหรือร้องเรียนไดโ้ดยตรงถึงผูบ้งัคบับญัชำท่ีมีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมกำรผูจ้ดักำร โดยผ่ำนช่องทำง 
กำรเขำ้พบเป็นกำรส่วนตวั / ร้องเรียนผำ่นจดหมำย / เอกสำร / อีเมล เป็นตน้  

 บริษทัก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัไวอ้ยำ่งชดัเจนวำ่ ขอ้ร้องเรียน / ขอ้เสนอแนะ ของพนักงำนตอ้งไดรั้บกำร
ช้ีแจง / แกไ้ข  หรือน ำไปปฏิบติั   

 บริษทัก ำหนดมำตรกำรในกำรให้มีควำมคุม้ครองพนักงำนท่ีร้องเรียน / แจง้เบำะแสเก่ียวกบักำรปฏิบติัต่อ
พนักงำนอย่ำงไม่เป็นธรรม / ไม่เท่ำเทียมกัน โดยจะได้รับควำมคุม้ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลัน่แกลง้หรือกระท ำด้วย
ประกำรใดๆ  ท่ีจะท ำใหผู้ร้้องเรียน / ผูแ้จง้เบำะแสไม่สำมำรถทนท ำงำนอยูต่่อไปได ้

 
 5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
  บริษทัมีพนัธสญัญำท่ีจะ “ให้บริกำรอยำ่งมีคุณภำพไดร้ะดบัมำตรฐำนสำกล” มุ่งเนน้ในกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพ
และประสิทธิภำพ รวมทั้งควำมเป็นมืออำชีพให้แก่ผูบ้ริโภค เพรำะกำรบริกำรท่ีไดม้ำตรฐำนสร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจเพ่ือคุณภำพ
ชีวติท่ีดีใหก้บัผูบ้ริโภคไปพร้อมๆ กนั บริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่คุณค่ำท่ีแทจ้ริงยอ่มมำกบักำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ บริษทัจึงไดมี้
กำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงท่ีจะตอบสนองควำมพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

 น ำเสนอสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพและได้มำตรฐำน มีควำมปลอดภยั เพ่ือให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของ
ผูบ้ริโภค        

 มีกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำกล มีประสิทธิภำพในทุกขั้นตอน ตั้ งแต่กำรคัดเลือกสินค้ำ          
กำรตรวจสอบคุณภำพอยำ่งเขม้งวด รวมถึงมีระบบกำรจดัส่งสินคำ้ท่ีมีควำมคล่องตวั รวดเร็ว 
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 มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ เก่ียวกบัคุณภำพสินคำ้ท่ีบริษทัจะคดัเลือกมำจดัจ ำหน่ำย และถือปฏิบติัอย่ำง
เคร่งครัด 

 มีกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรอยำ่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง  
 ใหข้อ้มูลข่ำวสำรท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 
 มีกระบวนกำรเรียกคืนสินคำ้หำกพบควำมผิดปกติเก่ียวกบัคุณภำพ 

 
 6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพควบคู่กับกำรด ำเนินธุรกิจมำโดยตลอด บริษทัและบริษทัย่อยจึงได้ก ำหนดแนวปฏิบัติด้ำน
ส่ิงแวดลอ้มไวใ้นจรรยำบรรณธุรกิจเพ่ือเป็นหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

 ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดลอ้ม 
 ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ไม่ใหก้ำรสนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อสภำพแวดลอ้มส่วนรวม  
 ส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนโยบำยในกำรประหยดัพลงังำนและทรัพยำกรอ่ืนๆ   

โดยกำรน ำเทคโนโลยท่ีีสำมำรถประหยดัพลงังำนมำใชภ้ำยในบริษทั   
 

 7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
  นอกจำกบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพแลว้ บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ยควำมรับผิดชอบ และให้กำรดูแล
ชุมชนท่ีอยูร่อบตวั ซ่ึงเป็นกำรสะทอ้นถึงจุดยืนขององคก์รท่ีตอ้งกำรด ำเนินกิจกำรให้เกิดผลส ำเร็จอยำ่งย ัง่ยืนร่วมกนัระหวำ่ง
ธุรกิจ พนกังำน และสงัคม 
  นอกจำกน้ี บริษทัและบริษทัย่อยยงัไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมกำรพฒันำชุมชนและสังคม ผ่ำนกำรด ำเนินกิจกำร
ของมูลนิธิต่ำงๆ อำทิ มูลนิธิยวุพฒัน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ดว้ยกำรบริจำคเงินจ ำนวนร้อยละ 5 ของก ำไร
สุทธิในแต่ละปีใหก้บัมูลนิธิท่ีเป็นกลไกหลกัของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ในกำรขบัเคล่ือนกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำสงัคม  

 
 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและ      
ผู้มส่ีวนได้เสีย 
  เพ่ือให้กำรท ำงำนของบริษทัเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลอย่ำงต่อเน่ือง บริษทัจึงส่งเสริมให้
พนกังำนทุกหน่วยงำน ด ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำน รวมถึงกำรลดขั้นตอนควำมซ ้ ำซอ้นในกำรท ำงำน โดยจดั
ใหมี้กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ สัง่สมและถ่ำยทอดควำมรู้ร่วมกนั ภำยใตโ้ครงกำร “Knowledge Sharing Management” 
 ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรเพ่ือเปิดเผยกำรปฏิบติั
ตำมนโยบำยกำรจดัท ำรำยงำนเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน (Sustainability Development Report) ดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR Report) เป็นฉบบัต่ำงหำกแยกจำกรำยงำนประจ ำปี และไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.premier-pe.co.th 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
11.1 การควบคุมภายใน 
         คณะกรรมกำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ือง ครอบคลุมทั้งดำ้นกำรเงิน 
กำรปฏิบติังำน กำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง จดัให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ี
เหมำะสมเพียงพอ  มีประสิทธิภำพในกำรปกป้องรักษำและดูแลทรัพยสิ์นและมีกำรก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงไวอ้ยำ่ง
ชดัเจน  โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบไปดว้ยกรรมกำรอิสระ  เป็นผูส้อบทำนกำรประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยใน โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท่ีมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ            
ท ำหน้ำท่ีสอบทำนกำรปฏิบติังำนในฝ่ำยต่ำงๆของบริษทัและบริษทัย่อยตำมแผนงำนตรวจสอบประจ ำปีท่ีได้รับอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดให้มีกำรประเมินกำรควบคุมดว้ยตนเอง (Control Self-
Assessment, CSA) โดยให้พนกังำนมีควำมรับผิดชอบในกำรประเมินและพฒันำระบบกำรควบคุมภำยในของระบบงำนท่ี
รับผิดชอบดว้ยตนเอง เพ่ือสร้ำงควำมแขง็แกร่งของระบบกำรควบคุมภำยในใหส้ำมำรถตอบสนองสอดคลอ้งตำมสถำนกำรณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยำ่งทนัท่วงที เพ่ือก่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจอยำ่งสมเหตุสมผลวำ่ ผลส ำเร็จของงำนจะสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค ์
 
ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัประชุมคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2557 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เขำ้ร่วม
ประชุม และไดแ้สดงควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอ และควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัโดยอำ้งอิง 
“แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน” ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน โดยกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในพร้อมทั้ ง
ขอ้เสนอแนะกำรตรวจสอบ ซ่ึงมุ่งเนน้กำรตรวจสอบเชิงปฏิบติักำรใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผลอยำ่งต่อเน่ืองมีกำรซกัถำม
ขอ้มูลจำกฝ่ำยบริหำรและอนุมติัแบบประเมินท่ีฝ่ำยบริหำรจัดท ำและรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้สรุปได้ว่ำ        
จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัในดำ้นต่ำงๆ 5 องคป์ระกอบ คือ กำรควบคุมภำยในองคก์ร กำรประเมิน
ควำมเส่ียง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล และระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรเห็นว่ำ 
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัมีควำมเพียงพอและเหมำะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำร
ตำมระบบไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภำยในในเร่ืองกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยให ้
สำมำรถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยจำกกำรท่ีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรน ำไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ 
รวมถึงกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยำ่งเพียงพอแลว้ ในส่วนกำรหำรือกบัผูส้อบบญัชี 
เห็นวำ่บริษทัจดัท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ซ่ึงผูส้อบ
บญัชีมีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในและติดตำมกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีตรวจสอบพบอยำ่งต่อเน่ือง 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำยให้คุณเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ต ำแหน่ง ผู ้อ  ำนวยกำร งำนตรวจสอบภำยใน             
เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีผูต้รวจสอบภำยในของบริษทั ซ่ึงไดพ้ิจำรณำคุณสมบติัของ คุณเอกพนัธ์ุ นวลเมือง 
แลว้เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำว เน่ืองจำกมีควำมเป็นอิสระ และมีประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบติังำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในในธุรกิจ เคยเขำ้รับกำรอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบภำยใน  
 ทั้งน้ี กำรพิจำรณำและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั
จะตอ้งผำ่นกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษทัและบริษทัยอ่ย ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมกรอบโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรฐำนสำกลของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)อยำ่งครบถว้น มีสำระส ำคญั ดงัน้ี   
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   1. การควบคุมภายในองค์กร 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจและกำรปฏิบติังำนท่ีชดัเจน สำมำรถวดัผลได ้   
มีกำรทบทวนเป้ำหมำยและเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนจริงกบัเป้ำหมำยทุกระยะ จดัใหมี้โครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรจดัท ำ
ผงัองค์กรแบ่งแยกหน้ำท่ีตำมสำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสั่งกำรและควำมรับผิดชอบท่ีเหมำะสมเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำร และก ำหนดเก่ียวกบัเร่ืองจรรยำบรรณ นโยบำยในเร่ืองกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร  กำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่  และกำรขดัแยง้เก่ียวกบัผลประโยชน์ แสดงถึงควำมยดึมัน่ในคุณค่ำของควำมซ่ือตรง  และ
จริยธรรม รวมทั้งจดัท ำอ ำนำจด ำเนินกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และมีคู่มือกำรปฏิบติังำนหลกัท่ีส ำคญัซ่ึงมีกำรทบทวนเพ่ิมเติม
ใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนใหม่อยูเ่สมอ นอกจำกน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดพ้ฒันำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยใช้
ดชันีช้ีวดัส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัหวัหนำ้แผนกข้ึนไป และส่งเสริมใหผู้บ้ริหำรปฏิบติังำนใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีตำมท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยก ำหนดไว ้
   คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลและพฒันำกำรด ำเนินกำรดำ้นกำร
ควบคุมภำยใน แสดงถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรจูงใจ พฒันำและรักษำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ก ำหนดให้บุคลำกรมีหนำ้ท่ี
และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
   ในดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทั ไดจ้ดัให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริต
ภำยในบริษทั รวมทั้ง กำรทบทวนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริต ซ่ึงบริษทัไดรั้บกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต และมีควำมมัน่ใจวำ่บริษทัมีมำตรกำรเพียงพอและตรวจสอบกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
  2. การประเมนิความเส่ียง 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรก ำหนดวตัถุประสงค์ไวอ้ย่ำงชดัเจนเพียงพอเพ่ือให้สำมำรถระบุและประเมิน
ควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร่้วมกบัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยในกำรพิจำรณำประเมินปัจจยัควำมเส่ียงทั้งจำกภำยในและภำยนอกองคก์รท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทั  โดยระบุและวเิครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภท รวมทั้งควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอำจกระทบต่อกำรบรรลุ
วตัถุประสงคไ์วอ้ย่ำงครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร และจดัระดบัควำมเส่ียงท่ีส ำคญัตำมผลกระทบและโอกำสท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละ
กระบวนกำรทำงธุรกิจเพ่ือก ำหนดแผนงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้ ำหนดนโยบำยและกลยทุธ์ส ำคญัใน
กำรบริหำรควำมเส่ียงโดยกำรเช่ือมโยงกำรบริหำรควำมเส่ียงเขำ้กบัแผนธุรกิจ รวมทั้งไดพิ้จำรณำถึงโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริต 
สำมำรถระบุและประเมินควำมเปล่ียนแปลงท่ีอำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน นอกจำกน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมี
กำรติดตำมเหตุกำรณ์หรือปัจจยัควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง (CSA) อยำ่งสม ่ำเสมอ 
  3. การควบคุมการปฏิบัตงิาน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้ ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัใหเ้ป็นไปอยำ่งมีระบบและมีประสิทธิภำพ สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้มีมำตรกำรควบคุมท่ีช่วย
ลดควำมเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เลือกและพฒันำกิจกรรมกำรควบคุมทัว่ไปดว้ย
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือช่วยสนับสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร จดัให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซ่ึงได้
ก ำหนดส่ิงท่ีคำดหวงัและขั้นตอนกำรปฏิบติัเพ่ือใหน้โยบำยท่ีก ำหนดไวน้ั้นสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบติัได ้มีกำรจดัท ำคู่มืออ ำนำจ
ด ำเนินกำรเพื่อก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและวงเงินอ ำนำจอนุมติัของฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดบัอย่ำงชดัเจนและเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร กำรจดัท ำคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชชัน่ให้สอดคลอ้งกบันโยบำยท่ีก ำหนด และจดัโครงสร้ำงกำร
ท ำงำนโดยใหมี้กำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีกำรอนุมติั กำรบนัทึกรำยกำรบญัชี และกำรดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจำกกนั รวมทั้งติดตำม
ใหมี้กำรปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมำยและกฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยำ่งเคร่งครัด   
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  4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้ระบบขอ้มูลสำรสนเทศท่ีส ำคญัอยำ่งเพียงพอ ไดแ้ก่กำรจดัหำขอ้มูลทั้งจำก
ภำยในและภำยนอกอยำ่งครบถว้น  ถูกตอ้ง  ทนัเวลำและมีคุณภำพ เพ่ือสนบัสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้
ตำมท่ีก ำหนดไว ้มีกำรปฏิบติังำนใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละมีกำรจดัท ำรำยงำนขอ้มูลของหน่วยงำนต่ำงๆ  เสนอผูบ้ริหำรเพื่อ
ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ  โดยกำรจัดท ำรำยงำนเชิงวิเครำะห์เปรียบเทียบหลกักำรและเหตุผล พร้อมเอกสำรประกอบ
ขอ้เท็จจริง รำยงำนทำงบญัชีและกำรเงิน มีกำรจดัเก็บเอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชีไวอ้ยำ่งครบถว้น เพ่ือควำมโปร่งใสและ
เพ่ือเป็นขอ้มูลในกำรปฏิบติังำน คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดพิ้จำรณำร่วมกบัผูส้อบบญัชี ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และผูเ้ก่ียวขอ้ง
เก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัทุกไตรมำส เพ่ือให้มีควำมมัน่ใจวำ่บริษทัมีกำรใชน้โยบำยบญัชีตำมหลกักำรบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป และเหมำะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั รวมทั้งกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเหมำะสมและมีกำรประชุมเพ่ิมเติม    
ในวำระท่ีสมควร 
   กำรส่ือสำรขอ้มูล มีกำรจดัช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีมีควำมเหมำะสม เพ่ือส่ือสำรหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ  
รวมทั้งเร่ืองต่ำงๆใหพ้นกังำนรับทรำบ  กำรก ำหนดช่องทำงท่ีปลอดภยัส ำหรับกำรแจง้เบำะแสหรือร้องเรียนเก่ียวกบักำรทุจริต
และคอร์รัปชัน่ มีกำรส่ือสำรระหวำ่งหน่วยงำนภำยในบริษทัและกบับุคคลภำยนอกเก่ียวกบัประเด็นท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำร
ควบคุมภำยใน 
  5. ระบบการตดิตาม 
   บริษทัและบริษทัย่อยได้มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้และมีระบบกำร
ติดตำมกำรปฏิบติังำนเป็นล ำดบัชั้น ตั้งแต่คณะกรรมกำรบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะผูบ้ริหำร เพื่อติดตำมเป้ำหมำย
และก ำกบักำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยทุธ์ แผนงำนและโครงกำร ท่ีอยูใ่นแผนธุรกิจประจ ำปี โดยไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำร
บริษทัเป็นประจ ำทุกเดือน พร้อมทั้ ง แก้ไขปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึน และปรับแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงำนจริงกบัประมำณกำร ในกรณีท่ีผลกำรด ำเนินงำนจริงมีควำมแตกต่ำงจำกประมำณกำรก็
จะใหแ้ต่ละหน่วยงำนวเิครำะห์หำสำเหตุท่ีท ำให้เกิดผลแตกต่ำงเพ่ือก ำหนดแนวทำงปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ
ยิง่ข้ึน  โดยใหผู้รั้บผิดชอบน ำเสนอรำยงำน เพ่ือทบทวนกำรปฏิบติังำนและกำรวเิครำะห์สำเหตุ ตลอดจนร่วมพิจำรณำเพ่ืออนุมติั
แผนกำรแก้ไขปัญหำ และให้รำยงำนกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเน่ือง พร้อมทั้ งก ำหนดระยะเวลำกำรติดตำมผลไวโ้ดยชัดเจน                 
มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ ครบถว้น ถูกตอ้ง มีกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
อยำ่งโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้
   จดัใหมี้กำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมระบบกำรควบคุมภำยในอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่กำรควบคุม
ภำยในยงัด ำเนินไปอยำ่งครบถว้น เหมำะสม มีกำรประเมินและส่ือสำรขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยในอยำ่งทนัเวลำต่อบุคคล
ท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหำรระดบัสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม โดยผูรั้บผิดชอบในฝ่ำยงำนรับผิดชอบในกำร
ดูแลกำรปฏิบติัตำมระบบกำรควบคุมภำยใน และมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัและรำยงำนผลอย่ำงเป็น
อิสระต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยในปี 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรประชุมรวม 6 คร้ัง 
   
11.2  การบริหารจดัการความเส่ียง 
  คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมทั้ งองค์กร ซ่ึงอ้ำงอิงตำม
มำตรฐำนสำกลท่ีองคก์รทัว่โลกนิยมใชอ้ยำ่งแพร่หลำยและเป็นท่ียอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise 
Risk Management) เพ่ือจดักำรควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถยอมรับได ้และติดตำมกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ  
โดยเฉพำะควำมเส่ียงจำกกำรบริหำรทรัพยสิ์นท่ีหมดอำยุสัญญำให้เช่ำท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทัอย่ำงมีนัยส ำคญั ท่ีตอ้งให้
ควำมส ำคญัและระมดัระวงัในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง บริษทัไดมี้กำรจดัท ำกำรประเมินกำรควบคุมดว้ยตนเอง ทั้งในระดบั
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ผูบ้ริหำรและระดบัผูป้ฏิบติักำรของบริษทั เพ่ือร่วมกนัประเมินควำมเส่ียง/ปัญหำอุปสรรค ควำมไม่แน่นอนท่ีอำจมีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมวตัถุประสงค์ของบริษทั  เหตุกำรณ์ท่ีอำจท ำให้องค์กรเสียโอกำสในเชิงธุรกิจ ควำมเส่ียงท่ีอำจ
เกิดข้ึนจำกสำเหตุทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรโดยมีหลกักำรก ำหนดว่ำ หำกมีควำมเส่ียงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจไม่ใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำมแผนท่ีก ำหนดแลว้ บริษทัจะตอ้งมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียง  
  บริษทัมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ท่ีผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตำม ด ำเนินกำรปลูกฝัง
ให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นวฒันธรรมองคก์ร และมีคณะกรรมกำรดำ้นบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหำรระดบัสูงของ
บริษทัเพื่อท ำหนำ้ท่ีบริหำรควำมเส่ียงในทุกดำ้นให้มีควำมเหมำะสมและมอบหมำยให้คณะท ำงำนดำ้นพฒันำกระบวนงำนภำยใน
และบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหำรระดบักลำงจำกทุกหน่วยธุรกิจ เพ่ือท ำหนำ้ท่ี ติดตำม ดูแล วิเครำะห์กำรบริหำรควำม
เส่ียงในระดบัปฏิบติัแต่ละฝ่ำยงำน โดยจดัท ำแผนงำนสนบัสนุน/ส่งเสริมและพฒันำกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง
และกำรควบคุมภำยใน กำรประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญั และ
น ำเสนอควำมคืบหนำ้และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
  นอกจำกน้ี บริษทัไดมี้กำรประเมินควำมเส่ียงและปัญหำอุปสรรคท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนพร้อมกบั
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในท่ีมีอยู ่เพ่ือพิจำรณำหำแนวทำงในกำรปรับปรุงแกไ้ขกำรปฏิบติังำน ให้ผลกำร
ด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน โดยมีขอบเขตครอบคลุมเร่ืองกำรบริหำรและกำรจดักำร กำรตลำด กำรขำย คลงัสินคำ้
และโลจิสติกส์ งำนทรัพยำกรบุคคล งำนธุรกำรและจดัซ้ือ งำนบญัชี กำรเงิน สินเช่ือ ทั้งน้ีไดม้อบหมำยและติดตำมให้ผูบ้ริหำร
ท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนงำนด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรปรับปรุงแกไ้ขกำรปฏิบติังำนตำมท่ีไดก้ ำหนดไว ้รวมทั้งให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทำงปฏิบติั เพ่ือใหผ้ลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 
  ในปี 2557 บริษทัย่อยไดต้ั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรบริษทั 1 ท่ำน และ
ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัย่อย ด ำเนินงำนภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีก ำหนด/ทบทวน/
อนุมติักรอบและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือกำรจดัท ำ
รำยงำนเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน โดยประสำนงำนกบัฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรเพ่ือทรำบทุกไตรมำส พร้อมทั้งจดัให้มีกำรประชุมทบทวนผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบบริหำรควำมเส่ียง 
รำยงำนควำมเส่ียงท่ีส ำคญั ร่วมกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1                                                                                                                                                                          

…………………………….รับรองควำมถูกตอ้ง   หนำ้  66 

12.  รายการระหว่างกนั     
       12.1 รายการระหว่างกนัของ บริษัทและบริษัทย่อย กบั บริษัททีเ่กีย่วข้อง ในปี 2557 
 

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง                    บริษทัและบริษทัย่อย มีกรรมการ

บจ. พี.เอม.ฟูด                                   - บริษทัมีรายไดค้า่สิทธิการเช่า อาคาร ร่วมกนั 1.00 ราคาเป็นไปตามสญัญาเช่าระยะยาว อายุ 30 ปี

บจ. พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี        พรีเมียร์ คอร์เปอเรทปาร์ค ตามสญัญา ส้ินสุดปี 2556 เร่ิมท าสญัญาเช่าปี 2531

บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์       ระยะยาว ซ่ึงขณะนั้นบริษทัเป็นเจา้ของอาคาร

บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์  - บริษทัย่อยให้บริการรถเช่าประเภท

บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์                   สญัญาเช่าด าเนินงาน 67.41 ราคาเช่าเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป

บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์                       

บจ. พรีเมียร์โฮม แอพพลายแอนซ ์  - บริษทัให้เช่าคอมพิวเตอร์และ

บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮลเทลส์                           อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 8.97 ราคาเช่าเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป

บจ. รายา เฮอริเทจ                            - บริษทัย่อยให้บริการสินเช่ือทางการเงิน

บจ. เสรี พรีเมียร์                  ประเภทสินเช่ือรับซ้ือลดลูกหน้ี

บจ. หมู่บา้นเสรี                               และสินเช่ือท่ีมีสินคา้เป็นหลกัประกนั 1.25 อตัราคา่ตอบแทนเทียบเคียงกบัผูใ้ห้สินเช่ือราย

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล        อ่ืนตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป

บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั                    ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 0.37

บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ีส์ โฮลด้ิง        ลูกหน้ิสินเช่ือการเงิน/ดอกเบ้ียคา้งรับ -

บจ. อินฟินิท กรีน

ธุรกิจปกติ

นิติบุคคลที่เกีย่วข้อง ประเภทรำยกำร ลักษณะรำยกำร ควำมสัมพันธ์
มูลค่ำรำยกำร ปี 2557

 (ล้ำนบำท)
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล
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 บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ ธุรกิจปกติ  บริษทัย่อย มีกรรมการ

 - คา่จา้งให้บริการเก่ียวกบังานบริการ ร่วมกนั 0.17  คา่จา้งเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป

 บ ารุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีลูกคา้ของ

 บริษทัย่อยเช่า

 บจ. พรีเมยร์ มอเตอร์ ธุรกิจปกติ  บริษทัย่อย มีกรรมการ

 - ใชบ้ริการเติมกา๊ซ NGV โดย บจ.พรีเมียร์ ร่วมกนั 0.01  ราคากา๊ซ NGV เป็นไปตามประกาศราคา

 มอเตอร์ เป็นผูจ้  าหน่าย  ขายปลีกของ ปตท.

 - เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง -

 บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั ธุรกิจปกติ  บริษทัย่อย มีกรรมการ

 - ใชบ้ริการซ่อมบ ารุงรถประเภทรถโดยสาร ร่วมกนั 1.94  คา่บริการเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป

 - คา่เช่ารถโดยสารและพนกังานขบัรถ 3.81 รถโดยสารท่ีบริษทัมีอยู่ไม่ตรงตามความตอ้งการของ

ลูกคา้  โดยราคาคา่เช่าเป็นเกณฑเ์ดียวกบัท่ีบริษทัคิดกบั

ลูกคา้

 -  คา่เช่าพ้ืนท่ีส านกังาน เมโทรไลฟ์ พาร์คในการ 0.32 อตัราคา่เช่าเป็นตามราคาตลาดของพ้ืนท่ีใกลเ้คียง

    บริหารจดัการรถยนตใ์ห้เช่า ส่วนคา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท ์ตามท่ีเกิดจริง

 - เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 1.45

 บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล สนบัสนุนธุรกิจปกติ  บริษทัและบริษทัย่อย มีกรรมการ

 - คา่ท่ีปรึกษาตามสญัญาวา่จา้งบริหารและ ร่วมกนั 7.98  คา่ท่ีปรึกษาค านวนจากตน้ทนุท่ีเกิดข้ึนจริง

 ให้ค  าปรึกษาธุรกิจ  และเฉล่ียตามโครงสร้างธุรกิจของแต่ละบริษทั

 ในกลุ่มท่ี บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ ให้บริการ

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลนิติบุคคลที่เกีย่วข้อง ประเภทรำยกำร ลักษณะรำยกำร ควำมสัมพันธ์
มูลค่ำรำยกำร ปี 2557

 (ล้ำนบำท)
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 บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ สนบัสนุนธุรกิจปกติ  บริษทัย่อย

 - คา่บริการสารสนเทศในส่วนของ มีกรรมการ 6.26  ราคาคา่บริการเป็นไปตามแนวทางการคา้ปกติ

Software, e-mail, Internet และบริการอ่ืนท่ี ร่วมกนั  ทัง่ไปของธุรกิจ

เก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศ

 บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ีส์ โฮลด้ิง สนบัสนุนธุรกิจปกติ  บริษทัย่อย มีกรรมการ

 - คา่เช่าพ้ืนท่ีส านกังาน, คา่บริการส่วนกลาง, ร่วมกนั 4.14  ราคาคา่เช่าและคา่บริการส่วนกลางเป็นไปตาม

  คา่ไฟฟ้าและคา่โทรศพัท์  แนวทางการคา้ปลีกทัว่ไปของธุรกิจ

ส่วนคา่ไฟฟ้าและคา่โทรศพัทท่ี์เกิดข้ึนจริง

 -เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 0.02

 -เงินประกนัตามสญัญาเช่า 1.03

 บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง ความช่วยเหลือทาง บริษทั มีกรรมการ

การเงิน  - สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไดข้ายลูกหน้ี ร่วมกนั เง่ือนไขการช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย

 (บริษทั) ให้กบั บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง เป็นไปตามขอ้ก าหนดเดิมท่ีก าหนดไวใ้น

แผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั

 - หน้ีสินระยะยาว 7.98

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลนิติบุคคลที่เกีย่วข้อง ประเภทรำยกำร ลักษณะรำยกำร ควำมสัมพันธ์
มูลค่ำรำยกำร ปี 2557

 (ล้ำนบำท)
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12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยคำดวำ่ในอนำคตจะยงัคงมีรำยกำรระหวำ่งกนัเกิดข้ึนอีก ซ่ึงเป็นไปตำมลกัษณะ
กำรประกอบธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร กำรเช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน กำรให้เช่ำพ้ืนท่ี
ส ำนกังำน กำรว่ำจำ้งบริหำรตำมสัญญำว่ำจำ้งบริหำรและให้ค  ำปรึกษำธุรกิจ กำรเช่ำรถยนต์เพ่ือใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ    
ค่ำเช่ำและบริกำรอ่ืนๆ  เป็นตน้ ซ่ึงรำยกำรระหวำ่งกนัทั้งหมดจะเกิดข้ึนตำมควำมจ ำเป็นและเพ่ือประสิทธิภำพในกำรด ำเนิน
ธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทั โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรคิดรำคำระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน ตำมรำคำและเง่ือนไขตลำดท่ี
เหมำะสม และเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส ำคญั ทั้งน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัจะสอบ
ทำนรำยกำรระหวำ่งกนัเป็นรำยไตรมำส 

ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีส ำคญัท่ีเกิดข้ึนใหม่ บริษทัจะเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั  

ทั้ งน้ี รำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตนั้ น 
คณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกำศ 
ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำม
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงและกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
รวมทั้งปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี  
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13.    ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
 13.1    ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
             (ก)       สรุปรายงานการสอบบญัชี 
                        งบการเงินในระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมาผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นในรายงานการสอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไข 
            (ข)       ในปี 2556 มีการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีจากการน ามาตราฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ         

จึงมีการปรับยอ้นหลงังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  เพื่อสะทอ้น
รายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว ซ่ึงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีวรรคขอ้มูลและ
เหตุการณ์ท่ีเนน้ มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

             (ค)        ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

 
 

 
(หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน           2557 
 

          2556  
 

          2555 

สินทรัพย์  
  

สินทรัพย์หมุนเวยีน  
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด           31,161,645  29,950,750           39,308,353  

เงินลงทุนชัว่คราว  191,472,126                              156,951,360                              -  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 49,843,615           38,894,084            40,723,272  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า           27,857,892            23,602,305            22,760,477  

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  12,000,000          116,505,000  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน               6,772,914              6,059,748              7,622,774  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 307,108,192         267,458,247          226,919,876  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  
  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั              14,597,688               7,063,847               4,636,126  

เงินลงทุนในลูกหน้ี                               -                               -                               -  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                              -                               -                               -  

อุปกรณ์       1,401,982,892       1,451,532,562       1,364,148,283  

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน               1,577,500               1,577,500               2,641,759  

ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                              -                              -                              -  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 561,778 481,362 707,806 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน               10,614,726              5,142,818              5,156,574 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       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 
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งบแสดงฐานะการเงิน             2557 
 

          2556 
 

          2555 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  
  

หนีสิ้นหมุนเวยีน  
  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร                                         -                                          -                                          -  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                      34,413,024                       27,004,144                       22,064,287  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                    318,941,235                     256,711,924                     204,948,745  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                      30,394,114                      48,671,150                      74,255,554  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,658,080                      3,574,080                       65,480,165  

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                            413,486                             413,486                             413,486  

ส่วนของหน้ีสินระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                        7,980,272                         7,980,272                         7,980,272  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 243,617                              -                              40,598  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,524,872                        2,761,259                         6,183,086  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 399,568,700                    347,116,315                     381,366,193  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  
  หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 700,634,706                    650,834,559                    534,929,199  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี  
     ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 79,243,430                    121,920,831                     136,115,312  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,267,600                      6,925,680                       10,499,760  

หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  -                            413,486                             826,972  

หน้ีสินระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิจาก  
     ส่วนท่ี ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                      7,980,272                       15,960,544  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19,572,664                      19,256,930                       22,195,063  

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีรอตดับญัชี 3,507,500                        4,719,593                         6,565,230  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 43,197,693 47,227,801 37,922,284 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 41,694,113                      38,775,168                      36,441,965 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 892,117,706                    898,054,320                     801,456,329  

รวมหนีสิ้น 1,291,686,406                1,245,170,635                 1,182,822,522 
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(หน่วย: บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            2557 
 

          2556 
 

          2555 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
  

ทุนเรือนหุ้น  
  

   ทุนจดทะเบียน    
  

      หุ้นสามญั 1,612,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท             1,612,152,709              1,612,152,709              1,612,152,709  

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้  
        หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท                800,000,000                 800,000,000                 800,000,000  

หุ้นท่ีออกส าหรับภาระค ้าประกนัท่ีเจา้หน้ียงัไม่มา  
     ใชสิ้ทธิเรียกช าระกบับริษทัฯ               (20,383,918)               (20,383,918)               (20,383,918) 

ขาดทุนสะสม (600,116,566)             (518,689,556)             (547,289,675) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น - ก าไรจากผลแตกต่าง  
        จากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 265,255,673               227,157,994                189,060,314  

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  444,755,189               488,084,520                421,386,721  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย                           1,181                            1,181                            1,181  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  444,756,370               488,085,701                421,387,902 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,736,442,776            1,733,256,336             1,604,210,424  
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              (หน่วย: บาท) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ            2557 
 

          2556 
 

          2555 

ก าไรขาดทุน  
  

รายได้  
  

รายไดค้่าเช่าและการบริการ 539,551,682                   519,593,277                    507,150,495  

รายไดอ่ื้น  
  

   ก าไรจากการจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่า -                      9,733,261                       39,796,357  

   อ่ืน ๆ 14,097,662                      16,288,659                      12,176,743  

รวมรายได้ 553,649,344                    545,615,197                     559,123,595  

ค่าใช้จ่าย  
  

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 381,107,039                    359,636,683                     352,525,334  

ค่าใชจ่้ายในบริหาร 111,628,403                      88,714,368                      91,461,846  

ขาดทุนจากการจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่า 14,925,742 - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของยานพาหนะให้เช่า 67,332,942 - - 

รวมค่าใช้จ่าย 574,994,126                    448,351,051                    443,987,180  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล (21,344,782)                    97,264,146                    115,136,415  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (63,362,684)                    (58,296,872)                    (64,942,836) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้นิติบุคคล (84,707,466)                      38,967,274                       50,193,579  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,280,455                   (10,117,609)                       (12,424,826) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (81,427,011)                      28,849,665                      37,768,753  

    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่         

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ฯ                              - (311,932)                                           - 

ผลกระทบของภาษเีงนิได้                              - 62,386                   - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี                              - (249,546)            -   

    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (81,427,011)                      28,600,119                      37,768,753 

   
  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน   
  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (0.1018)                                0.0361                                 0.0472  
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ      

        องคป์ระกอบอ่ืนของ  
 ส่วนของผูถื้อหุน้  

      
             

  
 ทุนเรือนหุน้ท่ีออก  

 และเรียกช าระ  
 เตม็มูลค่าแลว้  

  หุน้ท่ีออกส าหรับภาระ  
 ค ้าประกนัท่ีเจา้หน้ี  

 ยงัไม่มาใชสิ้ทธิ  
 เรียกช าระกบับริษทัฯ  

  
 
 

 ขาดทุนสะสม  

  ก าไรจากผลแตกต่าง  
 จากการจดัโครงสร้าง  

 การด าเนินธุรกิจ  
 ของกลุ่มบริษทั  

   
รวมส่วนของ  

 ผูถื้อหุน้  
 ของบริษทัฯ  

  ส่วนของผูมี้  
 ส่วนไดเ้สียท่ี  

 ไม่มีอ านาจควบคุม  
 ของบริษทัยอ่ย  

  
 

 รวมส่วนของ  
 ผูถื้อหุน้  

ยอดคงเหลอื ณ 1 มกราคม 2555  800,000,000                 (20,383,918)             (585,058,428)                      148,258,537     342,816,191   1,181                 342,817,372  
รับรู้ก าไรจากผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้าง              
   การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั               -    -          -                          40,801,777    40,801,777                  -                   40,801,777  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่)  -    -                37,768,753                          -      37,768,753    -                   37,768,753  
ยอดคงเหลอื ณ 31 ธันวาคม 2555      800,000,000                 (20,383,918)             (547,289,675)                      189,060,314     421,386,721              1,181                 421,387,902  

                            

ยอดคงเหลอื ณ 1 มกราคม 2556     800,000,000                 (20,383,918)             (547,289,675)                      189,060,314   421,386,721   1,181                 421,387,902  
รับรู้ก าไรจากผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้าง              
   การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั  -   -         -                          38,097,680     38,097,680    -                   38,097,680  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -   -                 28,600,119               -     28,600,119    -                   28,600,119  
ยอดคงเหลอื ณ 31 ธันวาคม 2556    800,000,000                 (20,383,918)             (518,689,556)                      227,157,994      488,084,520               1,181                 488,085,701  
              

ยอดคงเหลอื ณ 1 มกราคม 2557      800,000,000                 (20,383,918)             (518,689,556)  227,157,994  488,084,520  1,181   488,085,701 
รับรู้ก าไรจากผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้าง              
   การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั  -   -         -                          38,097,680     38,097,680    -                   38,097,680  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -   -   (81,427,011)              -   (81,427,011)   -   (81,427,011) 
ยอดคงเหลอื ณ 31 ธันวาคม 2557    800,000,000                 (20,383,918)  (600,116,567)  265,255,674  444,755,189              1,181   444,756,370 
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                                                                                                                          (หน่วย: บาท) 
งบกระแสเงนิสด            2557           2556           2555 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  
  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (84,707,466)                  38,967,274                  50,193,579  

รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)   
  

   จากกิจกรรมด าเนินงาน  
  

   ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว - หน่วยลงทุน (2,703,775)                 (1,084,208)                       (21,977) 

   ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ท่ียงั           
   ไม่เกิดข้ึนจริง 

1,026,514 (937,756)                        - 

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,758,456)                    (663,141)                     (896,498) 

   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ี(โอนกลบั) (152,000)                    (164,277)                     (146,393) 

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 255,013,858              248,824,357               241,043,323  

   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(โอนกลบั)                  67,332,942                    -                  (4,704,693) 

   รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ตดับญัชี                  (999,361)                  (999,361)                  (1,007,575) 

   (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ 14,869,825               (10,010,400)               (39,832,558) 

  ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน                           -         (835,740)                  - 

   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง                                                          -                    (120,084)                       167,710  

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,128,534 1,853,926 1,869,844 

   ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 124,001 14,027 3,036,811 
   ส ารองประมาณการหน้ีสิน                     -                     - 1,926,677 
   ตดัจ าหน่ายสินทรัพยอ่ื์น                     -                     - 3,291,667 
   โอนกลบัหน้ีสิน                     -                 (2,844,786)                  (1,293,023) 
   ดอกเบ้ียรับ (1,462,258)                 (2,043,504)                  (5,706,538) 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 63,238,274                 58,150,642                  64,717,027  
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน  

     สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 309,950,632               328,106,969                312,637,383  
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  

  
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (10,949,531)                   2,134,974                   4,577,655  
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (4,433,859)                 (1,021,556)                  (1,471,781) 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,710,828                 2,808,958                  13,707,997  
   เงินลงทุนในลูกหน้ี 152,000                       164,277                       146,393  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (5,595,909)                 2,764,054                  11,431,685  
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

  
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7,415,608                   4,996,019                    2,855,763  
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,763,613                    (338,634)                     (935,603) 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,812,800)                 (5,103,991)                  (1,771,500) 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,889,267 3,332,565                    4,209,577  
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    (หน่วย: บาท) 

งบกระแสเงนิสด           2557           2556            2555 

เงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 307,089,849               337,843,635               345,387,569  

   จ่ายดอกเบ้ีย (64,457,095)               (60,052,870)                (67,216,112) 

   จ่ายภาษีเงินได ้ (4,233,177)                 (4,037,216)                 (9,932,749) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 238,399,577                273,753,549                 268,238,708  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน  
  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (7,533,841)   (2,427,721)                                       (880,264) 

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 1,481,071 (2,981,071)                                 - 

ซ้ือหน่วยลงทุน (511,450,000)             (326,020,000)                (11,500,000) 

เงินรับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 477,125,426 174,071,676                 13,302,077 

เงินรับการจ าหน่ายเงินลงทุน                  38,097,679                  38,097,680                  40,801,777  

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 12,000,000              104,505,000               (30,079,176) 

ดอกเบ้ียรับ 1,472,483                   2,046,454                    5,926,629  

ซ้ืออุปกรณ์ (37,711,544) (34,928,686) (27,633,470) 

เงินรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 183,544,286               161,181,898               186,196,885  

เงินรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน                             -                    1,600,000                                       - 

    

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 157,025,560 115,145,230                176,134,458 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ  
  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง)                   -                   -                 (3,622,515) 

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (308,918,529)             (234,497,752)              (195,640,240) 

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (73,327,875)              (89,884,707)              (102,373,733) 

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (3,574,080)              (65,480,165)              (111,172,205) 

ช าระคืนหน้ีสินระยะยาว                    (413,486)                    (413,485)                     (413,485) 

ช าระคืนหน้ีสินระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 (7,980,272)                 (7,980,273)                  (7,980,273) 

    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (394,214,242)             (398,256,382)              (421,202,451) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,210,895 (9,357,603)                  23,170,715  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 29,950,750                  39,308,353                   16,137,638  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 31,161,645 29,950,750                 39,308,353 

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม       

รายการที่มิใช่เงนิสด  
  

ซ้ือสินทรัพย์โดยการท าสัญญาเช่าซ้ือระหว่างปี  420,947,987               402,166,290                357,352,110  

ซ้ือสินทรัพย์โดยการท าสัญญาเช่าการเงนิระหว่างปี 12,373,438                 50,105,823                   64,831,424  
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         อตัราส่วนทางการเงิน 

          ตารางอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัท่ีสะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน
ระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
 

 

 อตัราส่วนทางการเงิน 2557 2556 2555 
  

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
 

 
   อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.77 0.77 0.60 

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.68 0.65 0.21 

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.64 0.75 0.72 

  อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  (เท่า) 12.16 13.05 11.76 

  ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 30 28 31 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 
 

 
 

 

  อตัราก าไรขั้นตน้  29.37% 30.78% 30.49% 

 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (14.71%) 5.29% 6.76% 

 อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (6.73%) 3.84% 4.25% 

  อตัราก าไรสุทธิ  (14.71%) 5.29% 6.76% 

  อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (17.46%) 6.34% 9.52% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 
 

 
 

 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย(์ROA) (4.69%) 1.73% 2.41% 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(EBIT) (1.23%) 5.83% 7.36% 

  อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  16.89% 19.72% 20.96% 

  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.32 0.33 0.36 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 
 

 
 

 

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่า) 2.90 2.55 2.81 

  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  (เท่า) 3.97 4.56 3.99 

 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั(Cash basis) (เท่า) 0.54 0.62 0.61 

  อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) na na na 

อตัราส่วนการเติบโตทางเศรษฐกิจ     

 
อตัราการเติบโตของขายและบริการ  
อตัราการเติบโตของรายไดร้วม 

3.84% 
1.47% 

2.45% 
(2.42)% 

8.03% 
7.69% 

* การค านวณอตัราส่วนทางการเงินเป็นไปตาม “คู่มือจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูล แบบ 56-1 และ 69-1”  ของส านกังานคณะกรรมการ    
   ก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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14.    การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ     
 (1) ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 
 ในปี 2557 ท่ีผ่านมาภาพรวมตลาดรถเช่ามีการหดตัวลงประมาณ 15-20% มีการแข่งขันท่ีรุนแรงจาก
ผูป้ระกอบการท่ีใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา นอกจากน้ีผลกระทบต่อเน่ืองจากนโยบายรถคนัแรกของรัฐบาลในปีท่ีผ่านมา ประกอบ
กบันโยบายภาครัฐเก่ียวกบัระบบขนส่งมวลชนและการสนบัสนุนรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู)้ และการไม่ควบคุมการเดินรถ
ตามเสน้ทาง ส่งผลกระทบกบัผูป้ระกอบการรถโดยสารขนาดใหญ่   ตลาดรถยนตมื์อสองประสบปัญหา ส่งผลให้ราคารถมือ
สองทั้งรถยนต์และรถโดยสารประจ าทางลดลงอย่างเป็นสาระส าคญั ท าให้การจ าหน่ายรถยนตห์ลงัจากครบระยะเวลาตาม
สญัญาหรือกรณีลูกคา้คืนรถก่อนก าหนดเวลาตามสญัญาของบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง   ซ่ึงในงวดผลประกอบการน้ี 
มีผลขาดทุนจากการขายรถเพ่ิมข้ึนจ านวน 14.92 ลา้นบาท  
  จากผลกระทบของราคาตลาดรถมือสองดังกล่าว   และเพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง
(Conservative)  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ลือกท่ีจะแสดงมูลค่าสินทรัพยท่ี์สะทอ้นมูลค่าปัจจุบนัทั้งหมด จึงไดท้ าการปรับมูลค่า
รถยนตค์รบระยะเวลาตามสัญญาหรือกรณีลูกคา้คืนรถก่อนก าหนดเวลาตามสัญญาตามราคาท่ีคาดวา่จะขายไดใ้นอนาคตโดย
อ้างอิงจากราคาตลาด  ซ่ึงท าให้ผลประกอบการเกิดผลขาดทุนจากรายการด้อยค่าทรัพย์สินจากมูลค่ารถยนต์ดังกล่าว       
จ านวน 75.30 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และมีมูลค่าดอ้ยค่าทรัพยสิ์นคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 
67.33 ลา้นบาท  
  
 (2) ผลการด าเนินงาน 
                         ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ
ส าหรับงวด 81.43 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 110.28 ลา้นบาท มาจากบริษทัมีก าไรเพ่ิมข้ึน 2.95    
ลา้นบาท ส่วนบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนจากการจ าหน่ายยานพาหนะใหเ้ช่าจ านวน 14.92 ลา้นบาท (ปี 2556 ก าไร : 9.73 ลา้นบาท) 
ขาดทุนเพ่ิมข้ึนจ านวน 24.65 ลา้นบาท รับรู้รายการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์ากยานพาหนะใหเ้ช่าท่ีรอจ าหน่ายจ านวน 67.33 ลา้นบาท 
รวมทั้งรายจ่ายค่าเส่ือมราคาจากยานพาหนะท่ีรอจ าหน่าย(รถโดยสาร) จ านวน 10.86 ลา้นบาท อนัเน่ืองจากสถานการณ์ของ
ตลาดรถยนตมื์อสอง ท าใหบ้ริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนเพ่ิมข้ึน 102.84 ลา้นบาท   และค่าใชจ่้ายบริหารในส่วนของบุคคลากรเพ่ิมข้ึน 
10.93 ลา้นบาท จากการปรับค่าจา้งประจ าปีและการขยายธุรกิจยานพาหนะให้เช่าประเภทรถโรงเรียนและรถShuttle Bus     
โดยมีค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีจ านวน 1.93 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ิมข้ึน 5.07 ลา้นบาทและภาษีเงินไดล้ดลง 13.40 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

1. รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ และก าไรขั้นตน้ ประกอบดว้ย 
1.1 ธุรกิจยานพาหนะใหเ้ช่า มีรายไดจ้ านวน 508.74 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากธุรกิจยานพาหนะใหเ้ช่าเดิมจ านวน 

469.45 ลา้นบาท และรายไดจ้ากธุรกิจรถโรงเรียนและรถShuttle Bus จ านวน 39.30 ลา้นบาท รายไดจ้ากธุรกิจ
ยานพาหนะให้เช่าเดิมมีรายไดล้ดลง 23.12 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 26.76 ลดลงจากปีก่อน   
ร้อยละ 1.54 เน่ืองจากรายได้ลดลง ขณะท่ีตน้ทุนคงท่ียงัมีอยู่ ส่วนธุรกิจรถโรงเรียนและรถShuttle Bus          
เป็นรายไดท่ี้เพ่ิมในปี 2557 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 22.59 
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1.2 รายไดจ้ากธุรกิจประกนัภยัมีจ านวน 20.20 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.35 ลา้นบาทจากลูกคา้ประเภทประกนัภยัรถยนต์
เพ่ิมข้ึน 2.10 ลา้นบาท ประกนัภยัทางทะเลเพ่ิมข้ึน 0.47 ลา้นบาทและประกนัภยัประเภทอ่ืนลดลง 0.22 ลา้นบาท  

1.3 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีจ านวน 10.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.59 ลา้นบาทจากจ านวนเคร่ืองเช่าท่ี
เพ่ิมข้ึน 

 
2. รายได้อ่ืนมีจ านวน 14.10 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 2.19 ลา้นบาท  มาจากรายได้จากการติดตามหน้ีลดลง 1.35     

ลา้นบาท (ปี 2556 บริษทัไดรั้บช าระหน้ีตามค าพิพากษาจากลูกหน้ีเช่าซ้ือจ านวน 2 ลา้นบาท) ดอกเบ้ียรับลดลง 2.77 
ลา้นบาท ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นลดลง 1.06 ลา้น ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน 0.75 ลา้นบาท           
และรายไดอ่ื้นๆเพ่ิมข้ึน 2.24 ลา้นบาท 

 
3. ค่าใชจ่้ายในการบริหารมีจ านวน 111.63 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 22.91 ลา้นบาท มาจากค่าเส่ือมราคาจากยานพาหนะให้เช่า

ท่ีอยูร่ะหวา่งการรอจ าหน่ายจ านวน 10.86 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายบุคคลากรเพ่ิมข้ึน 10.93 ลา้นบาทโดยเพ่ิมข้ึนจากธุรกิจ
ยานพาหนะใหเ้ช่าเพ่ิมข้ึนจ านวน 9.69 ลา้นบาทและจากธุรกิจประกนัภยัเพ่ิมข้ึน 1.24 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขาย
เพ่ิมข้ึน 3.29 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึน 1.04 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน 0.60 ลา้นบาท 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจ านวน 1.10 ลา้นบาท เงินบริจาคลดลง 1.66 ลา้นบาทและ
ส ารองหน้ีสงสยัจะสูญลดลง 3.25 ลา้นบาท 

 
4. ขาดทุนจากการจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่า มีจ านวน 14.93 ลา้นบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 24.65 ลา้นบาท        

(ปี 2556 : ก าไร 9.73 ลา้นบาท)  จากการแข่งขนัดา้นราคาเพ่ือระบายรถส่งผลต่อปริมาณการซ้ือขายในตลาดรถยนต์
ใชแ้ลว้ และราคาขายรถยนตใ์ช้แลว้มีอตัราลดลงอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีในปี 2557 มีจ านวนยานพาหนะท่ีขายทั้งส้ิน    
446 คนั (ปี 2556 จ านวน  394 คนั) โดยมีจ านวนรถท่ีบริษทัจ าหน่าย 187 คนัหรือร้อยละ 42 มีผลก าไรจ านวน 7.05
ลา้นบาทในขณะท่ีร้อยละ58  มีผลขาดทุนจ านวน 21.97 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากรถท่ีมีขนาด
เคร่ืองยนตม์ากกวา่ 2,000CC 

  
          5.   จากราคาตลาดรถยนต์ใชแ้ลว้ลดลงท่ีกล่าวขา้งตน้ ในปี 2557 บริษทัย่อยบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

ยานพาหนะให้เช่า จ านวน 67.33 ลา้นบาท เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีคาดวา่จะขายได ้โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา
มูลค่าราคารถยนต์จากขอ้มูลราคาตลาดจากการขายในช่วงท่ีผ่านมา (ไตรมาส 3/2556 – ไตรมาส 2/2557) โดยแยก
ตามกลุ่มของรถยนตท่ี์มีขนาดเคร่ืองยนตเ์ดียวกนั ยี่ห้อ และอายุการใชง้านใกลเ้คียงกนั ส าหรับรถโดยสารประเมิน
จากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดใ้นตลาด   

 
          6.   ค่าใชจ่้ายทางการเงินมีจ านวน 63.36 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 5.07 ลา้นบาท มาจากการจดัสัญญาเช่าซ้ือรถบสัเพ่ือ 

บริการรับ-ส่ง พนกังานใหลู้กคา้จ านวน 11 คนั คิดเป็นดอกเบ้ียจ านวน 1.55 ลา้นบาท และเกิดจากราคารถยนตใ์ห้เช่า
มีราคาสูงกวา่ปีก่อนเฉล่ียคนัละ 61,400 บาท ส่งผลใหมู้ลค่าเงินกูต้ามสัญญาเช่าซ้ือและดอกเบ้ียจ่ายจากสัญญาเช่าซ้ือ
เพ่ิมข้ึน 
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           7.  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  ในปี 2557 บริษทัมีรายการภาษีเงินไดแ้สดงผลเป็นรายไดจ้ านวน 3.28 ลา้นบาท (ปี 2556     
เป็นค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ านวน 10.12 ลา้นบาท) รายการภาษีเงินไดปี้ 2557  ประกอบดว้ยภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
จ านวน 0.83 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 0.31 ลา้นบาทซ่ึงเป็นภาษีของธุรกิจประกนัภยั และภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจ านวน  
(4.11) ลา้นบาทมีผลท าให้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง 13.70 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการรับรู้รายการดอ้ยค่าของ
ยานพาหนะใหเ้ช่า ซ่ึงจะเป็นรายจ่ายทางภาษีในอนาคต 

 
             (3)  สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษทั 
             ตามโครงสร้างธุรกิจแหล่งท่ีมาของเงินทุนมาจาก 2 แหล่งคือ  1. เงินรับจากกิจกรรมด าเนินงาน  2. เงินรับจาก
การจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่า  โดยบริษทัยอ่ยมีเงินรับจากการด าเนินงาน 238.40 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการจ าหน่าย
ยานพาหนะท่ีครบก าหนดสัญญาเช่าแลว้จ านวน 183.54 ลา้นบาท  บริษทัสามารถบริหารจดัการสภาพคล่องไดใ้นระดบัหน่ึง      
มีอตัราส่วนสภาพคล่อง 0.77 เท่าซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัปีก่อน  นอกจากน้ียงัมีรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว
สูงข้ึนจากปีก่อน ท าใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพ่ิมสูงข้ึนดว้ย  
 
          (4)  ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสิน 
           ภาระหน้ีสินท่ีส าคญัของบริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ, หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและหน้ีสินระยะยาว
เพ่ิมข้ึน 39.11 ลา้นบาท โดยหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ, หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน 51.08 ลา้นบาทจากการท่ีบริษทัยอ่ย
ไดท้ าสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะและสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลิสซ่ิงเพ่ือเช่ายานพาหนะให้กบัลูกคา้ และเงินกูย้ืมระยะยาว
ลดลง 11.97 ลา้นบาทจากการช าระคืนเงินกูต้ามก าหนด  
     
           (5)  ปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีจะมีผลการด าเนินงานในอนาคต 
            เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมยงัไม่ฟ้ืนตวัอยา่งเห็นไดช้ดั  อุปสงคข์องรถยนตใ์นประเทศยงัลดลง ต่อเน่ือง  
การด าเนินงานของบริษทัยงัคงมุ่งเนน้ในการขยายธุรกิจไปสู่บริการรูปแบบต่างๆท่ีมีมาตรฐาน  สร้างมูลค่าเพ่ิมของการบริการ 
มีการลงทุนในธุรกิจรถรับส่งพนักงาน รถโรงเรียน  พร้อมๆกับการพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดบัมาตรฐานรถเช่าให้สูงข้ึน      
การลงทุนทางเทคโนโลยใีนรูปแบบการบริการใหม่ๆ  การหมัน่อบรมฝึกฝนพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ  รวมทั้งการให้บริการท่ี
ครบวงจรจะเป็นปัจจยัใหบ้ริษทัมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

  
"บริษทัไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยควำมระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่ำ 

ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผูอ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั นอกจำกน้ี
บริษทัขอรับรองวำ่ 

(1)   งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี  ไดแ้สดงขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้ง
ครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวำ่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้ง
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2558 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั
แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมี
ผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในกำรน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองควำมถูกตอ้งแลว้ บริษทัได้
มอบหมำยให ้  นำงดวงทิพย ์  เอ่ียมรุ่งโรจน์   เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือ
ของ นำงดวงทิพย ์  เอ่ียมรุ่งโรจน์ ก ำกบัไว ้ บริษทัจะถือวำ่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำว
ขำ้งตน้" 
 
   ช่ือ                  ต ำแหน่ง                               ลำยมือช่ือ 
  

1.   นำงดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน ์  กรรมกำร        
 
2.   นำงวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์   กรรมกำร        

 
   
ผูรั้บมอบอ ำนำจ 
 
 นำงดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน ์  กรรมกำร        
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ช่ือ-สกุล 
อำย ุ
(ปี) 

วนัท่ีไดรั้บ
กำรแต่งตั้ง

เป็นกรรมกำร
ของบริษทั  

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษทั 

 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

1. นำยวิเชียร พงศธร 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ผูมี้อ  ำนำจลงนำม  
 
 
 
 
 
 
 
 

58 8 ต.ค. 2536 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
Rensselaer Polytechnic 
Institute, Troy, New York, 
U.S.A. 

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ 
สำขำวิศวกรรมนิวเคลียร์ 
Rensselaer Polytechnic 
Institute, Troy, New York, 
U.S.A. 

 
 
 

1.67 % -ไม่มี- 2531 – ปัจจุบนั 
2533 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจุบนั 
2536 – ปัจจุบนั 
2541 – ปัจจุบนั 
2543 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
 
2554 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร
และกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ  ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) 
มูลนิธิยวุพฒัน์ 
บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ  ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ มำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
มูลนิธิเอน็ไลฟ 
 
มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” 
บริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ช่ือ-สกุล 
อำย ุ
(ปี) 

วนัท่ีไดรั้บ 
กำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำร 
ของบริษทั 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำร 

ถือหุ้นในบริษทั 
 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

2. นำงดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ 
 กรรมกำรและกรรมกำรผูมี้

อ  ำนำจลงนำม 

59 30  เม.ย. 2544 - Executive Master Degree in 
Consulting and Coaching for 
Change (CCC) INSEAD, 
France 

- ปริญญำโท สำขำ
บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

-  ปริญญำตรี สำขำ 
วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ 
มหำวิทยำลยั 

-  Diploma in Clinical     
 Organizational Psychology,    
 INSEAD, France  
 

กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสูตร Directors 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 22 ปี 2547 
 

0.0069 % -ไม่มี- 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 
 
 
 

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

บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) 
มูลนิธิยวุพฒัน์ 
บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ  ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ  ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ  ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ มำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
บริษทั ค.คน จ ำกดั 
มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” 
มูลนิธิเอน็ไลฟ 
บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน)
บริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
สำยงำนสนบัสนุน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ช่ือ-สกุล 
อำย ุ
(ปี) 

วนัท่ีไดรั้บ 

กำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำร 
ของบริษทั 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำร 

ถือหุ้นในบริษทั 
 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

3. นำยกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ 
 กรรมกำรและกรรมกำรผูมี้

อ  ำนำจลงนำม 

65 26 เม.ย. 2555 - ปริญญำตรี สำขำ
เศรษฐศำสตร์และ
บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยั
วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกำ 
 

กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสูตร Directors 

Certification Program (DCP) 
รุ่นท่ี 70 ปี 2549 

-  หลกัสูตร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่นท่ี 32  
ปี 2553 

- หลกัสตูร Corporate 
Governance for Capital Market 
Intermediaries Exclusive Class 
(CGI) ปี 2557 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2542 – ปัจจุบนั 
2542 – ปัจจุบนั 
2543 – ปัจจุบนั 
2543 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
 
2552 – 2556  
 
2552 – ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
ท่ีปรึกษำกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ 
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 

บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ  ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ  ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ  ำกดั 
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 
บริษทัหลกัทรัพย ์สินเอเซีย จ ำกดั 
 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ  ำกดั 
(มหำชน) 
บริษทั เอก็โซติค ฟู้ ด จ  ำกดั (มหำชน) 

 
 

 



บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์  จ  ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                               แบบ 56-1 

                                                                                                                                                                                                                                       ………………………….รับรองควำมถูกตอ้ง   หนำ้    85 
 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ช่ือ-สกุล 
อำย ุ
(ปี) 

วนัท่ีไดรั้บ 

กำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำร 
ของบริษทั 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำร 

ถือหุ้นในบริษทั 
 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

4. นำงแน่งน้อย  บุณยะสำระนนัท ์
 กรรมกำรและกรรมกำรผูมี้

อ  ำนำจลงนำม 

69 26  เม.ย. 2555 - ปริญญำตรี สำขำบญัชีกำรเงิน  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- Certificate in Dynamic 
Management, Syracuse 
University,  New York, USA 

- Senior Executive Program, 
(SEP) SASIN 

 
กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสูตร Directors 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 67 ปี 2550 

- หลกัสูตร Anti-Corruption for  

   Executive Program (ACEP)   
   รุ่นท่ี 9/2557 
 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2551 - 2553 
2551 - ปัจจุบนั 
2554 - 2555 

  
  
 

กรรมกำรท่ีปรึกษำ 
กรรมกำร 
ท่ีปรึกษำกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ 

สำยธุรกิจกำรเงิน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
บริษทั พรีเมียร์ มำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ช่ือ-สกุล 
อำย ุ
(ปี) 

วนัท่ีไดรั้บ 

กำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำร 
ของบริษทั 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำร 

ถือหุ้นในบริษทั 
 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

5. นำยสมชำย  เลิศสุทธิรัศมีวง 
 กรรมกำรและกรรมกำรผูมี้

อ  ำนำจ.ลงนำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 
 
 
 
 
 

26  เม.ย. 2555 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
TARLETON STATE 
UNIVERSITY, U.S.A.  

- ปริญญำตรี สำขำ
เศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 
กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสูตร Directors  
  Certification Program (DCP)   
  รุ่นท่ี 102 ปี 2555 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for  
  Executive Program (ACEP)  
  รุ่นท่ี 9 ปี 2557 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2541 – 2553 
2553 – ปัจจุบนั 

 
 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ  ำกดั 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท                                                                                                                                                                                               
ณ  วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ช่ือ-สกุล 
อำย ุ
(ปี) 

วนัท่ีไดรั้บ 

กำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำร 
ของบริษทั 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำร 

ถือหุ้นในบริษทั 
 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครัว
ระหวำ่งผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

6. นำงวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์
    กรรมกำรและกรรมกำร 
    ผูมี้อ  ำนำจลงนำม      
 

52 23 เม.ย. 2557  -   ปริญญำโท กำรบริหำรธุรกิจ  
     ภำคเอกชนสถำบนับณัฑิตพฒัน    
     บริหำรศำสตร์  

-   ปริญญำตรี  คณะนิติศำสตร์ 
     จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
-  ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำ 
    กำรเงินและกำรธนำคำร  
    มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
กำรอบรมจำก IOD 
-  หลกัสูตร Director Accreditation        
    Program (DAP) รุ่นท่ี 106/2556 
- หลกัสูต Successful Formulation  
  & Execution of Strategy (SFE)  
  รุ่นท่ี 21ปี 2557 
- หลกัสูตร Director Certification  
  Program (DCP) รุ่นท่ี 198 ปี2557    
- หลกัสูตร Anti-Corruption : The  
   Practical Guide (ACPG)  
   รุ่นท่ี 15 ปี 2557 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for  
  Executive Program (ACEP) 
   รุ่นที่  13 ปี 2557 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2552 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)  
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิสซ่ิง จ  ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จ  ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ำกดั 
บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
บริษทัในกลุ่มพรีเมียร์ 
สำยสนบัสนุน 3 กลุ่มบรษทัพรีเมียร์ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ช่ือ-สกุล 
อำย ุ
(ปี) 

วนัท่ีไดรั้บ 

กำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำร 
ของบริษทั 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำร 

ถือหุ้นในบริษทั 
 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครัว
ระหวำ่งผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

7.  นำงสำวชนิดำ สุวรรณจูฑะ 
 กรรมกำรอิสระและประธำน                               

กรรมกำรตรวจสอบ 
 

73 20 ธ.ค. 2556  -  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจสำขำกำรเงิน 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

-   Post Graduate for Advance Studies 
in Economic & Social Studies, The 
Victoria University of  Manchester 
England 

 -  ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 -  ปริญญำตรี พำณิชศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 -  ปริญญำบตัรวิทยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร หลกัสูตรกำรป้องกนั
รำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน 

    รุ่น 37 วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
 -  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 

1495 
กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 97/2555 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for  
   Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 9     
   ปี 2557 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2544 – 2553 
 
 
2544 – ปัจจุบนั 
 
 
2545 – 2550  
 
 
2547 – ปัจจุบนั  
 
2550 – 2554 
 
 
2550 – ปัจจุบนั 
 
2551 – 2554 
 
2555 – ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 

ผูพิ้พำกษำสมทบ ศำลทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำและกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ
กลำง 
ผูป้ระนีประนอม ศำลทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำและกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ
กลำง 
ท่ีปรึกษำสถำบนัท่ีปรึกษำเพ่ือ
พฒันำประสิทธิภำพในรำชกำร 
(สปร.) 
กรรมกำรในคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลงำน 
ประธำนกรรมกำร อนุกรรมกำร
พิจำรณำคุณสมบติัของผูข้อข้ึน
ทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำต   
กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ สำขำ
กำรเงินและกำรบญัชี 
คณะกรรมกำรทดสอบผูส้อบบญัชี
ภำษีอำกร 
กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรทดสอบผูส้อบบญัชี
ภำษีอำกร 
คณบดี 

กระทรวงยติุธรรม 
 
 
กระทรวงยติุธรรม 
 
 
ส ำนกังำน ก.พ. 
 
 
มหำวิทยำลยัรำชภฎัสวนดุสิต 
 
สภำวิชำชีพบญัชี 
 
 
ส ำนกังำน ก.พ. 
 
กรมสรรพำกร 
 
บมจ.พรีเมียร์ โพรดกัส์ (มหำชน) 
บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ (มหำชน) 
กรมสรรพำกร 
 
คณะบญัชี วิทยำลยัเทคโนโลยสียำม 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ช่ือ-สกุล 
อำย ุ
(ปี) 

วนัท่ีไดรั้บ 
กำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำร 
ของบริษทั 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำร 

ถือหุ้นในบริษทั 
 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

8.  นำยสุชำย  วฒันตฤณำกุล 
     กรรมกำรอิสระ และ 
     กรรมกำรตรวจสอบ 

74 4 ก.ค. 2554 - ปริญญำตรีกำรศึกษำศำสตร์ 
     ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสูตร Directors 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 38 ปี 2548 
 
 

0.0009 % 
 

-ไม่มี- 2540 – ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษำอิสระ 
 
 
กรรมกำร 
ท่ีปรึกษำกรรมกำร 

บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) 
 
ธุรกิจให้ค  ำปรึกษำ พฒันำ และออกแบบ
กำรจดัวำงระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน/
เงินเดือน/ค่ำจำ้ง และกำรจดัองคก์ร 
บริษทั รีเทล เทรนน่ิง จ  ำกดั 
มูลนิธินวตักรรมทำงสงัคม 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ช่ือ-สกุล 
อำย ุ
(ปี) 

วนัท่ีไดรั้บ 
กำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำร 
ของบริษทั 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำร 

ถือหุ้นในบริษทั 
 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

9.   นำยวิชยั  หิรัญวงศ ์
 กรรมกำรอิสระและกรรมกำร

ตรวจสอบ 
 

68 
 

4 ก.ค. 2554 - เศรษฐศำสตร์มหำบณัฑิต 
Pittsburg State University,  
U.S.A.   

- เศรษฐศำสตร์บณัฑิต  
   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- นิติศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- กรรมกำรอำชีพในท ำเนียบ 
IOD ในล ำดบัท่ี 33  

กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสูตร Directors 

Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 67 ปี 2550 

- หลกัสูตร Financial Statement 
for Directors (FSD)  รุ่นท่ี3 
ปี 2551  

- หลกัสูตร Directors 
Certification Program (DCP) 
รุ่นท่ี 110 ปี 2551 

-  หลกัสูตร Audit Committee 
    Program (ACP) รุ่น 34              
    ปี 2554  

- - 2550 – ปัจจุบนั 
 
2553 – 2554  
 
 
 
2553 – 2554  
 
 
 
 
2540 – 2555  
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
2554 - 2557 
 
 
 
 

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ   
กรรมกำรจดัวำงประเด็น
ขอ้คิดเห็นในประเด็น
สำธำรณะเร่งด่วน เพื่อ
เสนอต่อคณะท ำงำน 
ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและ
ควำมรับผิดชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
(CG & CSR) 
กรรมกำรประจ ำคณะ 
 
กรรมกำรและเหรัญญิก 
อุปนำยก 
อนุกรรมำธิกำรนโยบำย
กำรเงิน กำรคลงั กำร
ธนำคำรและสถำบนั
กำรเงิน  
 

บริษทั พรีเมียร์ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
 
สภำท่ีปรึกษำเศรษฐศำสตร์และสงัคม
แห่งชำติ 
 
 
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
 
 
 
 
ส ำนกับณัฑิตอำสำสมคัรแห่ง
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
สถำบนัป๋วยอ๊ึงภำกรณ์ 
สมำคมเศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์ 
วฒิุสภำ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ช่ือ-สกุล 
อำย ุ
(ปี) 

วนัท่ีไดรั้บ 

กำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำร 
ของบริษทั 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำร 

ถือหุ้นในบริษทั 
 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครัว

ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

9.   นำยวิชยั  หิรัญวงศ ์
 กรรมกำรอิสระและ

กรรมกำรตรวจสอบ (ต่อ) 
 

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

 -ไม่มี- 2556 - 2557 
 
 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 

ท่ีปรึกษำกิตติมศกัด์ิ 
คณะกรรมำธิกำรกำรเงิน กำร
คลงั กำรธนำคำร และสถำบนั
กำรเงิน 
ท่ีปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำร
กำรพำนิชย ์
กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร    
 

วฒิุสภำ 
 
 
 
สภำนิติบญัญติัแห่งชำติ (สนช.) 
 
มูลนิธิอำจำรยป๋์วย 
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รำยช่ือบริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
    PFC บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล PMB บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั 
PE บมจ. พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ PMN บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร่ิง 
PC2000 บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) P-PET บจ. พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์ 
PIL บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง SHR บจ. ซี แฮริเออร์ 
PB บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ PCE บจ. พรีเมียร์ ซีอี 
PLMS บจ. พรีเมียร์ แอลเอม็เอส IME บจ. อิมพีเรียล อีเก้ิล 
PT บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี SPH บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ีส์ โฮลด้ิง 
DCS บจ. ดำตำ้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ PPlanner บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์ 
PM บมจ. พรีเมียร์ มำร์เก็ตต้ิง PAM บจ. พรีเมียร์ อลัเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส 
PMF บจ. พี.เอม.ฟูด SRS บจ. สำระสุข 
PCI บจ. พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี PSC บจ. ศูนยพ์รีเมียร์สุขมุวทิ 
PFP บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ SA บจ. เสรี แอสเซ็ทส์ 
PPP บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ PTDO บจ. พรีเมียร์ ทีดีโอ 
PHA บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลำยแอนซ์ LPCE บจ. แอลพีซีอี 
IGC บจ. อินฟินิท กรีน PID บจ. พรีเมียร์ อินฟรำสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ 
PPW บจ. พีพี วนิด ์เอน็เนอร์จี PGCAP บจ. พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล 
PMC บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์ SNE บจ. เสนำนี 
PRH บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ LQ5 บจ. ลิคควเิดชนั 5 
RYH บจ. รำยำ เฮอริเทจ Seto บจ. ภตัตำคำร เซโต ้
MS บจ. หมู่บำ้นเสรี RKT บจ. ร้ำนคนไทย 
SP บจ. เสรีพรีเมียร์ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ประวตัผู้ิบริหาร 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 

ช่ือ-สกุล 
อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำรถือ 
หุ้นในบริษทั 

 

ควำมสมัพนัธ์ทำง
ครอบครัวระหวำ่ง

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

 
-- ไม่มี -- 
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รำยละเอียดกรรมกำร ผูบ้ริหำรและผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีเป็นผูบ้ริหำรในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
รายช่ือบริษัท บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม

รายช่ือ PE PC2000 PIL PB PLMS ไม่มี PFC PM PMF PCI PFP PT DCS PPP PHA IGC PPW PMC PRH RYH MS SP

1. นายวิเชียร  พงศธร X, // X, // X, // X, // X, // // X, // X, // X, // X, // X, // X, // X, // // // // // //

2. นางดวงทิพย์  เอ่ียมรุ่งโรจน์ // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

3. นายสมชาย เลศิสทุธิรัศมีวง // //

4. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธ์ิ // // // // //

5. นางแน่งน้อย บณุยะสาระนันท์ // /

6. นายวิชยั  หิรัญวงศ์ / /

7. นายสชุาย วัฒนตฤณากลุ / /

8. นางสาวชนิดา สวุรรณจฑูะ / /

9. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต์ // // // // // // // // // // // // // // // // // //

รายช่ือบริษัท

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

1. นายวิเชียร  พงศธร // // // // // // // // // // // // // // // //

2. นางดวงทิพย์  เอ่ียมรุ่งโรจน์ // // // // // // // // // // // // //

3. นายสมชาย เลศิสทุธิรัศมีวง

4. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธ์ิ

5. นางแน่งน้อย บณุยะสาระนันท์

6. นายวิชยั  หิรัญวงศ์

7. นายสชุาย วัฒนตฤณากลุ

8. นางสาวชนิดา สวุรรณจฑูะ

9. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต์ // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

บริษัทที่เก่ียวข้อง *

บริษัทที่เก่ียวข้อง *

 
 

หมายเหตุ  :       /     =     กรรมกำร X     =     ประธำนกรรมกำร       //     =     กรรมกำรบริหำร        
*   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หมำยถึง บริษทัท่ีกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจและผูบ้ริหำรเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรหรือเป็นกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ 
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PE บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ PMB บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั
PC2000 บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) PMN บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร่ิง
PIL บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง P-PET บจ. พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์
PB บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ SHR บจ. ซี แฮริเออร์
PLMS บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส PCE บจ. พรีเมียร์ ซีอี
PFC บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล IME บจ. อิมพีเรียล อีเก้ิล
PM บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง SPH บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ีส์ โฮลด้ิง
PMF บจ. พี.เอม.ฟดู PPlanner บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
PCI บจ. พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี PAM บจ. พรีเมียร์ อลัเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส
PFP บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ SRS บจ. สาระสุข
PT บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี PSC บจ. ศูนยพ์รีเมียร์สุขมุวิท
DCS บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ SA บจ. เสรี แอสเซ็ทส์
PPP บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ PTDO บจ. พรีเมียร์ ทีดีโอ
PHA บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ LPCE บจ. แอลพีซีอี
IGC บจ. อินฟินิท กรีน PID บจ. พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์
PPW บจ. พีพี วินด ์เอ็นเนอร์จี PGCAP บจ. พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล
PMC บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์ SNE บจ. เสนานี
PRH บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ Seto บจ. ภตัตาคาร เซโต้
RYH บจ. รายา เฮอริเทจ RKT บจ. ร้านคนไทย
MS บจ. หมูบ่า้นเสรี TDMR บจ. ไทย ดีเอ็มอาร์ รีเทล
SP บจ. เสรีพรีเมียร์ Nature บจ. เนเจอร์ ทชั

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
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รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ช่ือ-สกุล 
อำย ุ
(ปี) 

วนัท่ีไดรั้บกำร
แต่งตั้งเป็น

เลขำนุกำรบริษทั
ของบริษทั 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
สดัส่วนกำร 

ถือหุ้นในบริษทั 
 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครัว
ระหวำ่งผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

นำยธีระพล จุฑำพรพงศ ์ 50 21 ก.พ. 2556 -  บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต  
   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
-  ประกำศนียบตัรบณัฑิตทำง  
   กฎหมำยธุรกิจ   
   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
-  เนติบณัฑิตไทย ส ำนกัอบรม 
   กำรศึกษำกฎหมำยแห่งเนติ- 
   บณัฑิตยสภำ 
-  นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยั 
   รำมค ำแหง 
 
กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสูตร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่นท่ี 6/2547 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2528 – 2535 
2535 - 2544         
2544 - 2545         
 
2545 - ปัจจุบนั  
 

ท่ีปรึกษำกฎหมำย 
ทนำยควำม 
ทนำยควำมหุ้นส่วน 
 
ผูอ้  ำนวยกำร งำนกฎหมำย 
และเลขำนุกำรบริษทั  

บริษทั ดีทแฮลม ์จ  ำกดั 
บริษทั พีบีเอสลอว ์จ  ำกดั 
บริษทั ส ำนกักฎหมำยนทีอินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั 
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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เอกสารแนบ 2 

PC2000 PIL PB PLMS

 1. นายวิเชียร   พงศธร X, // X, // X, // X, //
 2. นางดวงทิพย ์   เอ่ียมรุ่งโรจน์ // // // //
 3. นายกิตติศกัด์ิ   เบญจฤทธ์ิ // // // /
 4. นางวไลรัตน ์  ผ่องจิตต์ // // // //
 5. นางเพญ็ศรี   เดชต่ิงเอง // // // //
 6. นายสมชาย   เลิศสุทธิรัศมีวง - // - -

หมายเหตุ  :     X   =   ประธานกรรมการ     //   =   กรรมการบริหาร     /   =   กรรมการ     
PC2000   บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)
PIL          บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง
PB           บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ
PLMS      บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

�า      ��  า�
�า      �         
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

ช่ือ-สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นหวัหนา้งาน 

ผูต้รวจสอบภายใน
ของบริษทั  

คุณวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษทั 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

นายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง 
 
 
 
 
 
 
 

51 30 ส.ค. 2552 -  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการ 
   บญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  
   (การสอบบญัชี) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  MINI MBA 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
   มหาวิทยาลยับูรพา 
การฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
-  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 
- หลกัสูตร Anti-Corruption : The  
  Practical (ACPG) รุ่นท่ี 2/2556 

- - 2538 - 2555 
 
 
 
 
2555 - ปัจจุบนั   

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ  
 
 
 
 
ผูอ้  านวยการ  
งานตรวจสอบภายใน  

บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั                                                            
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)                                                             
บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ากดั  
บริษทั พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล จ ากดั 
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

หมายเหตุ :   * คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้อ  านาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย และเลิกจา้ง หวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 

 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 

อืน่ๆ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 

 

       -ไม่มี- 
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