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ความสำ�เร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

HARMONIOUS
ALIGNMENT OF SUCCESS

PREMIER ENTERPRISE
PUBLIC COMPANY LIMITED

คุณค่าพรีเมียร์

คือองค์กรหนึ่ง ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ยึดถือคุณค่า
การดำ�เนินธุรกิจแบบองค์รวม ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์
และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ความสำ�เร็จของธุรกิจ จะเกิดขึ้นไป
พร้อมกับความมั่นคงของพนักงานและความยั่งยืนของสังคม

Premier Enterprise Public Company Limited, a company in the
Premier Group of Companies, upholds a holistic approach
in business management with the belief that everything
is interrelated and it is a part of one another. Premier Group
of Companies endeavors to achieve a balance between
business, people and society at large.
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ธุรกิจ

พนักงาน

BUSINESS

ดีส�ำ หรับองค์กร
ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และคูค่ า้

Good for Organization,
Customers, Shareholders
and Business
Partners

ความสำ�เร็จ
ร่วมกัน
อย่างยั่งยืน

PEOPLE

ดีส�ำ หรับพวกเรา

Good forOur people

HARMONIOUS
ALIGNMENT OF SUCCESS

สังคม

SOCIETY

ดีส�ำ หรับสังคม

Good for Society

คุณค่าหลัก 5 ประการ ในการดำ�เนินธุรกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

To deliver quality products services
To utilize innovation to enhance the quality of life, society and the environment
To Foster mutual prosperity of staff, the organization and society
To promote collaboration between specialized teams to maximize efficiency
To act in a moral and ethical manner and uphold Thai tradition
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SUMMARY OF FINANCIAL DATA
สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(หน่วย : ล้านบาท) / (Unit : Million Baht)

2557 • 2014

2556 • 2013

2555 • 2012

ข้อมูลทางการเงิน				

FINANCIAL DATA				
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
Shareholders’ Equity
รายได้จากการขายและบริการ
Sale and Service Revenues
รายได้รวม
Total Revenue
กำ�ไรขั้นต้น
Gross Profit
กำ�ไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ
Net Profit (Loss)

1,736.44

1,733.26

1,604.21

1,291.69

1,245.17

1,182.82

444.76

488.09

421.39

539.55

519.59

507.15

553.65

545.62

559.12

158.44

159.95

154.63

(81.43)

28.85

37.77

อัตราส่วนทางการเงิน				
29.37%

30.78%

30.49%

-14.71%

5.29%

6.76%

-17.46%

6.34%

9.88%

-4.69%

1.73%

2.41%

-0.102

0.036

0.047

-

-

-

0.556

0.610

0.527

l

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
Gross Profit Margin (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
Net Profit Margin (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
Return on Equity (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
Return on Asset (%)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
Earnings (Deficit) per Share (Baht)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
Dividend per Share (Baht)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value per Share (Baht)
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FINANCIAL RATIO				
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Society I Good for Society

SOCIETY
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BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการบริษัท

นายวิเชียร พงศธร

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ

ประธานกรรมการ
Mr.Vichien Phongsathorn

กรรมการ
Mrs.Duangthip Eamrungroj

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Miss Chnida Suwanjutha

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์

นายสุชาย วัฒนตฤณากุล

กรรมการ
Mr.Kittisak Bencharit

กรรมการ
Mrs.Nangnoi Bunyasaranand

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Mr.Suchai Vatanatrinakul

นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

นายวิชัย หิรัญวงศ์

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
Mr.Somchai Lertsuthirasmevong

กรรมการ
Mrs.Walairat Pongjitt

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Mr.Wichai Hirunwong

Director

Independent Director and
Chairman of The Audit Committee

Independent Director and Audit Committee

l

Director

Director
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Chairman

Director

Director

Independent Director and
Audit Committee
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การประกอบธุรกิจ

BUSINESS OPERATION
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เดิมชื่อ บริษัท พรีเมียร์ ซัพพลาย จ�ำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี
พ.ศ. 2517 บริษทั แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด และด�ำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2536 ต่อมาในปี 2543
บริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็นบริษัทประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนหรือ Holding Company โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance)
ต่างๆ ที่ส�ำคัญได้แก่ ธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการด�ำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนประกันภัย
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บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 4 แห่ง ดังนี้
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1) บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพือ่ การด�ำเนินงาน (Operating Lease) พร้อมทัง้ บริการพนักงานขับรถ บริการ
บ�ำรุงรักษา และบริการต่อเนื่องอื่นๆ
2) บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริการแนะน�ำและเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันแก่ลูกค้า
3) บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ และให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4) บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจให้บริการจัดการสินทรัพย์ หนี้อสังหาริมทรัพย์และหนี้เช่าซื้อ ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ โดยใน
ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ขยายธุรกิจในส่วนนี้แล้ว ด�ำเนินงานเฉพาะส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น
ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายตัวในธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการด�ำเนินงาน(Operating Lease) ซึ่งเป็นธุรกิจที่
บริษทั ด�ำเนินการผ่านทางบริษทั ย่อยคือ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่ จ�ำกัด ทัง้ นีเ้ พือ่ รองรับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ
การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งบริการใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทไทยที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจบริการที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ และมุ่งมั่นสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ
พนักงาน และสังคม

เป้าหมายของบริษัท
		
T พัฒนาการสร้างรูปแบบการให้บริการที่ครบวงจร และสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนในงานบริการ
		
T เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการทั้งกับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เพื่อให้ ได้รับความพอใจสูงสุด
		
T มุ่งพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความความรู้ความเชี่ยวชาญในงานบริการตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการ
			 ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต
		
T ปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอันจะน�ำไปสู่การลดต้นทุนทางธุรกิจ
		
T พัฒนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

l

		
พันธกิจ
		
T ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล
		
T น�ำเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
		
T ด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม
		
T ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้างงานบริการ
		
T ด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญในช่วงปี 2555-2557 มีดังนี้
		
T บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผา
่ นมา
T บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ100 ผ่านทางบริษัท
		
พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 65 ล้านบาทในปี 2555 และได้มีการ
เพิ่มทุนอีกจ�ำนวน 120 ล้านบาท ในปี 2557 รวมเป็นทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาท
T บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด (บริษัทย่อย) มีการขยายการบริการในรูปแบบของรถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน และรถรับ-ส่ง
		
นักเรียน และในปี 2557 จากการให้บริการบริษัทค�ำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน นักเรียน ผู้ โดยสาร บริษัทย่อยจึงได้น�ำ
นวัตกรรมระบบการจัดการในการให้บริการเต็มรูปแบบมาใช้ และมีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งกัปตันและมอนิเตอร์
T บริษัทได้รับการประเมินจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน
		
และสมาคมส่งเสริมผู้-ลงทุนไทย ในเรื่องการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557
T บริษัทได้รับการประเมิน จากการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80-89
		
หรือระดับดีมาก เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 ซึ่งระดับคะแนนที่บริษัทได้รับนั้นจัดอยู่ใน “Top Quartile”
ในกลุ่มบริษัทที่มี Market Capitalization ต�่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
T ในปี 2556 บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ ในการเป็นแนวร่วมสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต พร้อมทั้งได้
		
ด�ำเนินการยื่นเพื่อท�ำการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บรัษัทได้รับรองฐานะสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
T บริษัทได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการป้องกัน
		
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption progress indicator) อยู่ในระดับ 4 “ได้รับการรับรอง (Certified)”
T บริษัทได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ในการจัดอันดับธุรกิจด้านการพัฒนาความยั่งยืน มีการด�ำเนินธุรกิจโดดเด่นด้าน
		
สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG100) บริษัทเป็น 1 ใน 100 บริษัท จาก 567 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด

100%

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด
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100%

PE
PC2000
PIL
PB
PLMS

=
=
=
=
=

บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด

99.99%

บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)
บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง
บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ
บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส

บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด

99.94%

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

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
		
บริษทั มีรายได้สว่ นใหญ่มาจากธุรกิจให้บริการรถเช่าเพือ่ การด�ำเนินงาน (Operating Lease) ซึง่ ด�ำเนินงานโดยบริษทั ย่อย คือ บริษทั พรีเมียร์
อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด

% การถือหุ้น ปี 2557
ของบริษัท
รายได้
ในปัจจุบัน (ล้านบาท)

ปี 2556
รายได้
(ล้านบาท)

ปี 2555
รายได้
(ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ

ด�ำเนินการ
โดยบริษัท

บริการสินเชื่อธุรกิจและให้เช่าอุปกรณ์
T คอมพิวเตอร์

PC2000

100.00

12.42

2.24

12.17

2.23

13.66

2.44

บริการรถเช่าเพื่อการด�ำเนินงาน

PIL /1

100.00

513.42

92.74

507.57

93.03

523.10

93.56

นายหน้าประกันวินาศภัย

PB /1

99.99

20.61

3.72

18.25

3.34

17.19

3.07

PLMS /1

99.94

1.10

0.20

2.05

0.38

1.97

0.35

PE		

6.10

1.10

5.57

1.02

3.20

0.58

รวมรายได้			

553.65

100.00

545.61

100.00

559.12

100.00

บริการจัดการสินเชื่อ
ค่าบริการอื่น

%

%

%

หมายเหตุ /1 บริษัทย่อยลงทุนโดย บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

l

		
(1) ลักษณะของการบริการ
				 เป็นการให้บริการจัดหายานพาหนะให้กับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการ และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบ
การให้ “เช่า” (Leasing) โดยมีลักษณะเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนต์ส�ำหรับผู้บริหาร รถยนต์เพื่อการขนส่ง รถโดยสาร
ไม่ประจ�ำทางส�ำหรับรับ-ส่งผู้โดยสาร รถรับ-ส่งนักเรียน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ อายุสัญญาอยู่ระหว่าง 3-5 ปี การให้บริการมีทั้งการให้บริการตาม
สัญญาเช่าระยะยาวและการให้บริการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดยบริษัทมีประเภทรถยนต์เช่าหลากหลายประเภท ได้แก่ รถยนต์นั่งขนาด ตั้งแต่ 1,500 CC
ขึ้นไป รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ รถกระบะ รถตู้ และรถโดยสาร
				 บริษัทให้บริการในลักษณะครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์และน�ำเสนอเงื่อนไขการเช่าเพื่อให้รองรับกับธุรกิจของลูกค้า
ตรงตามวัตถุประสงค์ ในการใช้งานของลูกค้าพร้อมกับการจัดท�ำประกันรถยนต์ประเภทชั้น 1 การจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ การบ�ำรุงรักษาและการ
ซ่อมแซมตามก�ำหนดระยะทาง รวมทั้งการจัดรถทดแทนให้ ใช้ ในกรณีรถขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ บริษัทมีบริการหลังการขาย โดยผ่านศูนย์ประสานงาน
(Call Center) ให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ในการดูแลลูกค้า นัดหมายน�ำรถยนต์เข้ารับการบ�ำรุงรักษา ประสานงาน ให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องต่างๆ
พร้อมทีมช่างมืออาชีพ และรถซ่อมบ�ำรุงเคลื่อนที่ (Mobile Service) รวมทั้งให้ลูกค้าสามารถทราบเส้นทางการเดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

2.2.1 ธุรกิจการให้บริการรถเช่าเพื่อการด�ำเนินงาน
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l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)
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(2) การตลาดและการแข่งขัน
			
ธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยแบ่งลักษณะผู้ประกอบการออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่มุ่งเน้นให้เช่าทรัพย์สินแบบสัญญาเช่า
ทางการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าซื้อ กับกลุ่มที่มุ่งเน้นการให้เช่าแบบสัญญาเช่าด�ำเนินงาน (Operating Lease) โดยบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง
จ�ำกัด จัดอยู่ในกลุ่มหลังและอยู่ในฐานะบริษัทชั้นน�ำของธุรกิจลิสซิ่ง
				 จากข้อมูลของสมาคมรถเช่าไทย เปิดเผยภาพรวมตลาดรถเช่าในปี 2557 ที่ผ่านมาว่าหดตัวลงประมาณ 15-20% จาก
มูลค่าทางการตลาดรวมของรถเช่า 20,000 ล้านบาทของปี 2556 ในปี 2557 ตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรงเนื่องจากมีจ�ำนวนผู้ประกอบการทั้งที่เป็นสมาชิก
สมาคมผู้ประกอบการรถเช่าและผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาแข่งขันกัน มากขึ้น โดยผู้ประกอบการต่างก็ ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาเข้ามาใช้เพื่อดึงดูดลูกค้า
ส่งผลให้ราคาค่าเช่ารถยนต์ลดลง 20-30% ประกอบกับอุปสงค์รถยนต์ ในประเทศยังลงลดอย่างต่อเนื่อง จากรายงานยอดการขายรถยนต์ ในประเทศไทย
ปี 2557 ของหอการค้าไทย-ญี่ปุ่น สรุปยอดขายรถยนต์รวมตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 ท�ำได้ทั้งสิ้น 859,651 คัน ลดลง 34.4 % เมื่อเทียบกับ
ปี 2556 ที่ท�ำได้ 1,310,550 คัน
				 การด�ำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด ในปี 2557 จึงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจไปสู่บริการรูปแบบต่างๆ ที่มี
มาตรฐาน พร้อมสร้างมูลค่าเพิม่ ของการบริการ มีแผนการลงทุนเพิม่ เติมในธุรกิจรถรับ – ส่งพนักงาน รถโดยสารไม่ประจ�ำทาง รถโรงเรียน รวมทัง้ มีการวางแผน
พัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานรถเช่าให้สูงขึ้น โดยเฉพาะการให้เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถที่ผา่ นหลักสูตรการอบรมที่ได้มาตรฐาน เพื่อทักษะใน
การขับขี่อย่างมืออาชีพ สามารถให้บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
				 บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด ได้พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยมุ่งเน้นการแข่งขันด้วยการบริการที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานทดแทนการแข่งทางราคาเป็นปัจจัยส�ำคัญ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพจากตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการ พร้อมบริการซ่อมบ�ำรุงที่ได้มาตรฐานจากค่ายผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ ทั่วประเทศ การขยายทีมปฏิบัติงานเพื่อน�ำเสนอบริการรถเช่าที่เหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้าประเภทต่างๆ บริการ 24 ชัว่ โมงในกรณีรถเสียหรืออุบตั เิ หตุ บริการจัดการฝึกอบรมขับขีป่ ลอดภัยให้กบั ลูกค้าร่วมกับองค์กรคูค่ า้
เพื่อสร้างความแตกต่างและประโยชน์ต่อลูกค้าสูงสุด
		
(3) กลยุทธ์ ในการแข่งขัน
				 บริษัทได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับการแข่งขันในทุกด้าน ทั้งการลงทุนทางเทคโนโลยี รูปแบบการให้บริการ การหมั่นอบรม
ฝึกฝนพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ การให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การเลือกใช้รถยนต์ ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อย เช่น การ
จดทะเบียน การประกันภัย ตลอดจนการขยายเครือข่ายศูนย์บริการทีค่ รอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยทางบริษทั ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง บริษทั มีความพร้อม
ที่จะให้บริการปล่อยเช่ารถที่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้าทั้งการเช่าแบบระยะยาว การเช่าแบบรายวัน และการเช่าแบบรายเที่ยว รวมถึงรถยนต์ที่ให้เช่า
มีครอบคลุมหลากหลายประเภททั้ง รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ส�ำหรับพนักงานขับรถของบริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงาน
ขับรถอย่างสม�่ำเสมอเพื่อสามารถบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ บริษัทยังมีบริการจัดหลักสูตรการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้กับลูกค้าที่
สนใจเพื่อให้ลูกค้าใช้รถยนต์ ได้อย่างปลอดภัย เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน และสร้างความไว้วางใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งจะช่วย
เสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้คงอยู่ในระดับบริษัทชั้นน�ำของธุรกิจต่อไป
			 (4) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
			
เน้นการให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจเป็นหลัก รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก 3 อันดับ
แรกในปัจจุบัน คือ กลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ รวมทั้งองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีโครงการสวัสดิการ
การเดินทางให้แก่พนักงาน

		
(5) การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย
			
บริษัทใช้การน�ำเสนอบริการโดยตรงกับลูกค้า และจัดให้มีศูนย์บริการทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้สะดวก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดท�ำเว็บไซต์ http://pil.premier.co.th ไว้ส�ำหรับบริการลูกค้า ทั้งในการต่ออายุสัญญา หรือพิจารณาสินค้าและบริการอื่นๆ เพิ่มเติมได้
		
(6) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
				 บริษัทได้จัดหารถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า จากตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้
ผลิตรถยนต์ จึงท�ำให้บริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรวมทั้งได้รับการรับประกันผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์
		
2.2.2 ธุรกิจการให้บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
			
เป็นการให้บริการจัดหาประกันภัยประเภทต่างๆ ที่ให้ความคุ้มครองเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือก
บริษทั ประกันภัยทีม่ สี ถานะมัน่ คง มีหลักการชดใช้คา่ สินไหมอย่างยุตธิ รรมและรวดเร็ว ให้ค�ำแนะน�ำในการท�ำประกันภัยทีจ่ �ำเป็นกับความเสีย่ งภัยเพือ่ ให้ลกู ค้าเลือก
ตามความต้องการ และให้บริการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (นิติบุคคล) และบุคคลทั่วไป

l

			
ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการท�ำประกันภัยประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า และให้บริการด้านการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ประกอบด้วยประกันภัยหลัก 5 ประเภท ดังนี้
				
T ประกันภัยรถยนต์
				
T ประกันอัคคีภัย
				
T ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
				
T ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
				
T ประกันสุขภาพ
			 (2) ภาวะการตลาดและภาวะการแข่งขัน
				 ธุรกิจประกันภัยในปี 2557 เมือ่ เทียบกับปีทผี่ ่านมาการขยายตัวราว 11-12% ในปี 2557 หากแยกย่อยจะพบว่าประกันชีวติ โต
เฉลีย่ 13-14% ขณะทีป่ ระกันวินาศภัยโตไม่ถงึ 2% เนือ่ งจากเบีย้ ประกันรถยนต์มสี ดั ส่วน 58-60% ของทัง้ ธุรกิจประกันภัย จากยอดขายรถยนต์ทลี่ ดลงหลังจาก
โครงการรถคันแรกหมดลง มีปัญหาหนี้สินครัวเรือน ค่าครองชีพสูง และปัญหาการเมือง จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
				 ทิศทางการแข่งขันจะรุนแรงมากขึน้ ตลาดประกันภัยหลายภาคส่วนมีการแข่งขันด้วยราคา ชิงฐานลูกค้ากันค่อนข้างมาก เฉพาะ
อย่างยิ่งประกันทรัพย์สินและประกันภัยรถยนต์ ท�ำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการแข่งขัน ดังนั้นการเน้นรักษาฐานลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์ถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
				 ส�ำหรับการประกันภัยประเภทอื่นๆ อาทิ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันสุขภาพ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นทาง
เลือกหนึ่งที่ช่วยให้ ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีนอกเหนือจากการได้รับจากสวัสดิการของรัฐ
				 นอกจากนี้ การขยายตัวโดยผ่านช่องทางการขายตรงผ่านระบบออนไลน์ ทีม่ คี วามสะดวกและรวดเร็วเป็นการช่วยสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดประกันภัย
			 (3) กลยุทธ์ ในการแข่งขัน
				 1) มุง่ เน้นในการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ รวมทัง้ ความเป็นมืออาชีพให้แก่ลกู ค้า โดยเสริมสร้าง พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการ การบริการรวมทั้งด้านภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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				 2) พัฒนากระบวนการท�ำงานโดยน�ำเทคโนโลยีและระบบการท�ำงานใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน เพื่อให้การ
บริการมีคุณภาพ น่าเชื่อถือและรวดเร็ว ทั้งงานด้านการขาย และบริการหลังการขายในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เป็นธรรมและรวดเร็ว
				 3) จัดหาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
				 4) สร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นปัจจัยหลัก สร้างความเชื่อมั่น จัดหาพันธมิตรที่มีความมั่นคงมีเสถียรภาพ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้า

(4) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
			
เน้นให้บริการกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่อยู่ในด้านธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคการขนส่ง
และภาคการบริการ
		
(5) การจัดจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย
				 มีช่องทางการจัดจ�ำหน่าย 4 ทางหลักๆ ในการเข้าถึงลูกค้าดังนี้
				 1) เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัท
				 2) การแนะน�ำจากบริษัทในเครือ
				 3) ตัวแทนอิสระภายนอก
				 4) เว็บไซต์ของบริษัท
			 (6) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
				 บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่จ�ำเป็นต่อการป้องกันความเสี่ยงภัยและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า มีความคุ้มครองภัยที่
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกบริษทั ประกันภัยทีม่ นั่ คง มีหลักการชดใช้ ค่าสินไหมอย่างยุตธิ รรมเพือ่ ให้ลกู ค้าเลือกใช้บริการตาม
ความต้องการ

3. การบริหารความเสี่ยง

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยใช้การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO Enterprise Risk Management
(COSO ERM)
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง มีการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย ด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบดังนี้

แผนภาพโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ

งานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท ก�ำหนดนโยบาย อนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบน
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance) ก�ำหนดทิศทางหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ให้ค�ำแนะน�ำและด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหาร
มีเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง สอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการยังสามารถ
น�ำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

กรรมการผู้จัดการ
ท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นกระบวน
การที่ต่อเนื่อง รายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ติดตามและให้ข้อสังเกตในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำหนดแผนงานและกรอบการบริหารความเสี่ยง ประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ จัดท�ำแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือให้หมดไป ดูแลและติดตามการด�ำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ปรับปรุงหรือทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงกรณีที่ปัจจัยความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งประเมิน ติดตาม รายงาน
ผลการด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีการควบคุมภายในที่ส�ำคัญตามก�ำหนดเวลา

บริษัทได้ก�ำหนดและระบุความเสี่ยงโดยจ�ำแนกประเภทและที่มาของความเสี่ยงไว้ จากการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงและแนวโน้มจากปัจจัยภายนอกรวมถึงปัจจัยภายใน ในปี 2557 บริษัทได้ก�ำหนดความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทไว้ 4 ประเภท ได้แก่
(1) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
(2) ความเสี่ยงด้านการเงิน
(3) ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน
(4) ความเสี่ยงด้านการบริหาร

l

การก�ำหนดประเภทความเสี่ยง

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

กรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้น�ำระบบการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่ง
ประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมกันวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับ
ความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ โดยมีการประเมินความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และน�ำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่าง
ทันการ เพื่อแก้ ไขสถานการณ์ก่อนที่จะเป็นปัญหาลุกลาม รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงในการแสวงหาโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ
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1) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ – การตลาดและการแข่งขัน
		 เนือ่ งจากธุรกิจให้เช่ารถยนต์มขี อ้ จ�ำกัดทางด้านกฎหมายในการด�ำเนินธุรกิจไม่มาก จึงท�ำให้มผี ทู้ สี่ นใจประกอบธุรกิจเช่ารถยนต์เป็นจ�ำนวนมาก
โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็นสถาบันการเงิน ผู้แทนจ�ำหน่ายรถยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ประกอบการทั่วไป รวมทั้งผู้ประกอบการที่มีเงินทุนจ�ำนวนมาก
จากต่างประเทศมาลงทุนในธุรกิจนี้ ท�ำให้มีการแข่งขันสูงในตลาดอุตสาหกรรมรถเช่า โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย
และผลก�ำไรของบริษัท
		 เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญกับการให้บริการที่ดีในรูปแบบที่แตกต่างจากคู่แข่ง รวมทั้ง
หาตลาดที่มีความต้องการเฉพาะ โดยการคัดเลือกลูกค้าที่ให้ความส�ำคัญในการบริการที่มีคุณภาพมากกว่าราคาค่าเช่าโดยขยายฐานลูกค้าไปยัง
หลากหลายภาคอุตสาหกรรม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการ เช่น การให้บริการเช่ารถพร้อมผู้ประสานงานดูแลรถให้กับลูกค้ารายใหญ่ การให้บริการ
เช่ารถพร้อมพนักงานขับรถที่ผ่านหลักสูตรการอบรมที่ได้มาตรฐาน การน�ำเสนอบริการตรวจสอบและจัดท�ำรายงานการใช้รถยนต์ผ่านระบบ GPS Tracking
รวมทั้งการให้บริการหลังการขายอย่างมีคุณภาพ ความรวดเร็วในจัดหารถทดแทน การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันบริษัท
พยายามลดต้ น ทุ น การด�ำเนิ น งานด้ า นการจั ด หารถยนต์ แ ละต้ น ทุ น ทางการเงิ น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ ให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น จาก
แผนบริ ห ารจั ด การข้ า งต้ น ในปี ที่ ผ ่ า นมาลู ก ค้ า ให้ ค วามสนใจและติ ด ตั้ ง ระบบ GPS ซึ่ ง การให้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า วได้ ร วมถึ ง การจั ด ท�ำรายงานการใช้ ร ถ
ให้กับลูกค้ า และช่วยลูกค้ า บริห ารการใช้ รถ วางแผนการเดินทาง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมถึ งลดอุบัติเหตุได้ บริษัทสามารถลดความเสี่ยง
ในการแข่งขันด้านราคาได้จากมูลค่าเพิ่มของการบริการดังกล่าว

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน – การบริหารทรัพย์สินที่หมดอายุสัญญาเช่า
		
จากสภาวะของตลาดรถยนต์ ใช้แล้วในปัจจุบันซึ่งมีปริมาณมาก อันเป็นผลจากรถที่ถูกยึดจากโครงการรถคันแรกเข้ามาในตลาดรถใช้แล้ว
เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีผลกระทบต่อราคาขายรถยนต์ ใช้แล้วดังกล่าว ซึ่งผลกระทบดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และ
อาจเป็นผลกระทบในระยะสั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ ใช้หลักความระมัดระวังเลือกที่จะแสดงมูลค่าสินทรัพย์สะท้อน
มูลค่าปัจจุบันทั้งหมด ท�ำการปรับมูลค่ารถยนต์ตามราคาที่คาดว่าจะขายได้ ในอนาคต จากราคาตลาดปัจจุบัน อีกทั้งบริษัทมีแผนบริหารจัดการส�ำหรับ
รถที่ครบก�ำหนดสัญญาในอนาคต โดยการเจรจาขยายสัญญากับลูกค้าเดิมออกไปและน�ำรถครบสัญญาที่มีสภาพดีมาปล่อยเช่าใหม่ร้อยละ 8.75
การจ�ำแนกคุณภาพรถครบสัญญาเพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายให้กับผู้ ใช้โดยตรงร้อยละ 7.60 ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

3) ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน - การขาดแคลนแรงงานในตลาดพนักงานขับรถชนิดพิเศษมีจำ� นวนน้อย
		 สืบเนื่องจากบริษัทได้มีการขยายตัวในธุรกิจการให้บริการรถโดยสารรับจ้างพร้อมพนักงานขับรถ ซึ่งต้องจัดหาพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาต
ประเภท ท.2 คือรถรับจ้างสาธารณะ อย่างไรก็ตามจากการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์ของ AEC ท�ำให้ตลาดแรงงานมีความต้องการ พนักงานขับรถชนิดพิเศษ
จ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว อีกทั้งกรมการขนส่งซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงในจัดการฝึกอบรมพนักงานขับรถดังกล่าวไม่สามารถ
จัดหาคนได้เพียงพอ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานขับรถพิเศษบริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางในการจัดหาพนักงาน จากแหล่งอื่นดังกล่าว
เช่น จากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ จากแหล่งงานภาครัฐและสถานศึกษา และจากกิจกรรมตลาดแรงงานตาม Exhibition ต่างๆ รวมถึงบริษัทยังมีแผนในการ
จัดตั้ง Drivers Academy เพื่ออบรมและสร้างพนักงานขับรถดังกล่าวเพื่อรับรองการขยายตัวธุรกิจของบริษัทในอนาคต กอบกับการที่บริษัทใส่ใจให้ความ
ส�ำคัญกับการดูแลพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆให้ความมั่นคงในชีวิตการท�ำงาน ซึ่งเชื่อว่าบริษัทจะรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ ได้

4) ความเสี่ยงเรื่องการบริหาร แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง

l
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4.1 ความเสี่ยงเรื่องการรักษาฐานลูกค้าเก่า
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			 ความเสี่ยงจากการที่ภาวะตลาดรถเช่ามีการแข่งขันเรื่องราคาสูงมาก บริษัทจึงมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดยการมุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ทั้งในเรื่องระบบบริหารจัดการรถยนต์ออนไลน์เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้กับทางลูกค้า การปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ทดแทนให้สูงขึ้น การหาพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงศูนย์บริการต่างๆ เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าได้มาก
ยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้าผ่านกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมทดสอบรถยนต์รนุ่ ใหม่ทมี่ กี ารเปิดตัว การอบรม
การขับขีร่ ถยนต์อย่างปลอดภัย การดูแลรักษารถยนต์เบือ้ งต้น การเชิญลูกค้าเยีย่ มโรงงานดูกระบวนการผลิตของคูค่ ้าเพือ่ สร้างความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสินค้า
และบริการของบริษัท บริษัทยังได้ขยายฐานลูกค้าที่เน้นคุณภาพในการบริการ เช่น กลุ่มลูกค้าผู้บริหารชาวต่างชาติ กลุ่มผู้บริหารลูกค้าระดับสูง ลูกค้าตาม
นิคมอุตสาหกรรมส�ำคัญต่างๆ และการปล่อยเช่ารถยนต์ ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งธุรกิจก�ำลังเติบโต โดยมีแผนการขยายสาขาของบริษัท
ตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าได้มากขึ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าเก่าได้เฉลี่ยร้อยละ 10-30
4.2 ความเสี่ยงจากแผนสืบทอดและพัฒนาบุคลากร  
		
			 บริ ษั ท ยึ ด ถื อ คุ ณ ค่ า การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ แบบองค์ ร วม ด้ ว ยความเชื่ อ ที่ ว ่ า ทุ ก สิ่ ง ล้ ว นมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกั น และกั น
ความส�ำเร็จของธุรกิจ จะเกิดขึ้นไปพร้อมกับความมั่นคงของพนักงานและความยั่งยืนของสังคม จึงตระหนักดีว่าพนักงานเป็นส่วนส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ
ขององค์กร การสูญเสียพนักงานที่เป็นก�ำลังส�ำคัญ อาจท�ำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงานลดลง ขาดความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ
มีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงานใหม่ และอาจท�ำให้เกิดการสูญเสียองค์ความรู้ ได้
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เนื่องจากปัจจุบันอายุเฉลี่ยของพนักงานอยู่ในระดับเพิ่ม และอาจค่อนข้างสูงที่ใกล้จะเกษียณอายุ รวมทั้งแนวโน้มการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคท�ำให้มีความต้องการบุคลากรด้านประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต ดังนั้น การสรรหาคนมา
ทดแทนและส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้  บริษัทจึงมีการวางแผนให้การ
ด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาบุคคลากรทุกระดับรวมถึงแผนพัฒนาผู้สืบทอดต�ำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ สร้างวัฒนธรรมและ
ระบบการท�ำงานให้เกิดการเรียนรู้การท�ำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต
ในปี 2558 บริษัท ได้พิจารณาถึงแนวโน้มภาพรวมของรถยนต์ ในปี 2558 ว่าน่าจะมีแนวโน้มการปรับตัวที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2558 ว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 4 ต่อปี
ในส่วนของตลาดรถยนต์ ใช้แล้วจะยังทรงตัว สืบเนื่องจากผลกระทบในโครงการรถคันแรกจากรถที่ถูกยึดยังคงส่งผลอยู่ ทั้งนี้ บริษัทได้
จัดเตรียมมาตรการรับมือเพือ่ ช่วยลดผลกระทบดังกล่าว โดยยังคงมาตรการขยายสัญญาเช่ากับลูกค้า และการน�ำรถทีค่ รบสัญญาเช่าแล้วมาปล่อยเช่าระยะสัน้
1-2 ปี  บริษัทได้ทบทวนมูลค่าคงเหลือของยานพาหนะ ที่ปล่อยเช่าให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเมื่อครบสัญญาเช่าอย่างสม�ำ่ เสมอด้วย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

l
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บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอดและ
ยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน โดยตระหนักและให้ความส�ำคัญ
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่ง
ความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข็มแข็งและยั่งยืน
ด้วยเหตุนี้ ความยั่งยืน จึงเป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนหลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งการผลิตสินค้าและบริการ
ที่เป็นประโยชน์กับสังคม การพัฒนากระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริม ผลักดัน พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�ำงานอันเป็นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรของบริษัท ชุมชน และสังคมส่วนรวม ให้ ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
บริษัทและบริษัทย่อยมีการสนับสนุนและท�ำงานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ อันได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์
มูลนิธิเพื่อ“คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านศึกษาของ เยาวชนที่ด้อยโอกาส การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน การสนับสนุนคนพิการ
ที่ด้อยโอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักในการก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและการสร้าง
เครื่องมือหรือองค์กรให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและน�ำไปท�ำซ�้ำได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนอย่างเป็นทวีคูณซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ www.premier.co.th ในหัวข้อ “พรีเมียร์เพื่อสังคม”
และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาสังคมดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงน�ำเงินเท่ากับจ�ำนวนร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาระ
ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชี บริจาคเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาต่อมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือองค์กรสาธารณะกุศลอื่นๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์

ก่อประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
เป็นสาระสำ�คัญและยั่งยืน

สร้างเครื่องมือ หรือ องค์กร
ให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
และสามารถทำ�ซ้�ำ ได้

(Eco-System that leads
to Critical Mass and
Active Citizens)

(Platforms for
Engagement and
Participation)

l

สร้างระบบนิเวศน์ให้เกิดการ
ทำ�ซ้ำ� และการมีส่วนร่วม
ของคนจำ�นวนมาก
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โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ กิจกรรมพนักงาน คู่ค้า และส่วนของมูลนิธิต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

การแข่งขันที่เป็นธรรม
T
T

T

T

ด�ำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ ไขปัญหาให้รวดเร็วเเละ เกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและ
เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการ
ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท�ำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระท�ำการใดๆ โดยปราศจากความจริง
และไม่เป็นธรรม

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับคู่ค้า
T

เปิดโอกาสให้คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของบริษัท หรือด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามความประสงค์

การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
T

l
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ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยก�ำหนดนโยบายไว้ ในคู่มือ
นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรื่องนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพใช้สินค้า และบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุน
สินค้าหรือการกระท�ำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
T

T

บริษทั และบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝกั ใฝ่พรรคหรือกลุม่ การเมืองใด ไม่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรม
ของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ
เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระ
เป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของการเป็นบรรษัทภิบาล
ที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงก�ำหนดนโยบาย “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น”
และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นครอบคลุมทุกขั้นตอน

ทุกกระบวนการท�ำงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดจ�ำหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการท�ำงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ก�ำหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจนมีดังนี้

2.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)
บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการน�ำระบบมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมาใช้ ในกระบวนการท�ำงาน และปรับปรุงระบบบริหารให้มีความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยกรรมการผู้จัดการได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะท�ำให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นตาม
ข้อก�ำหนดของมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วน ได้ชี้แจงท�ำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริษัท
และบริษทั ย่อยและบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินกระบวนการต่างๆ อย่างโปร่งใส สอดคล้องกับระเบียบนโยบาย ข้อก�ำหนด
ของกฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจด�ำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท พร้อมให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า
คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และก�ำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ อย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�ำหนด
ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
T มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบัติเพื่อให้
การด�ำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำ� หนด
T บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มี
การประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและน�ำมาจัดท�ำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่
ผู้เกี่ยวข้อง
T บริษัทไม่กระท�ำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล
การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐหรือเอกชนด�ำเนินการที่ไม่เหมาะสม
T บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้าน
การขาย การตลาด และการจัดซื้อ
T บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์
สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
T บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�ำ
T บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่า
ผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคล
เพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยง
ที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับ
การท�ำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�ำที่
ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ตาม
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
T คณะกรรมการตรวจสอบ
T เลขานุการบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1569    แฟกซ์ : 0-2748-2063
อีเมล : teerapol.act@pe.premier.co.th
โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างท�ำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับ
การปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำ� หนดไว้
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงได้ก�ำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องให้ความเคารพ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นหลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็น
รากฐานทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินธุรกิจ บริษทั มีนโยบายอย่างชัดเจนทีจ่ ะร่วมรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คณ
ุ ค่าหลัก (Core Value) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง
สังคมยั่งยืน”
T บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
T บริษัทจะให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐาน
ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา
เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง
T บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
รวมถึงจะให้การคุม้ ครองสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียที่ได้รบั ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอนั สืบเนือ่ งมาจากการด� ำเนินธุรกิจของบริษทั
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
T บริษัทได้จัดสถานที่ท�ำงานโดยค�ำนึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่าท�ำงาน และให้ความส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ท�ำงาน
T บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการหรือกระบวนการ
ท�ำงานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะท�ำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะท�ำงานสวัสดิการ คณะท�ำงานการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น เป็นต้น
T บริษัทก�ำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระท�ำด้วยประการใดๆ ที่จะท�ำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถ
ทนท�ำงานอยู่ต่อไปได้
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พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและให้ความเคารพ
ต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุขทั้งในบริษัทและในสังคมอย่างยั่งยืน กล่าวคือ
T บริษัทให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องของโอกาสในการเลื่อนขั้น
เลื่อนต�ำแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวมตลอดถึงการให้โอกาสในการได้รับการพัฒนา โดยไม่เลือกปฏิบัติ
อันเกิดจากความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย
T บริษัทก�ำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ ไม่เป็นธรรม
อันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การท�ำงานของพนักงาน หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดันต่อ
สภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม
T บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม�่ำเสมอ
T บริษท
ั จัดให้มสี วัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การท�ำประกันสุขภาพและการประกันชีวติ ให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกระดับชั้น
T บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระท� ำที่ ไม่เป็นธรรมสามารถส่งความคิดเห็นหรือร้องเรียนได้
โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านช่องทาง การเข้าพบเป็นการส่วนตัว / ร้องเรียน
ผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล เป็นต้น
T บริษัทก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รับการชี้แจง / แก้ ไข หรือน�ำไปปฏิบัติ
T บริษัทก�ำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม /
ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระท�ำด้วยประการใดๆ ที่จะท�ำให้ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแส
ไม่สามารถทนท�ำงานอยู่ต่อไปได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีพันธสัญญาที่จะ “ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ความเป็นมืออาชีพให้แก่ลูกค้า เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าไปพร้อมๆ กัน บริษัทและบริษัทย่อย
เชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงย่อมมากับการบริการที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้มีการก�ำหนดนโยบายและแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

T
T

T
T
T
T

น�ำเสนอบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้า
มีกระบวนการด�ำเนินงานตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสินค้า การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด
รวมถึงมีระบบการส่งมอบที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว
มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรถยนต์ ที่บริษัทจะคัดเลือกมาน�ำเสนอบริการ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
มีการเปิดเผยข้อมูลของรถยนต์ที่ให้บริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า
มีกระบวนการเรียกคืนหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพของรถยนต์ที่ให้บริการ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ควบคู่กับการด�ำเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้
T ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
T ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
T ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
T ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการน�ำเทคโนโลยีที่สามารถ
ประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จากการด�ำเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้การท�ำงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกหน่วยงาน ด�ำเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงาน รวมถึงการลดขั้นตอนความซ�้ำซ้อนในการท�ำงาน โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สั่งสมและถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน
ภายใต้โครงการ “Knowledge Sharing Management”
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท�ำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพื่อเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการจัดท�ำ
รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) เป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงาน
ประจ�ำปี และได้เปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th

l

นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยจะตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว บริษัทและบริษัทย่อย
ยังมีการด�ำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และให้การดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรที่
ต้องการด�ำเนินกิจการให้เกิดผลส�ำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการด�ำเนินกิจการของมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิ
ยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ด้วยการบริจาคเงินจ�ำนวนร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิในแต่ละปีให้กับมูลนิธิที่เป็นกลไกหลักของกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์ ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
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INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน
การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพในการปกป้อง
รักษาและดูแลทรัพย์สินและมีการก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ
เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมิน
และพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคล้อง
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลส�ำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

l
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ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
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คณะกรรมการบริษัทได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม และได้แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน” ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ
ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องมีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหาร
จัดท�ำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุม
ภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่
กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัทจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งผู้สอบ
บัญชีมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและติดตามการแก้ ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของ คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทและบริษัทย่อย ประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) อย่างครบถ้วน มีสาระส�ำคัญ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทและบริษัทย่อยมีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและ
เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดท�ำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การก�ำหนด
อ�ำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ และก�ำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ
นโยบายในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
และจริยธรรม รวมทั้งจัดท�ำอ�ำนาจด�ำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่ส�ำคัญซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัดส�ำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนก
ขึ้นไป และส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัทและบริษัทย่อยก�ำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและพัฒนาการด�ำเนินการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความ
มุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ก�ำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตภายในบริษทั รวมทัง้ การทบทวนการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีความมั่นใจว่าบริษัท
มีมาตรการเพียงพอในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย่อยมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่ส�ำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นใน
แต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อก�ำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยง
โดยการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจ
มีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง (CSA)
อย่างสม�่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�ำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่ก�ำหนดไว้นั้นสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการจัดท�ำคู่มือ
อ�ำนาจด�ำเนินการเพื่อก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และวงเงินอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดท�ำ
คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก�ำหนด และจัดโครงสร้างการท�ำงานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การบันทึก
รายการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

5. ระบบการติดตาม
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นล�ำดับชั้น
ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและก�ำกับการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ
ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจ�ำปี โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกเดือน พร้อมทั้ง แก้ ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับแผนการด�ำเนินงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการ ในกรณีที่ผลการด�ำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการ

l

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ ได้แก่การจัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่ก�ำหนดไว้ มีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
มีการจัดท�ำรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการจัดท�ำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล
พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง รายงานทางบัญชีและการเงิน มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสและเพื่อ
เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท�ำงบการเงินของ
บริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีการประชุมเพิ่มเติมในวาระที่สมควร
การสื่อสารข้อมูล มีการจัดช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่างๆ ให้พนักงาน
รับทราบ การก�ำหนดช่องทางที่ปลอดภัยส�ำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัท
และกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
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ก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท�ำให้เกิดผลแตกต่างเพื่อก�ำหนดแนวทางปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ผู้รับผิดชอบ
น�ำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งก�ำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงหรือ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด�ำเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำการตรวจสอบ
การปฏิบัติและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 6 ครั้ง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

l
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คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้
อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารทรัพย์สินที่หมดอายุสัญญาให้เช่าที่ส่งผลกระทบต่อ
บริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ที่ต้องให้ความส�ำคัญและระมัดระวังในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทได้มีการจัดท�ำการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจท�ำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยมีหลักการก�ำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก�ำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการ
ในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีการก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ด�ำเนินการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อท�ำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในทุกด้าน
ให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้คณะท�ำงานด้านพัฒนากระบวนงานภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางจากทุกหน่วยธุรกิจ
เพื่อท�ำหน้าที่ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน โดยจัดท�ำแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒนาการด�ำเนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ส�ำคัญ
และน�ำเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานพร้อมกับประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุม
เรื่องการบริหารและการจัดการ การตลาด การขาย คลังสินค้าและโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้อ งานบัญชี การเงิน สินเชื่อ ทั้งนี้ได้
มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานด�ำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบัติงานตามที่ ได้ก�ำหนดไว้ รวมทั้งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผลการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในปี 2557 บริษัทย่อยได้ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย
ด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ก�ำหนด/ทบทวน/อนุมัติกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการจัดท�ำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพื่อทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการด�ำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง
รายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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SHAREHOLDING STRUCTURE AND MANAGEMENT
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,612,152,709 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญหุ้น 1,612,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ1 บาท
ทุนเรียกช�ำระแล้ว 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ1 บาท

ผู้ถือหุ้น
1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ

จ�ำนวนหุ้น

% การถือหุ้น

1. นายทวีฉัตร จุฬางกูร

198,000,000

24.75

2. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

145,731,770

18.22

3. บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด / บริษัท ลิควิเดชั่น 1 จ�ำกัด

42,439,226

5.30

4. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จ�ำกัด

41,587,945

5.20

5. COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH

22,974,780

2.87

6. นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี

16,900,000

2.11

7. บริษัท พี. เอม. ฟูด จ�ำกัด

14,929,937

1.87

8. บริษัท ลิควิเดชั่น 3 จ�ำกัด

14,056,022

1.76

9. นางวิมลทิพย์ พงศธร

13,416,235

1.68

11,964,495

1.50

522,000,410

65.25

10. ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุ * การถือหุ้นของ บจ.พรีเมียร์ แพลนเนอร์ เป็นการถือหุ้นแทนและเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ในมูลหนี้คำ�้ ประกันตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท
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(ข) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) เท่ากับร้อยละ 41.03
(ค) กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการของบริษัทมีดังนี้

ชื่อ

ประกอบธุรกิจประเภท

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

1. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
(มหาชน)

ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
สินค้าอุปโภคและบริโภค

มีนายวิเชียร พงศธร และ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ นายวิชัย หิรัญวงศ์
เป็นกรรมการร่วม

2. บริษัท พี.เอม.ฟูด จ�ำกัด

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าประเภทปลาเส้น
และปลาแผ่น

มีนายวิเชียร พงศธร และนางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
เป็นกรรมการร่วม

3. นางวิมลทิพย์ พงศธร

-

คู่สมรส นายวิเชียร พงศธร
เป็นประธานกรรมการของบริษัท

		
2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียน
บัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้
		
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด

ชื่อ

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

% สัดส่วนการถือหุ้น

39,999,998

100.00

2. นายวิเชียร พงศธร

1

0.00

3. นางวิมลทิพย์ พงศธร

1

0.00

40,000,000

100.00

จ�ำนวนหุ้น

% สัดส่วนการถือหุ้น

1. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด

รวม

บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด
ชื่อ
1. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด

69,994

100.00

2. นางวิมลทิพย์ พงศธร

5

0.00

3. นายวิเชียร พงศธร

1

0.00

70,000

100.00

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

รวม
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3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี -

การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี -

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั
จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นปีๆ ไป

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

ตรวจสอบภายใน

บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด

กรรมการผู้จัดการ

บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่ จ�ำกัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาด

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี - การเงิน

ฝ่ายบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ

4/4

-

1/1

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

กรรมการ

4/4

-

1/1

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

กรรมการ

4/4

-

1/1

4. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์

กรรมการ

4/4

-

1/1

5. นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง

กรรมการ

4/4

-

1/1

6. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

กรรมการ

3/3

-

-

7. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3/4

5/6

1/1

8. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4/4

6/6

1/1

9. นายวิชัย หิรัญวงศ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4/4

6/6

1/1

หมายเหตุ - นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 จากมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2557 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งภายหลังได้รับการแต่งตั้ง
- นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ ลาประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 และลาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 เนื่องจากตารางการ
ประชุมที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ทับซ้อนกับก�ำหนดการเดินทางไปต่างประเทศที่กรรมการได้กำ� หนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

l

1. นายวิเชียร พงศธร

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

			
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
				
ประชุม
รายชื่อกรรมการ
ต�ำแหน่ง
ประชุม
คณะกรรมการ ประชุมสามัญ
			
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้น
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โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ประวัติของ
นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ปรากฎตามเอกสารแนบ 1  

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิเชียร พงศธร นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ นางแน่งน้อย
บุณยะสาระนันท์ นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง และนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ โดยกรรมการสองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราส�ำคัญ
ของบริษัท

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ ใช้วิธีจับสลากกันว่า
ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ก็ ได้

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

30

1) จัดการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�ำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์
ที่สำ� คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�ำหนด เป็นต้น
2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระส�ำคัญ เช่น นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อ�ำนาจการบริหาร นโยบาย
เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายก�ำหนด
3) ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่
ต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7) ก�ำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการรายงาน และการติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ
8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ใน
รายงานประจ�ำปี
9) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และ
ค�ำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
10) อ�ำนาจในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทั้งนี้ ก�ำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(ก) เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การท�ำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ ได้ ทั้งนี้
การมอบอ�ำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอ�ำนาจหรือการมอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้กรรมการหรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากกรรมการสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้ง
ก�ำหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญของบริษทั ตามข้อก�ำหนด
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย รวมถึง เรื่องหรือกิจการต่างๆ
ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากลั่นกรอง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ�ำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทก่อนน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) ก�ำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
(3) มีอำ� นาจในการด�ำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำ� หนดไว้ ในอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร

บริษทั ไม่มพ
ี นักงานประจ�ำ เนือ่ งจากบริษทั ด�ำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษทั ย่อยและใช้วธิ กี ารว่าจ้าง บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ�ำกัด จัดท�ำงาน
ด้านบัญชีและการเงินและงานสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการด�ำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์
และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1) ด�ำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท
2) จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ�ำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ความเห็นชอบ
3) ด�ำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4) อนุมัติการลงทุนตามงบประมาณเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อโครงการ และอนุมัติการลงทุนนอกงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่เกิน
งบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี
5) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6) เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ อ�ำนาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอ�ำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�ำนาจหรือการมอบอ�ำนาจ
ในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด�ำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก : บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด และ พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด

นายสมชาย

เลิศสุทธิรัศมีวง

ต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ

นางสาววราวรรณ รงคพรรณ์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายเดช

ตุลยธัญ

กรรมการผู้จัดการ

นายไพโรจน์

ฉันทศิลป

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายชญาน์วัต

ปุตระเศรณี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางวิไล

ทวีทองค�ำ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

l

รายชื่อผู้บริหาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีผู้บริหารจ�ำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
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เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุม
ของการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสนับสนุนให้การก�ำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ
1) ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ
3) ต้องมีความรู้ ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี เป็นคุณสมบัติเสริมที่ช่วยให้การท�ำหน้าที่เลขานุการบริษัท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษทั คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎระเบียบ ส�ำหรับหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยเฉพาะ
ของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) จัดการเรือ่ งการประชุมผูถ้ อื หุน้ การประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ กีย่ วข้องทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั ให้เป็น
ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผู้
จัดการใหญ่
3) ให้คำ� ปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น
และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบาย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
8) จัดให้มีการให้คำ� แนะน�ำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปบ�ำเหน็จ
ประจ�ำปี และเบี้ยประชุม ส�ำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
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(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

1) บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทน

ปี 2557

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
T ประธานกรรมการ
T กรรมการบริษัท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
T ประธานกรรมการตรวจสอบ
T กรรมการตรวจสอบ

(บาท/ครั้ง)
(บาท/คน/ครั้ง)

19,500
15,000

(บาท/ครั้ง)
(บาท/คน/ครั้ง)

19,500
15,000

บ�ำเหน็จ
T ประธานกรรมการ
T ประธานกรรมการตรวจสอบ
T กรรมการบริษัท

(บาท/ปี)
(บาท/ปี)
(บาท/คน/ปี)

250,000
250,000
220,000

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี-

ในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปเบี้ยประชุมตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุมและบ�ำเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในรูปเบี้ยประชุมตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

1. นายวิเชียร พงศธร *
ประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ *
กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
กรรมการ
4. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
กรรมการ
5. นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง *
กรรมการ
6. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ *
กรรมการ
7. นางชนิดา สุวรรณจูฑะ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายวิชัย หิรัญวงศ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ยอดรวม

-

ค่าตอบแทน
รวม

-

-

-

-

-

- -

60,000

-

220,000

280,000

60,000

-

220,000

280,000

-

-

-

-

-

-

-

-

45,000

78,000

250,000

373,000

60,000

75,000

220,000

355,000

60,000

75,000

220,000

355,000

285,000

228,000

1,130,000

1,643,000

l

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
		
		

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
เบี้ยประชุม
บ�ำเหน็จ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
กรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

		

หมายเหตุ * กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ ลาประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 และลาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 เนื่องจากตาราง
การประชุมที่บริษัทได้กำ� หนดไว้ทับซ้อนกับก�ำหนดการเดินทางไปต่างประเทศที่กรรมการได้กำ� หนด ไว้ล่วงหน้าแล้ว
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2) บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด และ บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด : บริษัทย่อย
-ไม่มี		
(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัล ให้กับผู้บริหารจ�ำนวน 6 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น
13.86 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี)

(ก) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ
- ไม่มี -

		

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
		เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2557
บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 0.51 ล้านบาท

(3) การว่าจ้างด้านการบริหารและให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด (PFC) ให้ด�ำเนินการด้านงานบริหารและงานสนับสนุนแก่บริษัท
และบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ โดยขอบเขตการให้บริการของ PFC ครอบคลุมงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านการบริหาร
และนโยบายงานสนับสนุนด้านบัญชีและการเงิน ด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ด้านระบบงานและข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ์
การว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน (outsourcing) ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อใช้บริการจากหน่วยงานกลาง
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท
เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ PFC เป็นรายเดือนโดย PE จ่ายในอัตราเดือนละ 125,000 บาท PIL จ่ายในอัตราเดือนละ 400,000
บาท PC (2000) จ่ายในอัตราเดือนละ 90,000 บาท และ PB จ่ายในอัตราเดือนละ 50,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว PFC ก�ำหนดอัตราค่าบริการโดยค�ำนวณ
บนหลักเกณฑ์การกระจายต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ PFC ไปยังกลุ่มบริษัทผู้ว่าจ้าง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ รายได้รวม สินทรัพย์รวม และจ�ำนวน
บุคลากรของแต่ละบริษัท
ทัง้ นี้ ตามเงือ่ นไขของสัญญา บริษทั มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาก่อนถึงก�ำหนดระยะเวลาตามสัญญาได้ ถ้า PFC ด�ำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และ PFC จะเรียกร้องค่าจ้างส่วนที่เหลือตามระยะเวลาจ้างหรือค่าเสียหายใดๆ แก่บริษัทไม่ได้ทั้งสิ้น และเมื่อครบก�ำหนดอายุสัญญาแล้ว ให้ถือว่าสัญญามีผล
ใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยถือข้อตกลงเดิมจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา โดยฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบก่อนวันหมดอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 90 วัน
อย่างไรก็ตาม การท�ำสัญญากับ PFC ดังกล่าว ถือเป็นการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการท�ำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
สัญญา หรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะน�ำรายละเอียด และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นของความเหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าท�ำสัญญาใหม่

บุคลากร

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีพนักงาน
ทั้งหมด 236 คน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 63.38 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพ เงินรางวัล เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และ เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ เป็นต้น
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จ�ำนวนพนักงานและค่าตอบแทน		
ปี 2557
PE

PIL
(บริษัทย่อย)

PB
(บริษัทย่อย)

รวม

ผู้บริหาร - ชาย (คน)
- หญิง (คน)

-ไม่มี3

3
5

1

3
6

พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน
- ชาย (คน)
- หญิง (คน)

-ไม่มี-

168
49

3
7

171
56

รวม (คน)

-ไม่มี-

225

11

236

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

-ไม่มี-

57.83

5.55

63.38

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและแนวการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท�ำแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
แผนและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยแต่ละต�ำแหน่งงาน แต่ละหน้าที่ จะได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพ (Competency) ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล
เป็นรายบุคคล เพื่อก�ำหนดแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับภาระงานในหน้าที่ รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนา/เตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยการจัดท�ำแผน
ความก้าวหน้า/แผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน (Career Path & Succession Plan) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทที่มุ่งด�ำเนินธุรกิจ
แบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับ ธุรกิจ พนักงาน และสังคม ตามปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และ
คุณค่าหลัก (Core Value) ทั้ง 5 ประการของกลุ่มพรีเมียร์ที่บริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่
1. ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพ
2. น�ำเสนอแนวคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
4. ผสมผสานความรู้ และความสามารถ เพื่อร่วมกันคิดร่วมกันสร้าง
5. ยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ ด้วยวิถีไทยที่ดีงาม
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้ตอบสนองต่อแนวนโยบายหลักของบริษัท บริษัทจึงให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับใน 3 แนวทางหลัก ดังนี้

1. ด้านความสามารถหลัก (Core Competency)
พนักงานได้รบั การพัฒนาและหล่อหลอมในด้าน พฤติกรรม ความเชือ่ ทัศนคติ อันเป็นไปในทิศทางทีต่ อบสนอง/สนับสนุนต่อการบรรลุคา่ นิยม
ขององค์กรร่วมกันของบริษัทที่มุ่งด�ำเนินธุรกิจแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับ ธุรกิจ พนักงาน และสังคม ตามปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจ “ธุรกิจ
ก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และคุณค่าหลักขององค์กร (Core Value)

2. ความสามารถทางด้านการจัดการ (Managerial Competency)
ทักษะและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ถือเป็นความจ�ำเป็นและเป็นเครือ่ งมืออันส�ำคัญส�ำหรับพนักงานระดับ บังคับบัญชา พนักงาน
ระดับบริหาร รวมถึงระดับจัดการ บริษทั ได้ ให้ความส�ำคัญ โดยการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบนั และก�ำลังเกิดขึน้ ในอนาคต
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่ดีพอในการน�ำพาองค์กร ทีมงาน ให้บรรลุซึ่ง ปรัชญา วิสัยทัศน์และคุณค่าหลักของบริษัท

3. ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)

Core Competency
หลักสูตรที่คาดหวังให้
พนักงานทุกคนทุกระดับ
ต้องเรียน

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
การสร้างความรักความผูกพันธ์และการท�ำงานเป็นทีม
ประชุมแผนงานพนักงานขับรถประจ�ำปี 2557
หลักสตูรภาวะผู้น�ำพหุคูณเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร
การดับเพลิงขั้นต้น
หัวข้อสานพลัง เติมฝัน ร่วมสร้างสรรค์สัมคมแห่งการให้
หัวข้อการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น MS Excel 2010,
MS Power Point 2010, MS Outlook 2010
กิจกรรม Green Power & Green Party
กิจกรรม เพราะเราคือพรีเมียร์ 2 เรียนรู้ร่วมกัน

จ�ำนวน
ชั่วโมง

จ�ำนวน
พนักงาน (คน)

8
16
3
3
8
5
6

3
58
44
2
1
2
5

8
16
8

65
10
11

l

			
ประเภท
ชื่อหลักสูตร

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มก�ำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลของการท�ำงานและ มีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน
ในปีนี้ บริษัทได้มีการเริ่มด�ำเนินการจัดท�ำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็นการรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับ
องค์กร อีกทั้งยังส่งผลให้พนักงานสามารถเจริญก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพของตนเอง และเป็นการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของพนักงาน
ทุกระดับชั้น ให้การท�ำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในธุรกิจได้
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ประเภท
ชื่อหลักสูตร
Managerial Competency
หัวข้อการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน และหัวข้อ PM-การจัดการงานบุคคล
หลักสูตรการบริหารจัดการ
หลักสูตร ISO New version update 9001:2015
ที่คาดหวังให้ผู้บริหารที่มี
Effective CSR Communication / Workshop:Strategic CSR
ผู้ ใต้บังคับบัญชาจะต้องเรียนรู้
Management
ความรู้ และการเตรียมตัวเข้าสู่ AEC และ การจัดข้อมูลและการบริหารความรู้
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การบริหารการลงทุนของบริษัทประกันภัย /การวางแผนการประกันภัย

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

Functional Competency
หลักสูตรเฉพาะงานที่คาดหวัง
ให้พนักงานในแต่ละหน่วยงาน
จะต้องเรียนรู้
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ฝ่าวิกฤติ พิชิตหนี้ และ การวางแผนการออมและการลงทุน
หัวข้อฉลาดขับ ประหยัด และขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม CSR
เอินส์แอนด์ยัง เรื่องบัญชี-ภาษีอากร-คอมฯ-เศรษฐกิจโลกฯ
หลักสูตรการรับมือข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ
Defensive Driving Course for Light Vehicle
AEC นักบัญชีไทยปรับตัวอย่างไร และ เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส�ำหรับธุรกิจ
โครงการน�ำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-Filing)
ศึกษาระบบงาน Business Process บมจ.ประกันคุ้มภัย และ หัวข้อการจัดการ
และการเป็นหัวหน้ากองก�ำลังการขาย
Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorcard
หลักสตูรการบริหาร CSR อย่างมีกลยุทธ์ตาม Triple Streamline
เพื่อความยั่งยืน / CSR Report
หัวข้อเครื่องมือและเทคนิคการจัดการส�ำหรับการบริหารความเสี่ยงยุคใหม่
เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เมื่อก้าวสู่ AEC
หัวข้อรู้ครบประเภทสัญญาคลายปัญหาภาระภาษีอากร และหลักเกณฑ์ ใหม่
ใบก�ำกับภาษี จับประเด็นบัญชีและภาษี
กิจกรรม Team Building จ.เพชรบุรี (สายงานบัญชีการเงิน)
ส�ำนักงาน คปภ.กับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
หัวข้อการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันภัย และนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
หลักสูตรเครื่องมือทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยงและข้อการก�ำกับ
ดูแลบริษัทประกันภัยตามระดับความเสี่ยง
หัวข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และความรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย
หัวข้อความเสี่ยงต่อความรับผิดในฐานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
หัวข้อนักขายประกัน...ปรับตัวรับมือ AEC และ การประกันภัยสุขภาพของ
ประเทศไทย
หัวข้อกรมธรรม์ประกันภัย Unit-Linked
หัวข้อรู้จักผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ หัวข้อมหันตภัยกับการประกันภัยและ
การจ่ายค่าสินไหม
หัวข้อการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ

จ�ำนวน
ชั่วโมง

จ�ำนวน
พนักงาน (คน)

72
8

2
1

16

2

3
3

6
4

8
5
2.5
3
8
36

62
25
4
2
1
2

8
3

4
1

8
8

5
2

24
8
8

6
5
1

8
16
6

3
1
4

6

10

6

10

6
6
6

10
5
10

6
6

10
15

6

5

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (Soft Skills) คิดเป็นเงิน 488,821 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.0
ของอัตราเงินเดือนของพนักงานทั้งหมด

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาบุคลากร ปี 2558
การพัฒนาบุคลากรเน้นคุณค่าหลักในการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์รว่ มกันคือ พนักงาน องค์กร และสังคม แนวทางการบริหารงานบุคคล
มีดังนี้

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

T พัฒนาความสามารถของบุคลากร ก�ำหนดการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพทั้งความรู้ ความสามารถ คุณภาพงานบริการและความปลอดภัย
ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่ดีในแต่ละด้าน มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพที่ท�ำ  นอกจากนี้มุ่งเน้นการ
พัฒนาทั้ง 3 ด้าน (ทักษะ ทัศนคติ เทคนิค) อย่างเป็นระบบตามแผนการอบรมบุคลากร (Training Roadmap) ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับ Competency
หลักขององค์กร เพื่อท�ำให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน (Technical Skills) ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
T ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนตามหลักวิถีไทยที่ดี และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการยึดถือปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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CORPORATE GOVERNANCE
การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการในกรอบของ
การมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผูท้ ี่เกีย่ วข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษทั เติบโตอย่างมั่นคงและยัง่ ยืน เพิม่ ความเชื่อ
มั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ มีประสิทธิผล
3. ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
4. ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการ
ดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
โดยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท โดยก�ำหนด
แนวปฏิบัติการให้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
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1. การประชุมผู้ถือหุ้น
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1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและ
ใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการ
อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือการแก้ ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิการลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค�ำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่
ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้นการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น
ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทโดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
1.2.1 บริษัทไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อก�ำหนดต่างๆ และการเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำ� กัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
1.2.2 บริษทั ได้ ให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยก�ำหนดวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้เป็นเรือ่ งๆ และมีการระบุวตั ถุประสงค์
และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้
ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ
1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น ค�ำน�ำหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ การศึกษา ประสบการณ์ เป็นต้น
2) การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็นกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทก็ ได้
ระบุไว้ชัดเจนแล้ว
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่)
4) จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งและผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการ (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม)
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำ� หน้าที่คณะกรรมการสรรหา
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
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ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1) จ�ำนวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามต�ำแหน่งหรือภาระหน้าที่ของกรรมการ
2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปัจจุบันกรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากเบี้ยประชุมและบ�ำเหน็จ
ประจ�ำปี)
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำ� หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี
1) ชื่อผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชี
2) ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี
3) ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
4) จ�ำนวนปีที่ท�ำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี (กรณีแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนใหม่)
5) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี
6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
ง. วาระการจ่ายเงินปันผล
1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
2) จ�ำนวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกับนโยบาย
3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่องส�ำคัญของบริษัท เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ ไขข้อบังคับ การขาย/ เลิก/ โอนกิจการ / การควบรวม
กิจการ เป็นต้น
1) รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรือความจ�ำเป็น
3) ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
1.3 คณะกรรมการอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และควรละเว้นการกระท�ำใดๆ
ทีเ่ ป็นการจ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ การเข้าประชุมเพือ่ ออกเสียงลงมติไม่มวี ธิ กี ารทีย่ งุ่ ยากหรือมีคา่ ใช้จา่ ยมากเกินไป และสถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้
มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง
1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบพร้อมกับการน�ำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
คณะกรรมการได้มกี ารก�ำหนดการกลัน่ กรองค�ำถามล่วงหน้าและก�ำหนดให้บริษทั ตอบค�ำถามให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า พร้อมกับมีการชีแ้ จงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
1.4.1 บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยในส่วนของ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมค�ำถามจนถึงประมาณ 7 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน
2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน�ำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3) วิธกี ารส่งค�ำถามล่วงหน้า เช่น ให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถามผ่านเว็บไซต์ของบริษทั หรืออีเมล หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นต้น
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4) ช่วงเวลาที่เปิดให้ส่งค�ำถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
5) มีกระบวนการกลั่นกรองค�ำถามล่วงหน้าที่ผู้ถือหุ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการตอบค�ำถามเหล่านั้น
6) บริษัทได้ตอบค�ำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
7) บริษัทได้ตอบค�ำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม
8) บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงค�ำถามที่มีผู้ถือหุ้นถามมาล่วงหน้า และค�ำตอบของค�ำถามเหล่านั้น
1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนด ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังก�ำหนดให้บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้
บริการผู้ถือหุ้นส�ำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่น

2. การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทน�ำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้
การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ
2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ
2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
2.2.2 ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปนี้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการผู้จัดการ
3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
2.4 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบันทึกวีดิทัศน์การประชุมอย่างสมบูรณ์
ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
2.5 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค� ำถามต่อที่ประชุมในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3. การจัดท�ำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
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รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด�ำเนินการประชุมรวม
ทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกค�ำถามค�ำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและ
งดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียในวันท�ำการถัดไป
3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นโดยไม่ต้อง
รอถึงการประชุมครั้งต่อไป
3.2.3 เผยแพร่วีดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
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4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลส�ำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์
		 ของบริษัท
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 บริษัทได้จัดการประชุม 1 ครั้ง ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม
ด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจ�ำนวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.8855 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน
จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นอีก 5 ท่าน นอกจากนี้
ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกคราว รวมทัง้ ในปี 2557 บริษทั ได้มอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นนายทะเบียน
หุ้นของบริษัทด�ำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งในแต่ละวาระมี
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จัดท�ำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
ในปี 2557 บริษทั ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดย
หลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุมในระดับ
“ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
หรือนักลงทุนต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกันทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อหาผลประโยชน์ ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
บริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทแจ้งก�ำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
(อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตาม
แต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดท�ำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น
ฉบับภาษาไทย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงล�ำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมและไม่มีการขอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุม
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2.1 คณะกรรมการก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
เป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม
4) ช่องทางรับเรื่อง เช่น ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื่องผ่านบนเว็บไซต์ หรืออีเมลมาก่อนเป็นต้น
5) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
6) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอวาระและแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
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2.2 คณะกรรมการก�ำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ช่องทางรับเรื่อง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
2) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ ได้รับเสนอชื่อ หนังสือยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอชื่อ เป็นต้น
4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ก� ำหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบนเว็บไซต์ของบริษัท
5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนดไว้
6) เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอ และประธาน
กรรมการแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลา
ในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1 คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั เป็นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งให้ทกุ คนใน
องค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ
3.2 ก�ำหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ
เป็นประจ�ำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1 คณะกรรมการมีข้อก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และมีการ
บันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
1) คณะกรรมการก�ำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อก�ำหนดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
3) ก�ำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
4) เลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีใ่ นการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�ำคัญในลักษณะที่อาจท�ำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้
อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงล�ำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุม และไม่มี
การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุม
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้แก่
คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจ�ำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�ำปี

l
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บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอดและ
ยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนโดยตระหนักและให้ความส�ำคัญ
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความ
สมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
บริษัทได้ด�ำเนินการก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1.1 คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายและแนวการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการด�ำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการแถลง
นโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ที่ทำ� ให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ดังนี้

		1) ผู้ถือหุ้น
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และ
ไม่ดำ� เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน
ของบริษัท
			2) พนักงาน
บริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็น
ธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ทิ งั้ การแบ่งแยกสีผวิ เชือ้ ชาติ เพศ ศาสนา ไม่มกี ารใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย มีนโยบายการบริหาร
ค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียง
กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของพนักงานให้ ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
ส�ำหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการส�ำหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมายก�ำหนด เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาวโดยให้มีลักษณะการออมอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นเครื่องมือในการออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉิน การประกันสุขภาพกลุ่ม
การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ห้องพยาบาลของบริษัทโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ห้องสมุดส�ำหรับพนักงาน
ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับส่งพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ                     
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนัก
ถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และก�ำหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันภัยในอาคารส�ำนักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์
ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสียง

3) ลูกค้า

l

บริษัทได้มีการก�ำหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมี
ความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
		4) คู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ด�ำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญาที่ก�ำหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่าย
ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ ไขปัญหาให้รวดเร็วเเละเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
		5) คู่แข่ง
บริษทั มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคูแ่ ข่งขัน มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกา
การแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำ� ลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย
หรือกระท�ำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและ ไม่เป็นธรรม
		6) ชุมชน/สังคม
บริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน ดังนี้
(1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัท
ตั้งอยู่
(2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อชุมชน สังคม
(4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ ไขในภัยอันตรายที่สังคมหวั่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการหรือการด�ำเนินงานของบริษัท
(5) มีสว่ นร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ี สร้างสังคมทีอ่ ยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรม
ที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
		7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษทั และบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจตาม “นโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและสังคม” ของกลุม่ บริษทั พรีเมียร์ (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
และบริษัทย่อย) และปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
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(1) ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
(3) ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
(4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการน�ำเทคโนโลยีที่
สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท
(5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับพนักงาน โดย
ก�ำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ทราบ
1.2 คณะกรรมการก�ำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการ
และช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจ�ำปีของบริษัท
1.3 มีกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการทีบ่ ริษทั ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ของผู้มีส่วนได้เสีย

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดท�ำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability
Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)
2.1 บริษทั เปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย
2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดท�ำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยก
จากรายงานประจ�ำปี และได้เปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th

3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม
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4. บริษัทมีการก�ำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะ
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการน�ำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท รวมทั้งมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ
ห้ามจ่ายสินบนเพือ่ ประโยชน์ทางธุรกิจ ซึง่ ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ติ ลอดมา นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตด้วย
ในปี 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิ
1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของ
บริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมประจ�ำปี 2557
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้า
2. บริษทั ได้ดำ� เนินการปรับอัตราเงินสมทบและเงินสะสมของพนักงานให้มอี ตั ราสูงขึน้ เพือ่ ให้พนักงานได้มหี ลักประกันในอนาคต และเปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถก�ำหนดอัตราเงินสะสมให้สอดคล้องกับฐานรายได้ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีรายได้น้อย เพื่อจูงใจให้พนักงานทุกคนออมเงิน
ผ่านกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยมีผลตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป
3. บริษทั ไม่มกี รณีทฝี่ า่ ฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ ริโภค การแข่งขันทางการค้า สิง่ แวดล้อม ไม่มกี รณีการกระท�ำผิดด้านละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ด้านการทุจริต หรือกระท�ำผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการ
เจ็บป่วยจากการท�ำงานเป็นศูนย์
4. บริษัทได้จัดท�ำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจ�ำปี
โดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจ
ก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และตามแนวทาง Global Reporting Initiatives (GRI) และได้เปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท
5.   คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2557 และได้รับการรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2557 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) บริษัทจึงได้น�ำส่งนโยบายดังกล่าวให้บริษัทย่อยด�ำเนินการต่อ
เพื่อก�ำหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และการสื่อสาร

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตาม
หลักเกณฑ์ของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทได้ด�ำเนินการก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูล
1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท�ำให้ส�ำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของ

2. ข้อมูลขั้นต�่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่นบนเว็บไซต์ของ
บริษัท โดยกระท�ำอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
(3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
(4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท
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1.1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
1.1.2 มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจ�ำ
1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้
พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ�ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจ�ำปี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม�ำ่ เสมอ
(2) รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
(3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ
MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญของบริษัท รวมถึงปัจจัยและเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการด�ำเนินงาน นอกเหนือจาก
ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
1.5 คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
1.6 คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี
(1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุดย่อย
(3) จ�ำนวนครั้งของการประชุม และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
(4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล และ
วิธีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จ�ำนวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการ
ของบริษัทย่อยด้วย
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปี ก่อนหน้า
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน�ำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ
(Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs)
(10) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่จำ� หน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
(11) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
(12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
(13) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
(14) นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(15) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
(16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
(17) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
(18) จรรยาบรรณส�ำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
(19) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
(20) ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย
(21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
(22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจ�ำปี
ในปี 2557 บริษัทได้มีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย
นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ยังมีการตอบค�ำถามทางอีเมล และทางโทรศัพท์อย่างสม�ำ่ เสมอและเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการท�ำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบตามหน้าที่ของ
คณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ด�ำเนินการก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

46

1.1 คณะกรรมการก�ำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
หลักที่บริษัทด�ำเนินกิจการอยู่
1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจ�ำนวนปีการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ�ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้
1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส และจ�ำนวนปีการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการ
แต่ละคนในรายงานประจ�ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีความรู้
ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทผ่านช่องทางรายงานประจ�ำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท
1.2.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการ
อิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน
1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�ำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจ� ำนวนที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก�ำหนด
1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของ
บุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน

1.6 บริษั ท ค�ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ก ารบริ ห ารกิ จ การตามกระบวนการสรรหากรรมการที่ บริ ษัทก�ำ หนดมากกว่ า จ� ำนวนหรื อ สั ดส่ ว นของ
กรรมการอิสระ
1.7 คณะกรรมการมีการก�ำหนดจ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการก�ำหนดจ�ำนวนวาระที่ดำ� รงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด
1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทโดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
1.9 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนือ่ งจะเป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารกิจการและการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ประกอบกับ
การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถด�ำเนินการได้โดยทันที
1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำ� นาจ
โดยไม่จ�ำกัด
1.11 บริษัทเคารพในวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในการที่จะไม่ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท
1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่
ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการก�ำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท
และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ�ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
บริษัทก�ำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยค�ำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการท�ำงานเป็นหลัก
ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจ�ำของบริษัทหรือไม่

2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปีเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�ำหนด
ไว้ ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ก�ำหนด
2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
จะพิจารณาหลักเกณฑ์ ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการ
จะต้องน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติและท�ำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ก�ำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่ง จะน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้ง
กรรมการ
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3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจอนุมตั เิ รือ่ งต่างๆ ของบริษทั ตามขอบเขตหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั กฎบัตรคณะ
กรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำ� คัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงท�ำการทบทวนและอนุมัติเป็นประจ�ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท
2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�ำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
4) การดู แ ลให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งในระยะยาว รวมทั้ ง แผนการพั ฒ นาพนั ก งาน แผนพั ฒ นาผู ้ สื บ ทอดต� ำ แหน่ ง งาน
(Succession Plan)
3.2 คณะกรรมการมีการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
1) คณะกรรมการก�ำหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
3) มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่กำ� หนด
4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
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3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จดั ท�ำจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส� ำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และคณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ ให้ถูกต้องครบถ้วน
3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด�ำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวน
ระบบที่ส�ำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี
3.6 คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรโดยให้ฝ่ายจัดการ
เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ�ำ  มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1
ครัง้ และเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี และในทุกๆ ระยะเวลาทีพ
่ บว่าระดับความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลงซึง่ รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และรายการผิดปกติทั้งหลาย
3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ ใน
รายงานประจ�ำปี
3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางด�ำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือ
รายงานตรงต่อบริษทั โดยคณะกรรมการก�ำหนดให้เลขานุการบริษทั เป็นผูร้ บั ข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการ
และช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจ�ำปีของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหาย
จากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย
3.9 คณะกรรมการมีกลไกก�ำกับดูแลบริษทั ย่อยเพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดยคณะกรรมการมีหน้าทีใ่ นการพิจารณา
ความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการท�ำรายการต่างๆ ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4.1 บริษทั จัดให้มกี ำ� หนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก�ำหนดการดังกล่าว
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
4.2 จ�ำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ
4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การร่วมกันพิจารณาการเลือกเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
ได้น�ำเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�ำการก่อนวันประชุม
4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
4.6 องค์ประชุมขั้นต�่ำ  ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการด�ำเนินงานของบริษัทและไม่อาจด�ำเนินการให้
กรรมการจ�ำนวน 2 ใน 3 เข้าประชุมได้ กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอำ� นาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้
4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส�ำคัญกันอย่าง
รอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำ� สู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็น
การก�ำกับดูแลกิจการ
4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพือ่ ให้สารสนเทศรายละเอียดเพิม่ เติม
ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส�ำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายใน
ขอบเขตนโยบายที่ก�ำหนด และในกรณีที่จ�ำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของ
บริษัท

4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำ เป็นเพือ่ อภิปรายปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถแก้ ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการ
			T วัน เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม
			T ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
			T สรุปสาระส�ำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ
			T สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
			T มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
			T ผู้จดรายงาน - เลขานุการคณะกรรมการ
			T ผู้รับรองรายงาน - ประธานกรรมการ
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5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป โดยก�ำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลัก
เกณฑ์ขั้นตอนไว้ ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อน�ำไปใช้ ในการก�ำหนด
ค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
ในปี 2557 บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยใช้วิธีการ
ให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้ 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้น 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นดี 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการ
ด�ำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
ผลการด�ำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อการปรับปรุงแก้ ไข ใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
หมวดที่ 1 : ความคืบหน้าของแผนงาน
หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน
2.1 ความเป็นผู้น�ำ
2.2 การก�ำหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
2.8 การสืบทอดต�ำแหน่ง
2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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6. ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษทั เป็นต้น เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้ าจกระท�ำ
เป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
7.2 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการด�ำเนินการด้านต่างๆ
ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้าง
กรรมการ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการด�ำเนินงาน เป็นต้น
7.3 คณะกรรมการก�ำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
7.4 คณะกรรมการก�ำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการ
ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่อง ถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ในปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
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ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
หลักสูตรที่อบรมปี 2557
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ระยะเวลา
อบรม (วัน)

1.

คุณชนิดา สุวรรณจูฑะ

กรรมการอิสระและ
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

1/2

2.

คุณดวงทิพย์  เอี่ยมรุ่งโรจน์

กรรมการ

- หลักสูตร Directors Forum “ธุรกิจครอบครัว :
ก�ำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน” รุ่นที่ 1/2557

1/2

3.

คุณวิชัย หิรัญวงศ์

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

1/2

4.

คุณแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ กรรมการ

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

1/2

5.

คุณสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง

กรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

1/2

6.

คุณกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

กรรมการ

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

7.

คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

กรรมการ

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 198 ปี 2557
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide
(ACPG) รุ่นที่ 15 ปี 2557
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่นที่ 13 ปี 2557
						

2
2
6
2
1/2

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่ตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

			
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
ต�ำแหน่ง
1. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ *
2. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล
3. นายวิชัย หิรัญวงศ์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การประชุม/การเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)
5/6
6/6
6/6

* เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
หมายเหตุ นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ ลาประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 และลาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 เนื่องจากตารางการประชุมที่บริษัท
ได้ก�ำหนดไว้ทับซ้อนกับก�ำหนดการเดินทางไปต่างประเทศที่กรรมการได้กำ� หนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จ�ำนวน 4 ครั้ง
การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย จ�ำนวน 1 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม
จ�ำนวน 1 ครั้ง
ทั้งนี้ นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา และ
นายเอกพันธุ์ นวลเมือง ผู้อ�ำนวยการ งานฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลงานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวัติของนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ปรากฎตามเอกสารแนบ 3

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่
กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

l

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6) จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
		
T ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		
T ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
		
T ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		
T ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		
T ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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T จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		
T ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
		
T รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
9) ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ปัจจุบนั บริษทั ยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทัง้ คณะยกเว้นกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย
ได้ทำ� หน้าทีแ่ ทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพือ่ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  โดยค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการจะต้องน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ/หรือบุคคล
ที่มีทักษะที่จ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ก�ำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ซึ่งจะน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ  
อนึ่ง กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในท�ำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ ในการท�ำงาน
ในปี 2557 บริษัทย่อยได้ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย
ด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนด/ทบทวน/อนุมตั ิ กรอบและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการจัดท�ำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพื่อทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการด�ำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง รายงาน
ความเสี่ยง ที่ส�ำคัญร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ท�ำหน้าที่พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์
การคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดดังนี้

l
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คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบาย
แต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน
ได้แก่ นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ นายสุชาย วัฒนตฤณากุล และนายวิชัย หิรัญวงศ์
บริษัทได้ก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรือ่ ง คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการ
อิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ  หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์
เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักสอบงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
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การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือก
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่ง
ตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
พึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั กรรมการทีล่ าออก
ตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ ได้
5. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�ำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในการประชุมนั้น
		
ข. กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการเป็นกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
		
ค. ผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินงานบริษทั และเข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้ ได้ โดยด�ำเนินการ
คัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษทั มีนโยบายให้บริษทั ย่อยยึดถือและปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ตามแนวทางทีบ่ ริษทั ได้กำ� หนดไว้ และมีการก�ำหนดไว้ ในคูม่ อื
อ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัทย่อยว่าด้วยการด�ำเนินกิจการที่ส�ำคัญหรือมีขนาดรายการที่เป็นสาระส�ำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
ก่อน นอกจากนี้ คณะกรรมการจ�ำนวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการของบริษัท ท�ำให้การด�ำเนินงานต่างๆ ของบริษัทย่อยจะค�ำนึงและยึดถือแนวทาง
การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นส�ำคัญ

l
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บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการ
สื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำ� คัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ
2) ก�ำหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัทส�ำหรับพนักงาน
ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า/ผู้ ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและ
บริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
3) ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความ
เหมาะสมการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ไม่นำ� ไปเปิดเผย
หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ท�ำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดย
ใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสารธารณชนแล้ว และไม่เข้าท�ำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือ
ข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ท�ำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันท�ำการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อก�ำหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ด้วย หากผู้ ใดฝ่าฝืนข้อก�ำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือตามกฎหมาย
แล้วแต่กรณี
4) ก�ำหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั และในกรณีทกี่ รรมการหรือผูบ้ ริหารซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของตนเอง คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�ำการให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้ก�ำหนดให้
มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�ำปี
5) คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.2/2552

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึ่งเป็นส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ทั้งนี้ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบ และไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการที่

บริษัทผู้จ่าย

ชื่อผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี

1.

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหา ชน)

นางชลรส สันติอัศวราภรณ์

1,200,000

2.

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด

นางชลรส สันติอัศวราภรณ์

800,000

3.

บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด

นางชลรส สันติอัศวราภรณ์

390,000

4.

บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด

นางชลรส สันติอัศวราภรณ์

215,000

5.

บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด

นางชลรส สันติอัศวราภรณ์

300,000

                                     รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

2,905,000

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
- ไม่มี-

l

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทก�ำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะด�ำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชีของตนทราบ
เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อก�ำหนดของบริษัท หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้
ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและ
เชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม
เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษทั ได้จดั ให้มชี อ่ งทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิด
เห็น หรือข้อเสนอแนะใดทีแ่ สดงว่าผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ผลกระทบ หรือมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ จาการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการปฏิบตั ขิ องพนักงานของบริษทั เกีย่ วกับการท�ำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรม
ที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�ำที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่ง
รายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ ในช่องทาง ดังนี้
T คณะกรรมการตรวจสอบ
T เลขานุการบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-301-1569 แฟกซ์ : 02-748-2063
อีเมล : Teerapol.act@pe.premier.co.th
โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างท�ำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับ
การปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้
ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
ปีนี้ถือเป็นอีกปีที่โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) มีการพัฒนาด้านหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน โดยเกณฑ์ใหม่มรี ายละเอียดมากขึน้ ในหลายด้าน เช่น ให้มกี ารประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ  ซึ่งก�ำหนดให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดเมื่อจะลงมติ กรรมการอิสระไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งเกิน 9 ปี เกณฑ์เหล่านี้ถึงแม้จะท�ำให้บริษัทต้องปรับตัวมาก แต่คะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
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อย่างไรก็ดียังมีบางเรื่องที่บริษัทปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่สามารถปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน/ชัดเจน
1. ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี เนื่องจาก จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการที่
บริษัทได้ก�ำหนดไว้ 4 ครั้งต่อปี เหมาะสมและสอดคล้องกับวาระการพิจารณาผลการด�ำเนินการของบริษัทและวาระการรับรองงบการเงินซึ่งก�ำหนดไว้เป็นราย
ไตรมาสแล้ว อีกทั้ง บริษัทก็พร้อมที่จะเรียกประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่มีเหตุจำ� เป็นหรือมีวาระใดๆ ที่จ�ำเป็นต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ที่ ไม่มีการปฏิบัติ
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1. บริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจัดให้
มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกันการทุจริตในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการ
ตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้น
การด�ำเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อยู่แล้ว
2. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 5 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ไม่ มี สิ ท ธิ ห รื อ ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการซื้ อ ขายหรื อ
การถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการไม่มีการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้ ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ ใน
นโยบายก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทในการไปด�ำรงต�ำแหน่งจึงไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และจ�ำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำ� นวนจ�ำกัด ดังนั้น
การก�ำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะท�ำให้บริษัทหาบุคคลมาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก
4. คณะกรรมการไม่มีการก�ำหนดนโยบายในการไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เนื่องจาก บริษัทมีการก�ำหนด
ข้อห้าม/ข้อจ�ำกัดของกรรมการผู้จัดการในเรื่องการไปท�ำธุรกรรมหรือการไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรที่มีผลประโยชน์ขัดกัน หรือที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานในต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่แล้ว นอกเหนือจากกรณีข้อห้าม/ข้อจ�ำกัดดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นและให้ความเคารพต่อวิจารณญาณ
ของกรรมการผู้จัดการในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือต�ำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ
5. คณะกรรมการไม่มีการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนปีในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจาก การที่กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
มาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการนั้นก็ ไม่สามารถด�ำเนินการได้โดยง่าย
6. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการบริหารที่ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง เนื่องจาก กรรมการบริหา
รมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ การจ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั ในการไปด�ำรงต�ำแหน่งจึงไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน และจ�ำนวนบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์เพียงพอที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทมีจ�ำนวนจ�ำกัด ดังนั้นการก�ำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะท�ำให้บริษัทหาบุคคลมาด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการได้ยาก
7. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEO เนื่องจากเป็น
ข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร
8. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง เนื่องจาก คณะกรรมการบริหารได้แจ้งความประสงค์
ขอสละสิทธิ์ในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นอ�ำนาจของกรรมการผู้จัดการซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว และ
ทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทางงบประมาณประจ�ำปี
9. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องค�ำนึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
10. บริษทั ไม่มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนือ่ งจากบริษทั ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการทัง้ คณะยกเว้นกรรมการ
ที่มีส่วนได้เสีย ท�ำหน้าที่คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว
11. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่องจากคณะกรรมการทั้งคณะท�ำหน้าที่เสมือนเป็น CG Committee อยู่แล้ว
12. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง Risk Management Committee เนื่องจาก บริษัทได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่เสมือนเป็น
Risk Management Committee อยู่แล้วนอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงของบริษัทและ
บริษัทย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยู่อีกด้วย
13. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้อยกว่า 50% เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการอิสระไม่เป็นสาระส�ำคัญ
ในการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
บริษทั ตระหนักและมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด นอกเหนือจากนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์และในรายงานประจ�ำปีแล้ว บริษัทยังมีนโยบาย
ด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิง่ แวดล้อมซึง่ เปิดเผยไว้ ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษทั จะพัฒนามาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการ พร้อมทัง้ น�ำไปปฏิบตั ิ
จริงอย่างต่อเนื่องต่อไป

DETAIL OF DIRECTORS
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

นายวิเชียร พงศธร

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

อายุ : 58 ปี
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั : 8 ตุลาคม 2536
คุณวุฒทิ างการศึกษา :

อายุ : 59 ปี
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั : 30 เมษายน 2544
คุณวุฒทิ างการศึกษา :

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : 1.67
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
T 2535 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
T 2550 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
T 2531 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด
T 2533 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด
T 2536 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
มูลนิธิยุวพัฒน์
T 2541 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด
T 2543 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด
T 2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและกรรมการ
มูลนิธิเอ็นไลฟ
T 2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
T 2547- ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด
T ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
T ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

T

T
T
T

Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change
(CCC) INSEAD, France
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) :
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 22/2547
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : 0.0069
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
T

ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
T 2535 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
T 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
T 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
T 2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด
T 2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด
T 2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด
T 2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด
T 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด
T ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
T ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

l

T

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จาก Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์
จาก Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

T

57

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

อายุ : 65 ปี
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั : 26 เมษายน 2555
คุณวุฒทิ างการศึกษา :

อายุ : 69 ปี
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั : 26 เมษายน 2555
คุณวุฒทิ างการศึกษา :

T

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) :

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70 ปี 2549
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553
T หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
Exclusive Class (CGI) ปี 2557
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
T
T

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

58

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
T 2552 - 2556
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จ�ำกัด (มหาชน)
T 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
T 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
T 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
T 2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด
T 2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด
T 2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด
T 2543 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด
T 2552 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

T
T

T

ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate in Dynamic Management, Syracuse University,
New York, U.S.A.
Senior Executive Program, (SEP) SASIN

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2550
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
T
T

ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
T 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
T 2551 - 2553
กรรมการที่ปรึกษา
สายธุรกิจการเงิน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
T 2554 - 2555
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

กรรมการผู้จัดการ, กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

อายุ : 58 ปี
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั : 26 เมษายน 2555
คุณวุฒทิ างการศึกษา :

อายุ : 52 ปี
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั : 23 เมษายน 2557
คุณวุฒทิ างการศึกษา :

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ TARLETON STATE UNIVERSITY, U.S.A.
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) :

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102 ปี 2555
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ ที่ 9 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี

T
T
T

T
T

ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
T 2541 - 2553
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด
T 2553 - เม.ย. 2557
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด
T พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
                              
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด

ปริญญาโท การบริหารธุรกิจภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556
หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 21 ปี 2557
T หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198 ปี 2557
T หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุน
่ ที่ 15 ปี 2557
T หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน
่ ที่ 13 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : 0.00%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
T
T

ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
T 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
T 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด
T 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด
T 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด
T 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด
T 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด
T ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
T ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายสนับสนุน 3 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

l

T

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

T
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นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ

นายสุชาย วัฒนตฤณากุล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 73 ปี
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั : 19 ธันวาคม 2556
คุณวุฒทิ างการศึกษา :

อายุ : 74 ปี
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั : 4 กรกฎาคม 2554
คุณวุฒทิ างการศึกษา :

T
T

T
T
T

T

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Post Graduate for Advance Studies in Economic & Social Studies,
The Victoria University of Manchester England
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราช
อาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 37 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1495

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97 ปี 2555
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ ที่ 9 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
T
T

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
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ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
T 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
T 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการค่าตอบแทน
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
T 2544 - 2553
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
ระหว่างประเทศกลาง กระทรวงยุติธรรม
T 2544 - ปัจจุบัน
ผู้ประนีประนอม ประจ�ำศาลทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างประเทศกลาง กระทรวงยุติธรรม
T 2545 - 2550
ที่ปรึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
(สปร.) ส�ำนักงาน ก.พ.
T 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน ผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ
T 2550 - 2554
ประธานกรรมการ อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชี
T 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงินและการบัญชี
ส�ำนักงาน ก.พ.
T 2551 - 2554
คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร
กรมสรรพากร
T 2557 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร
กรมสรรพากร
T ปัจจุบัน
คณบดี
คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

T

ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) :
T

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38 ปี 2548

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : 0.0009
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
T 2540 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
T ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาอิสระ
ธุรกิจให้คำ� ปรึกษา พัฒนา และออกแบบ
การจัดวางระบบการบริหารค่าตอบแทน /
เงินเดือน / ค่าจ้าง และการจัดองค์กร
T ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท รีเทล เทรนนิ่ง จ�ำกัด
T 2556 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

นายวิชัย หิรัญวงศ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

T
T
T

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการอาชีพในท�ำเนียบ IOD ในล�ำดับที่ 33

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67 ปี 2550
หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 3 ปี 2551
T หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110 ปี 2551
T หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่น 8 ปี 2553
T หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34 ปี 2554
T หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
รุ่นที่ 10 ปี 2554
T หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
รุ่นที่ 5 ปี 2554
T หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR) รุ่นที่ 11 ปี 2554
T หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
รุ่นที่ 13 ปี 2554
T หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 7 ปี 2556
T หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่นที่ 9 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
T
T

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
T 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
T 2540 - 2555
กรรมการประจ�ำคณะส�ำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
T 2553 - 2554
กรรมการจัดวางประเด็นข้อคิดเห็นในประเด็น
สาธารณะเร่งด่วน เพื่อเสนอต่อคณะท�ำงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐศาสตร์และสังคมแห่งชาติ
T 2553 - 2554
ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CG & CSR) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
T 2554 - 2557
อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง
และงบประมาณ วุฒิสภา
T 2556 - 2557
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ การเงิน
การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
T ปัจจุบัน
กรรมการและเหรัญญิก
สถาบันป๋วยอึ๊งภากรณ์
T ปัจจุบัน
อุปนายก
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
T ปัจจุบัน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มูลนิธิอาจารย์ป๋วย
T ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

l

T

ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

อายุ : 68 ปี
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั : 4 กรกฎาคม 2554
คุณวุฒทิ างการศึกษา :
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นายธีระพล จุฑาพรพงศ์

นายเอกพันธุ์ นวลเมือง

เลขานุการบริษัท

ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

อายุ : 50 ปี
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นเลขานุการบริษทั : 19 กุมภาพันธ์ 2556
คุณวุฒทิ างการศึกษา :

อายุ : 51 ปี
วันที่ ได้รบั แต่งตัง้ : 30 สิงหาคม 2552
คุณวุฒทิ างการศึกษา :

T
T
T
T

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) :
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6/2547
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
T

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

62

T

2528 - 2535

T

2535 - 2544

T

2544 - 2545

T

2545 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ดีทแฮล์ม จ�ำกัด
ทนายความ
บริษัท พีบีเอสลอว์ จ�ำกัด
ทนายความหุ้นส่วน
บริษัท ส�ำนักกฎหมายนทีอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ผู้อำ� นวยการงานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

T
T
T
T

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง :

Business Continuity Managing Disruption Related Risk in
Compliance with ISO 31000
T Application of Risk Management International Standard ISO 31000 :
2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010 : 2009
T Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO - ERM
T หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 2/2556
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร : ไม่มี
T

ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
T

2538 - 2555

T

2555 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการ งานตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล
บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)
บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง
บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ
บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส
บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
บจ. พี.เอม.ฟูด
บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้
บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์
บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์
บจ. อินฟินิท กรีน
บจ. พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี
บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
บจ. รายา เฮอริเทจ
บจ. หมู่บ้านเสรี
บจ. เสรีพรีเมียร์

PMB
PMN
P-PET
SHR
PCE
IME
SPH
PPlanner
PAM
SRS
PSC
SA
PTDO
LPCE
PID
PGCAP
SNE
LQ5
Seto
RKT

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

บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)
บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง
บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ
บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
บจ. พี.เอม.ฟูด
บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้
บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์
บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์
บจ. อินฟินิท กรีน
บจ. พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี
บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
บจ. รายา เฮอริเทจ
บจ. หมู่บ้านเสรี
บจ. เสรีพรีเมียร์

บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส
บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ. พรีเมียร์ เพ็ท โพรดักส์
บจ. ซี แฮริเออร์
บจ. พรีเมียร์ ซีอี
บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
บจ. พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส
บจ. สาระสุข
บจ. ศูนย์พรีเมียร์สุขุมวิท
บจ. เสรี แอสเซ็ทส์
บจ. พรีเมียร์ ทีดีโอ
บจ. แอลพีซีอี
บจ. พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
บจ. พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล
บจ. เสนานี
บจ. ลิคควิเดชัน 5
บจ. ภัตตาคาร เซโต้
บจ. ร้านคนไทย

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

บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส
บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ. พรีเมียร์ เพ็ท โพรดักส์
บจ. ซี แฮริเออร์
บจ. พรีเมียร์ ซีอี
บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
บจ. พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส
บจ. สาระสุข
บจ. ศูนย์พรีเมียร์สุขุมวิท
บจ. เสรี แอสเซ็ทส์
บจ. พรีเมียร์ ทีดีโอ
บจ. แอลพีซีอี
บจ. พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
บจ. พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล
บจ. เสนานี
บจ. ภัตตาคาร เซโต้
บจ. ร้านคนไทย
บจ. ไทย ดีเอ็มอาร์ รีเทล
บจ. เนเจอร์ ทัช

l

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

		

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
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ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ					
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556
จ�ำนวนหุ้น
คิดเป็นร้อยละ

31 ธันวาคม 2557
จ�ำนวนหุ้น
คิดเป็นร้อยละ เพิ่มขึ้น (ลดลง)

0
17,110,202

0.00
2.14

0
17,148,662

0.00
2.14

0
38,460

55,440
0

0.01
0.00

55,440
0

0.01
0.00

0
0

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

6,900
0

0.00
0.00

6,900
0

0.00
0.00

0
0

นายวิชัย หิรัญวงศ์
นางจุฑาภรณ์ หิรัญวงศ์ (คู่สมรส)

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
นางเพ็ญศรี เบญจฤทธิ์ (คู่สมรส)

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
นายบุญเสริม บุณยะสาระนันท์ (คู่สมรส)

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง
นางสนิทสรวง เลิศสุทธิรัศมีวง (คู่สมรส)

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

-

-

60
0
0

0.00
0.00
0.00

0
0
0

-

-

0

0.00

0

17,172,542

2.15

17,211,062

2.15

38,460

รายชื่อกรรมการ
นายวิเชียร พงศธร
นางวิมลทิพย์ พงศธร (คู่สมรส)
นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
นายประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (คู่สมรส)
นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
นายประเทือง ศรีรอดบาง (คู่สมรส)
นายสุชาย วัฒนตฤณากุล
นางจวงจันทร์ วัฒนตฤณากุล (คู่สมรส)

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
นายสุวัฒน์ ผ่องจิตต์ (คู่สมรส)
นางสาวมนต์ภัสสร ผ่องจิตต์
    (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
เด็กชายวริทธิ์ธร ผ่องจิตต์
    (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

รวม

64

มีกรรมการ
ร่วมกัน

บริษัทย่อย
T ใช้บริการเติมก๊าซ NGV โดย บจ.พรีเมียร์
มอเตอร์ เป็นผู้จำ� หน่าย
T เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง

บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์
ธุรกิจปกติ
				

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

l

				

มีกรรมการ
ร่วมกัน

-

0.01

ราคาก๊าซ NGV เป็นไปตามประกาศราคา
ขายปลีกของ ปตท.

ค่าจ้างเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

0.37
-

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนิ้สินเชื่อการเงิน/ดอกเบี้ยค้างรับ

0.17

อัตราค่าตอบแทนเทียบเคียงกับผู้ ให้สินเชื่อ
รายอื่นตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

T

1.25

ราคาเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

67.41

ราคาเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ราคาเป็นไปตามสัญญาเช่าระยะยาว อายุ 30 ปี
สิ้นสุดปี 2556 เริ่มท�ำสัญญาเช่าปี 2531
ซึ่งขณะนั้นบริษัทเป็นเจ้าของอาคาร

1.00

8.97

มีกรรมการ
ร่วมกัน

บริษัทให้เช่าคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
T บริษัทย่อยให้บริการสินเชื่อทางการเงิน
ประเภทสินเชื่อรับซื้อลดลูกหนี้
และสินเชื่อที่มีสินค้าเป็นหลักประกัน

บริษัทและบริษัทย่อย
T บริษัทมีรายได้ค่าสิทธิการเช่า อาคาร
พรีเมียร์ คอร์เปอเรทปาร์ค ตามสัญญา
ระยะยาว
T บริษัทย่อยให้บริการรถเช่าประเภท
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน

บริษัทย่อย
T ค่าจ้างให้บริการเกี่ยวกับงานบริการ
บ�ำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าของ
บริษัทย่อยเช่า

ธุรกิจปกติ

บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
ธุรกิจปกติ
				

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
บจ. พี.เอม.ฟูด
บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้
บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์
บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์
บจ. พรีเมียร์โฮม แอพพลายแอนซ์
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮลเทลส์
บจ. รายา เฮอริเทจ
บจ. เสรี พรีเมียร์
บจ. หมู่บ้านเสรี
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
บจ. อินฟินิท กรีน

					
มูลค่ารายการ
					
ปี 2557
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประเภทรายการ
ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์ (ล้านบาท) ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

รายการระหว่างกันของ บริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัทที่เกี่ยวข้องในปี 2557

RELATED TRANSACTIONS
รายการระหว่างกัน

65

66
บริษัทและบริษัทย่อย
T ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาว่าจ้างบริหาร
และให้คำ� ปรึกษาธุรกิจ
มีกรรมการ
ร่วมกัน
7.98

ค่าที่ปรึกษาค�ำนวนจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
และเฉลี่ยตามโครงสร้างธุรกิจของแต่ละบริษัท
ในกลุ่มที่ บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น ให้บริการ

ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
รถโดยสารที่บริษัทมีอยู่ไม่ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า โดยราคาค่าเช่าเป็นเกณฑ์
เดียวกับที่บริษัทคิดกับลูกค้า
อัตราค่าเช่าเป็นตามราคาตลาดของพื้นที่
ใกล้เคียง ส่วนค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ตามที่
เกิดจริง

ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน

				

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง

				
				

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง
เงินประกันตามสัญญาเช่า

T

หนี้สินระยะยาว

บริษัท
T สถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ขายลูกหนี้
(บริษัท) ให้กับ บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง

T

T

บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
สนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัทย่อย
T ค่าเช่าพื้นที่สำ
� นักงาน, ค่าบริการส่วนกลาง,
				
ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์

มีกรรมการ
ร่วมกัน

มีกรรมการ
ร่วมกัน

7.98

0.02
1.03

4.14

เงื่อนไขการช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย
เป็นไปตามข้อก�ำหนดเดิมที่กำ� หนดไว้ ใน
แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท

ราคาค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางเป็นไปตาม
แนวทางการค้าปลีกทั่วไปของธุรกิจ
ส่วนค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
สนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัทย่อย			
T ค่าบริการสารสนเทศในส่วนของ
มีกรรมการ
6.26
ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ
				
Software, e-mail, Internet และบริการอื่น
ร่วมกัน
ทั่วไปของธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

สนับสนุน
ธุรกิจปกติ

1.45

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง

T

				

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล

0.32

ค่าเช่าพื้นที่สำ� นักงาน เมโทรไลฟ์ ในการ
บริหารจัดการรถยนต์ ให้เช่า

T

1.94
3.81

				

มีกรรมการ
ร่วมกัน

บริษัทย่อย
T ใช้บริการซ่อมบ�ำรุงรถประเภทรถโดยสาร
T ค่าเช่ารถโดยสารและพนักงานขับรถ

บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส
ธุรกิจปกติ
				
				

					
มูลค่ารายการ
					
ปี 2557
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประเภทรายการ
ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์ (ล้านบาท) ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายและบริการ การเช่าพื้นที่ส�ำนักงาน การให้เช่าพื้นที่ส�ำนักงาน การว่าจ้างบริหารตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้
ค�ำปรึกษาธุรกิจ การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจ ค่าเช่าและบริการอื่นๆ   เป็นต้น ซึ่งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามความจ�ำเป็นและ
เพื่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการก�ำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม
และเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานรายการระหว่างกันเป็นรายไตรมาส
ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

l

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ค� ำ สั่ ง หรื อ ข้ อ ก� ำ หนดของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินของ
บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (MD&A)
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
(1) ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจ
ในปี 2557 ที่ผ่านมาภาพรวมตลาดรถเช่ามีการหดตัวลงประมาณ 15-20% มีการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ประกอบการที่ใช้กลยุทธ์ด้านราคา
นอกจากนี้ ผลกระทบต่อเนือ่ งจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลในปีทผี่ า่ นมา ประกอบกับนโยบายภาครัฐเกีย่ วกับระบบขนส่งมวลชนและการสนับสนุนรถโดยสาร
ขนาดเล็ก (รถตู้) และการไม่ควบคุมการเดินรถตามเส้นทาง ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดใหญ่ ตลาดรถยนต์มือสองประสบปัญหา ส่งผล
ให้ราคารถมือสองทั้งรถยนต์และรถโดยสารประจ�ำทางลดลงอย่างเป็นสาระส�ำคัญ ท�ำให้การจ�ำหน่ายรถยนต์หลังจากครบระยะเวลาตามสัญญาหรือกรณี
ลูกค้าคืนรถก่อนก�ำหนดเวลาตามสัญญาของบริษัทย่อยมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในงวดผลประกอบการนี้ มีผลขาดทุนจากการขายรถเพิ่มขึ้นจ�ำนวน
14.92 ล้านบาท
จากผลกระทบของราคาตลาดรถมือสองดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative) บริษัทและบริษัทย่อยได้เลือก
ที่จะแสดงมูลค่าสินทรัพย์ที่สะท้อนมูลค่าปัจจุบันทั้งหมด จึงได้ท�ำการปรับมูลค่ารถยนต์ครบระยะเวลาตามสัญญาหรือกรณีลูกค้าคืนรถก่อนก�ำหนดเวลา
ตามสัญญาตามราคาที่คาดว่าจะขายได้ ในอนาคตโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ซึ่งท�ำให้ผลประกอบการเกิดผลขาดทุนจากรายการด้อยค่าทรัพย์สินจาก
มูลค่ารถยนต์ดังกล่าว จ�ำนวน 75.30 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และมีมูลค่าด้อยค่าทรัพย์สินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 67.33
ล้านบาท

(2) ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิส�ำหรับงวด 81.43 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�ำนวน 110.28 ล้านบาท มาจากบริษัทมีก�ำไรเพิ่มขึ้น 2.95 ล้านบาท ส่วนบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการจ�ำหน่าย
ยานพาหนะให้เช่าจ�ำนวน 14.92 ล้านบาท (ปี 2556 ก�ำไร : 9.73 ล้านบาท) ขาดทุนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 24.65 ล้านบาท รับรู้รายการด้อยค่าสินทรัพย์จาก
ยานพาหนะให้เช่าที่รอจ�ำหน่ายจ�ำนวน 67.33 ล้านบาท รวมทั้งรายจ่ายค่าเสื่อมราคาจากยานพาหนะที่รอจ�ำหน่าย (รถโดยสาร) จ�ำนวน 10.86 ล้านบาท
อันเนื่องจากสถานการณ์ของตลาดรถยนต์มือสอง ท�ำให้บริษัทย่อยมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 102.84 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบริหารในส่วนของบุคลากร
เพิ่มขึ้น 10.93 ล้านบาท จากการปรับค่าจ้างประจ�ำปีและการขยายธุรกิจยานพาหนะให้เช่าประเภทรถโรงเรียนและรถShuttle Bus โดยมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
จ�ำนวน 1.93 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 5.07 ล้านบาทและภาษีเงินได้ลดลง 13.40 ล้านบาท ทั้งนี้มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
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1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และก�ำไรขั้นต้น ประกอบด้วย
1.1 ธุรกิจยานพาหนะให้เช่า มีรายได้จ�ำนวน 508.74 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากธุรกิจยานพาหนะให้เช่าเดิมจ�ำนวน 469.45 ล้านบาท
และรายได้จากธุรกิจรถโรงเรียนและรถ Shuttle Bus จ�ำนวน 39.30 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจยานพาหนะให้เช่าเดิมมีรายได้
ลดลง 23.12 ล้านบาท และมีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 26.76 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 1.54 เนื่องจากรายได้ลดลง ขณะที่ต้นทุน
คงที่ยังมีอยู่ ส่วนธุรกิจรถโรงเรียนและรถ Shuttle Bus เป็นรายได้ที่เพิ่มในปี 2557 โดยมีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 22.59
1.2 รายได้จากธุรกิจประกันภัยมีจ�ำนวน 20.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.35 ล้านบาทจากลูกค้าประเภทประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้น
2.10 ล้านบาท ประกันภัยทางทะเลเพิ่มขึ้น 0.47 ล้านบาทและประกันภัยประเภทอื่นลดลง 0.22 ล้านบาท
1.3 รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีจ�ำนวน 10.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.59 ล้านบาทจากจ�ำนวนเครื่องเช่าที่เพิ่มขึ้น
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2. รายได้อื่นมีจ�ำนวน 14.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.19 ล้านบาท มาจากรายได้จากการติดตามหนี้ลดลง 1.35 ล้านบาท (ปี 2556
บริษัทได้รับช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษาจากลูกหนี้เช่าซื้อจ�ำนวน 2 ล้านบาท) ดอกเบี้ยรับลดลง 2.77 ล้านบาท ก�ำไรจากการขาย
ทรัพย์สินลดลง 1.06 ล้าน ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 0.75 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 2.24 ล้านบาท
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�ำนวน 111.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.91 ล้านบาท มาจากค่าเสื่อมราคาจากยานพาหนะให้เช่าที่อยู่ระหว่าง
การรอจ�ำหน่ายจ�ำนวน 10.86 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น 10.93 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นจากธุรกิจยานพาหนะให้เช่าเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 9.69 ล้านบาทและจากธุรกิจประกันภัยเพิ่มขึ้น 1.24 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 3.29 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 1.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 0.60 ล้านบาท ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
จ�ำนวน 1.10 ล้านบาท เงินบริจาคลดลง 1.66 ล้านบาทและส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลง 3.25 ล้านบาท

4. ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายยานพาหนะให้เช่ามีจ�ำนวน 14.93 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.65 ล้านบาท (ปี 2556 : ก�ำไร 9.73
ล้านบาท) จากการแข่งขันด้านราคาเพื่อระบายรถ ส่งผลต่อปริมาณการซื้อขายในตลาดรถยนต์ ใช้แล้ว และราคาขายรถยนต์ ใช้แล้ว
มีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปี 2557 มีจ�ำนวนยานพาหนะที่ขายทั้งสิ้น 446 คัน (ปี 2556 จ�ำนวน 394 คัน) โดยมีจ�ำนวนรถที่
บริษัทจ�ำหน่าย 187 คันหรือร้อยละ 42 มีผลก�ำไรจ�ำนวน 7.05ล้านบาทในขณะที่ร้อยละ58 มีผลขาดทุนจ�ำนวน 21.97 ล้านบาท
โดยส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากรถที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 2,000 CC
5. จากราคาตลาดรถยนต์ ใช้แล้วลดลงที่กล่าวข้างต้น ในปี 2557 บริษัทย่อยบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่า
จ�ำนวน 67.33 ล้านบาท เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณามูลค่าราคารถยนต์จากข้อมูล
ราคาตลาดจากการขายในช่วงที่ผ่านมา (ไตรมาส 3/2556 – ไตรมาส 2/2557) โดยแยกตามกลุ่มของรถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์
เดียวกัน ยี่ห้อ และอายุการใช้งานใกล้เคียงกัน ส�ำหรับรถโดยสารประเมินจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ ในตลาด
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจ�ำนวน 63.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 5.07 ล้านบาท มาจากการจัดสัญญาเช่าซื้อรถบัสเพื่อบริการรับ-ส่ง
พนักงานให้ลูกค้าจ�ำนวน 11 คัน คิดเป็นดอกเบี้ยจ�ำนวน 1.55 ล้านบาท และเกิดจากราคารถยนต์ ให้เช่ามีราคาสูงกว่าปีก่อนเฉลี่ยคันละ
61,400 บาท ส่งผลให้มูลค่าเงินกู้ตามสัญญาเช่าซื้อและดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
7. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2557 บริษัทมีรายการภาษีเงินได้แสดงผลเป็นรายได้จ�ำนวน 3.28 ล้านบาท (ปี 2556 เป็นค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้จ�ำนวน 10.12 ล้านบาท) รายการภาษีเงินได้ปี 2557 ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 0.83 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
0.31 ล้านบาทซึ่งเป็นภาษีของธุรกิจประกันภัย และภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจ�ำนวน (4.11) ล้านบาทมีผลท�ำให้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ลดลง 13.70 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการรับรู้รายการด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่า ซึ่งจะเป็นรายจ่ายทางภาษีในอนาคต

(3) สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษัท
ตามโครงสร้างธุรกิจแหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก 2 แหล่งคือ 1. เงินรับจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 2. เงินรับจากการจ�ำหน่ายยานพาหนะให้เช่า
โดยบริษัทย่อยมีเงินรับจากการด�ำเนินงาน 238.40 ล้านบาท และมีรายได้จากการจ�ำหน่ายยานพาหนะที่ครบก�ำหนดสัญญาเช่าแล้วจ�ำนวน 183.54 ล้านบาท
บริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้ ในระดับหนึ่ง มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.77 เท่า ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน นอกจากนี้   ยังมีรายการเทียบเท่า
เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวสูงขึ้นจากปีก่อน ท�ำให้อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มสูงขึ้นด้วย

(4) ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
ภาระหนี้สินที่ส�ำคัญของบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ, หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น 39.11 ล้านบาท
โดยหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ, หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 51.08 ล้านบาทจากการที่บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะและสัญญาเช่า
การเงินกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะให้กับลูกค้า และเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 11.97 ล้านบาทจากการช�ำระคืนเงินกู้ตามก�ำหนด

l

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด อุปสงค์ของรถยนต์ ในประเทศยังลดลง ต่อเนื่อง การด�ำเนินงานของบริษัท
ยังคงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจไปสู่บริการรูปแบบต่างๆ ที่มีมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการ มีการลงทุนในธุรกิจรถรับส่งพนักงาน รถโรงเรียน
พร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานรถเช่าให้สูงขึ้น การลงทุนทางเทคโนโลยีในรูปแบบการบริการใหม่ๆ การหมั่นอบรมฝึกฝนพนักงาน
อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งการให้บริการที่ครบวงจร จะเป็นปัจจัยให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
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GENERAL INFORMATION
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
งานเลขานุการบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ์

: เลขทะเบียนบริษัท 0107536001150
: ด�ำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินได้แก่
ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการด�ำเนินงาน (Operating Lease)
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ
: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1550    โทรสาร : 0-2398-1188
Homepage : www.pe.premier.co.th
: 1,612,152,709 บาท
: 800,000,000 หุ้น
: โทรศัพท์ : 0-2301-1569    โทรสาร : 0-2748-2063
E-mail : teerapol@pfc.premier.co.th
: โทรศัพท์ : 0-2301-1550    โทรสาร : 0-2398-1188
E-mail : ircontact@premier-pe.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
1) บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด
สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่

2) บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด

l
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สถานที่ตั้ง
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ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดย
บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)

3) บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด
สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

: เลขทะเบียนบริษัท 0105543016793
: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1000    โทรสาร : 0-2301-2098
: ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ
: 230,000,000 บาท
: 2,300,000 หุ้น
: 2,299,996 หุ้น
: เลขทะเบียนบริษัท 0105529047547
: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1900    โทรสาร : 0-2301-1927
: ให้บริการรถเช่าเพื่อการด�ำเนินงาน (Operating Lease)
: 320,000,000 บาท
: 64,000,000 หุ้น
: 63,999,998 หุ้น
: เลขทะเบียนบริษัท 0845527000059
: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1274-1281    โทรสาร : 0-2399-1055
: นายหน้าประกันวินาศภัย

ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดย
บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)

4) บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด
สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดย
บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)

: 7,000,000 บาท
: 70,000 หุ้น
: 69,994 หุ้น
: เลขทะเบียนบริษัท 0105541011662
: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1000    โทรสาร : 0-2301-2098
: บริการจัดการสินเชื่อ
: 1,000,000 บาท
: 10,000 หุ้น
: 9,994 หุ้น

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

2) ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้
3) ผูส้ อบบัญชี

- ไม่มี -

4) ที่ปรึกษาทางการเงิน
5) ทีป่ รึกษากฎหมาย
6) ทีป่ รึกษาหรือผู้จัดการ
ภายใต้สัญญาการจัดการ

- ไม่มี -

นางชลรส
สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2261-9190
โทรสาร : 0-2264-0789-90, 0-2661-9192
- ไม่มี สัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำ� ปรึกษาธุรกิจ  
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250    
โทรศัพท์ : 0-2301-1000    โทรสาร : 0-2398-1188

l

1) นายทะเบียนหลักทรัพย์
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REPORT OF BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES
FOR FINANCIAL STATEMENTS
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดท�ำขึ้น เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้   ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล  โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการด�ำเนินการที่ผิดปกติ   และในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณา
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป   รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้ ว ยกรรมการที่ เป็ นอิ ส ระ ก�ำ กั บดู แ ลรายงานทางการเงิ น และประเมิ น
ระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีแล้ว

(นายวิเชียร พงศธร)

l
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2557 เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
นายสุชาย
วัฒนตฤณากุล
นายวิชัย
หิรัญวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุม 5/6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน
ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย 1 ใน 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือเป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
คู่ค้า หรืออื่นๆ กับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ ได้ก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับการแต่งตั้ง
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้งประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จ�ำนวน 4 ครั้ง
การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย จ�ำนวน 1 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม
จ�ำนวน 1 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลแก่
ที่ประชุม ช่วยให้กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท เรื่องส�ำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรุปดังนี้

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งประจ�ำไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี ทั้งในส่วนเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการ
สอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและฝ่ายจัดการ ทั้งในประเด็นความถูกต้อง เชื่อถือได้ และความเหมาะสม โดยได้สอบถามและรับฟังค�ำชี้แจง
จากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลก่อนที่จะมีการน�ำเสนองบการเงินเพื่อ
ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การสอบทานจะมุ่งเน้นรายการบัญชีที่ส�ำคัญ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ รายการปรับปรุง
ประมาณการทางบัญชี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลา
และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน
จากผลการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินในปี 2557 ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและให้ข้อแนะน�ำในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ด้วย

3. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทปฏิบัติหน้าที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย และสอบทานผลการ
ตรวจสอบโดยให้ข้อแนะน�ำและติดตามการด�ำเนินการแก้ ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

l

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. และหาก
พบประเด็ น ข้ อ บกพร่ อ งส� ำ คั ญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานพร้ อ มทั้ ง แนวทางแก้ ไ ขไปยั ง คณะกรรมการบริ ษั ท ผลการตรวจสอบที่ ผ ่ า นมา
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
ต่อการบริหารอย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีระบบบริหารความเสี่ยง การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการบริหารบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ ตามลักษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
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4. การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริษัทติดตามวิเคราะห์และรายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทและด�ำเนินการให้บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทได้ถือปฏิบัติครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ดังกล่าว

5. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประชุมของคณะกรรมการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยการสอบทานความเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาส เพื่อรับทราบการด�ำเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยได้ ให้ความส�ำคัญกับการระบุปัจจัยเสี่ยงและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษัทได้บริหารปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ ในปี 2557 อย่างระมัดระวังแล้ว

6. การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติรวมถึง การควบคุมภายใน การจัดท�ำรายงานทางการเงิน กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทได้จัดท�ำคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้ง
การทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 นอกจากนี้บริษัทได้รับการประเมิน
ดัชนีชี้วัดระดับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Progress Indicator) อยู่ในระดับ 4 Certified จากระดับสูงสุดที่ 5 ระดับของสถาบันไทยพัฒน์
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานสากล ส�ำหรับบริษัทที่จดทะเบียนและบริษัททั่วไป
แสดงให้เห็นถึงการน�ำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7. การท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการท�ำรายการระหว่างกันที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และได้สื่อสารให้เป็นที่
ทราบกันทั่วทั้งองค์กร และตามขอบเขตที่กฎหมายได้อนุญาตไว้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นรายการที่
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีที่มีความเห็นว่า รายการระหว่างกันกับ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

8. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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9. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีโดยอ้างอิงจากคุณภาพของงานสอบบัญชี ความเหมาะสมของ
คณะผู้สอบบัญชี จากการสอบทานรายงานทางการเงิน และจากการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย ซึ่งจะท�ำให้
รับทราบถึงผลการสอบบัญชีและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ ผลจากการพิจารณาข้างต้น ทัง้ การพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี
คุณภาพของงานการสอบบัญชี ทีมงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมส�ำหรับในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีของบริษัทส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานการตรวจสอบได้เป็นอย่างดีตลอดมา

10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของตนเองในปี 2557 ทั้งคณะ โดยเปรียบเทียบกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจ
สอบและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลการประเมินพบว่า ในทางปฏิบัติแล้ว ขอบเขตงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำ� เนินการในปี 2557 มีความสอดคล้องกับกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยสรุปในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร โดยได้สอบทานประเด็นต่างๆ
กับฝ่ายจัดการผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเชื่อถือได้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี
และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลเหมาะสม
เพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงและมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงาน
ตรวจสอบ ตลอดจนมีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

					

(นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ)
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ประธานกรรมการตรวจสอบ
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ  งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่างบการเงินปราศจากการ แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของ
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำ
และการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
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ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของ บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับ ในปี 2545 บริษัทฯ เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการและได้มีการด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงการช�ำระหนี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ผู้บริหารแผนฯ ได้ยื่น
ค�ำร้องต่อศาลล้มละลายกลางว่าบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเป็นผลส�ำเร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว และขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
ศาลล้มละลายกลางได้ก�ำหนดนัดฟังค�ำร้องดังกล่าวในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ศาลล้มละลายกลางได้เลื่อนการอ่านค�ำสั่ง
กรณีที่บริษัทฯ ได้ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ออกไปก่อน เพื่อรอผลค�ำวินิจฉัยของศาลฎีกา กรณีที่มีเจ้าหนี้สองรายได้
ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค�ำสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ ไขแผนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ต่อมาผู้บริหารแผนฯ
จึงได้ยื่นค�ำร้องขอขยายระยะเวลาการด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และศาลได้มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ให้ขยายระยะเวลาการ
ด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารแผนฯ ได้ยื่นค�ำร้องขอแก้ ไขแผน โดย
แก้ ไขเรื่องราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ที่ประชุมเจ้าหนี้ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอแก้ ไขแผนของบริษัทฯ แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ออกไปอีก 1 ปี จนถึง
วันที่ 20 มิถุนายน 2553 และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ของบริษัทฯ ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ศาลล้มละลายกลางได้หยิบยกค�ำร้องของผู้บริหาร แผนฉบับลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2551 ที่ขอให้ศาลมีค�ำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ขึ้นมาพิจารณาโดยไม่รอผลค�ำวินิจฉัยของศาลฎีกา กรณีเจ้าหนี้สองราย
อุทธรณ์คัดค้านค�ำสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ ไขแผนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 โดยศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่ง
อนุญาตตามค�ำร้องให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ด้วยเหตุที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเป็นผลส�ำเร็จตามแผนแล้วและให้บริษัทฯ ปฏิบัติการช�ำระหนี้
ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้จนครบถ้วนต่อไป โดยการช�ำระหนี้ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปี 2558 อย่างไรก็ตาม กรณีที่เจ้าหนี้สองรายได้ยื่นอุทธรณ์
คัดค้านค�ำสั่งของศาลล้มละลายกลางตามที่กล่าวข้างต้น ยังคงอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบผลวินิจฉัยของศาลฎีกา
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

ชลรส สันติอัศวราภรณ์
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ : 24 กุมภาพันธ์ 2558
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Statements of financial position
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Statements of financial position (continued)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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Statements of financial position (continued)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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Statement of comprehensive income
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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Statement of changes in shareholders’ equity (continued)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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Cash flow statement
งบกระแสเงินสด
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

Cash flow statement (continued)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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Notes to consolidated financial statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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BUSINESS OPERATION
1. POLICY AND BUSINESS OVERVIEW
Premier Enterprise Public Co., Ltd. is a company within the Premier Group of companies formerly named Premier Enterprise Co.,
Ltd. The Company was incorporated in 1974 but later converted into a public limited company and was listed on the Stock Exchange of
Thailand on 8 October 1993. Subsequently in 2000, the Company restructured its business into a holding company investing in different types
of specialty finance businesses, most importantly the vehicle operating lease business and the insurance brokerage and consultancy business.

l
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THE COMPANY HAS INVESTED IN 4 SUBSIDIARIES AS FOLLOWS:
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1) Premier Inter Leasing Co., Ltd. provides vehicle operating lease services complete with chauffeur, maintenance and other
continuous services.
2) Premier Brokerage Co., Ltd. operates as a non-life insurance broker and provides advice and counsel on insurance to customers.
3) Premier Capital (2000) Co., Ltd. extends different types of commercial credit and leases computer equipment.
4) Premier LMS Co., Ltd. provides management services for assets, property debts and hire purchase debts to various financial
institutions. At present, the Company is no longer expanding this business and is only managing outstanding accounts.
In the previous year the Company emphasizes on expanding its business in providing different type of car rental services to conduct
operating lease which is a business that the Company operates throught the subsidiaries which is Premier Inter Leasing Company Limited.
The objectives is to support the increase in the expansion of customer base through new channels. Expanding target group including offering
new services for customer to have more alternatives.

1.1 VISION, MISSION AND GOALS

		

THE COMPANY’S GOALS

		
T Improve the creation of comprehensive services and create a clear distinction in the services.
		
T Emphasize on maintaining the existing customer base and adding value to the services for both existing and new customers
			 for their maximum satisfaction.
		
T Emphasize on developing and promoting the personnel to have more knowledge and expertise, as well as developing
			 management systems, in the provision of services in order to support the Company’s future business expansion.
		
T Adjust the financial structure to be more suitable so that it may lead to a reduction in business costs.
		
T Improve asset management efficiency to be consistent with the economic trend.

l

		
MISSION
		
T Provide quality services of international standard.
		
T To utilize innovation to enhance quality of life, society and the environment.
		
T To foster mutual prosperity of staff, the organization and society.
		
T To promote collaboration between specialized teams to maximize efficiency services.
		
T Operate under the principles of good governance and adhere to the principles of integrity and ethics in the Thai traditional way.
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VISION
		
To be a leading Thai corporation in continuous and quality comprehensive services business that achieves sustainable success
		
and harmony among the businesses, employees and society.
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1.2 MAJOR CHANGES AND DEVELOPMENT IN 2012-2014 WERE AS FOLLOWS:
		
T There has been no material changes in the Company’s shareholding structure, management or business operations within
			 the past 3 years.
		
T The Company increased the registered capital of Premier Inter Leasing Co., Ltd. (a subsidiary) in which the Company
			 holds 100% through Premier Capital (2000) Co., Ltd., another subsidiary. The registered capital was increased by 65
			 million Baht in 2012 and again by 120 million Baht in 2014, totaling a registered capital of 320 million Baht.
		
T Premier Inter Leasing Co., Ltd. (a subsidiary) expanded its services in the form of employee and student shuttle bus
			 services. In 2014, in the provision of such services the company takes into consideration the safety of the employees and
			 students and, therefore, has brought an innovative fully comprehensive management system to use and has trained its
			 personnel, including captains and monitors.
		
T The Company was assessed by the Securities and Exchange Commission (SEC) together with the Thai Listed Companies
			 Association and Thai Investors Association on the organization of its annual general meeting of shareholders (AGM) for
			 which it received an “Excellent” rating with a score of 100 points for 3 consecutive years from 2012-2014.
		
T The Company was assessed based on a survey of corporate governance practices of Thai listed companies and received
			 an average scoring at the 80-89% level or a “Very Good” recognition level for 3 consecutive years from 2012-2014. The
			 scoring level received by the Company is considered to be in the “Top Quartile” for companies with market capitalization
			 of less than 1,000 million Baht.
		
T In 2012, the Company declared its intention to join the Thai Private Sector Collective Action Coalition against Corruption
			 (CAC) and applied for certification as a member by the CAC Council and on April 4, 2014, the Company was certified a
			 member of the CAC by the Thai Institute of Directors.
		
T The company has been assessed the Anti-Corruption Progress Indicator at Level 4 “Certified” from 5 levels from Thaipat
			 Institute and Securities and Exchange Commission (SEC)
		
T The Company was selected by the Thaipat Institute in its ranking of companies based on their sustainability development
			 to be 1 of the 100 outstanding companies on the basis of its Environmental, Social and Governance (ESG100) from 567
			 companies listed on the Stock Exchange of Thailand

1.3 THE SHAREHOLDING STRUCTURE AS AT 31 DECEMBER 2014 IS AS FOLLOWS:
PREMIER ENTERPRISE PUBLIC CO., LTD

PREMIER CAPITAL (2000) CO., LTD

l
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100%
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PREMIER INTER LEASING CO., LTD

100%

PREMIER BROKERAGE CO., LTD

99.99%

PE
PC2000
PIL
PB
PLMS

=
=
=
=
=

PREMIER LMS CO., LTD

99.94%

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

2. NATURE OF BUSINESS
2.1 REVENUE STRUCTURE OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES
		
The Company’s revenue is derived mainly from its vehicle leasing business with the vehicle operating lease provided by its
subsidiary, Premier Inter Leasing Co., Ltd.
			
				 2014		2013		2012
				 REVENUE		REVENUE		REVENUE
PRODUCT/
OPERATED % PRESENT (MILLION		(MILLION		(MILLION
BAHT)
BAHT)
%
BUSINESS GROUP
BY
HOLDING
BAHT)
%
%
Commercial credit and
rental service of
T computer hardware
		 and accessories

PC2000

100.00

12.42

2.24

12.17

2.23

13.66

2.44

Vehicle operating lease

PIL /1

100.00

513.42

92.74

507.57

93.03

523.10

93.56

Non-Life insurance brokerage

PB /1

99.99

20.61

3.72

18.25

3.34

17.19

3.07

PLMS /1

99.94

1.10

0.20

2.05

0.38

1.97

0.35

PE

6.10

1.10

5.57

1.02

3.20

0.58

553.60

100.00

545.61

100.00

559.12

Loan management services
Other service revenue

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

2.2 CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS OR SERVICES
		

2.2.1 VEHICLE OPERATING LEASE BUSINESS

			 (1) CHARACTERISTICS OF THE SERVICE

				 This is the provision of vehicles to operators who are juristic persons, government agencies and state enterprises in the form of leasing that that is characterized as an operating lease, such as cars for executives, transport vehicles, private coaches for
passengers, shuttle buses for students and other commercial vehicles, with lease terms of 3-5 years. The service includes the provision of
services according to the long-term lease agreement and the provision of vehicle rental with chauffeur services. The Company has a variety
of vehicles for lease, for instance passenger cars with an engine capacity of 1500cc or more, multi-purpose passenger vehicles, pick-up
trucks, vans and buses.

l
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100.00
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					 The Company provides comprehensive services starting from analysis and proposal of lease terms that
accommodates the customers’ needs and their purpose of use to arrangement for fully comprehensive vehicle insurance, vehicle registration
and payment of vehicle tax, provision of scheduled maintenance and repair services at specified distances and provision of replacement
vehicle in the event of a breakdown or accident. The Company offers after sale services through a call center in the form of a one stop service
customer care, including arranging vehicle maintenance, coordination, provision of advice on various matters, a team of professional mechanics
and mobile repair trucks for convenience, speed and safety 24 hours a day.
			
(2) MARKETING AND COMPETITION
					 The leasing business in Thailand consists of two main types of operators, namely the providers of finance lease
and hire purchase services and the providers of operating lease services. Premier Inter Leasing Co., Ltd. belongs under the latter group and
is a leader in this type of business.
					 According to the Thai Car Rental Association, the overall rental car market in 2014 contracted by 15-20% of
the total market value of rental cars of 20,000 million Baht in 2013. In 2014, there was fierce competition due to the increasing number of
operators, both members and non-members of the Thai Car Rental Association. The operators used the pricing strategy to attract customers,
which resulted in a decrease in the car lease prices by 20-30%. In addition, the domestic demand for cars continued to decline steadily. As
reported in the car sales report for 2014 of the Thai-Japanese Chamber of Commerce, a total sale from January-December 2014 was 859,651
units, down 34.4% compared to 1,310,550 units in 2013.
					 The operations of Premier Inter Leasing Co., Ltd. in 2014 focused on business expansion through introduction
of various new services that are of standard and the creation of added value for the services. It had plans to make additional investments in
the employee shuttle bus, private coach and school bus businesses. It also plans to improve quality in order to raise the standards of the leased
vehicles higher, especially in the lease of vehicles with chauffeurs who have completed driver’s training courses that are of standard to ensure
that they have professional driving skills and are capable of servicing customers in a manner that maximizes their satisfaction in the service.
					 Premier Inter Leasing Co. has developed a marketing strategy focuses mainly on competing with services that
are of quality standards instead of price competition. This starts from the sourcing of products or services of quality from car dealers that have
been formally appointed together with the provision of maintenance services of standard from car manufacturers across the country, expansion
of operating teams to present vehicle leases that are suitable with the business operations of various types of customers, provision of 24-hour
services in case of breakdown or accident, and offer of safe driving training courses to customers in collaboration with corporate partners in
order to create a distinctive difference and provides maximum benefit for them.
			
(3) COMPETITIVE STRATEGY
					 The Company is prepared to compete in all aspects, including investment in technology, types of services,
regular training of staff, the provision of comprehensive services from the selection of vehicles to suit the needs of the customers and down
to the finer details, such as vehicle registration and insurance, through to the expansion of the service center network that covers the whole
country. The Company provides 24-hour service every day. The Company is ready to provide lease services of vehicles suitable for the business
operations of the customers, including long-term, daily and single trip leases. It also has a comprehensive range of vehicles for lease, including
sedans, pick-up trucks, vans, lorries and large buses. As for the Company’s chauffeurs, there is regular training in order to enable them to

professionally serve customers. The Company also offers safe driving training courses by profession experts to interested customers in order
assist them in driving safely. This is to create a distinctive difference that helps to build the trust of customers and provides maximum benefit
for them, which will help to enhance the Company’s competitiveness so that it remains a leader in this business.
			
(4) CUSTOMERS’ CHARACTERISTICS AND TARGET CUSTOMER GROUPS
					 The Company focuses on servicing primarily business operators, as well as government agencies and state
enterprises. The 3 main customers groups at present are customers in the agro-industry business, the energy business and the Premier Group
of companies, as well as large corporations with welfare projects that offer employee transportation benefits.
			
(5) SALES AND DISTRIBUTION CHANNELS
					 The Company offers its services directly to the customers. It has set up services centers nationwide to give
customers easier access to the services. It has also set up the website http://pil.premier.co.th to service to the customers, both for renewing
agreements and for consideration of additional products and services.
			
(6) PRODUCTS OR SERVICES SOURCING
					 The Company acquires vehicles according to the needs of the customer from authorized dealers who have
been officially appointed by the vehicle manufactures. Therefore, the Company is able to acquire quality products with direct warranty from
the vehicle manufacturers.

2.2.2 INSURANCE BROKERAGE AND CONSULTANCY BUSINESS

l

				 This is the provision of services in procuring different types of insurance policies that provide appropriate coverage
according to customers’ requirement through selection of insurance companies that are solid and provide fair and quick claims settlement.
This is also the provision of advice on insurance coverage essential to the risks for the customers to choose according to their needs and
advice on making insurance claims to the customers who are business operators (juristic persons) and ordinary persons.
				 (1) CHARACTERISTICS OF THE SERVICE
					 The provision of advice regarding the different types of insurance coverage, which is appropriate and meet the
needs of the customers, and the provision of services for settling claims with insurance companies. There are 5 types of insurance as follows:
					 T Motor insurance (voluntary and compulsory)
					 T Fire insurance
					 T Marine and transportation insurance
					 T Miscellaneous insurance
					 T Health insurance.
				 (2) MARKET CONDITION AND COMPETITION
					 The insurance industry in 2014 compared to the previous year grew by 11-12%. In 2014, if broken down it will
show that life insurance grew on average 13-14% while non-life insurance grew by less than 2% because auto insurance premiums accounted
for 58-60% of the total insurance business. The decrease in car sales after the expiration of the first car scheme, the household debt problem,
higher cost of living and political problem has affected the non-life insurance business.
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					 The competition is expected to become more intense. Many segments of the insurance market are competing
on prices and there is relatively higher competition for customers, especially for property insurance and auto insurance. This allows consumers
to benefit from the competition. Therefore, the emphasis is on retention of the customer base and policy renewal, which is important.
					 As for other types of insurance, such as personal accident insurance and health insurance, there is a tendency
for growth as they are alternatives that help to provide good medical care in addition to those received under state welfare.
					 In addition, the expansion by way of direct sales channels through the online system is expected to increase as
it is convenient and quick. This helps to provide an opportunity to efficiently reach target customer groups and is a positive factor for the
insurance market.
				 (3) COMPETITIVE STRATEGY
					 1) Focus on providing quality and efficient services, as well as professionalism, to the customers. This is done
through further strengthening and development of knowledge and skills of the personnel in the provision of services, including foreign languages,
in order to be prepared for the expansion of the ASEAN Economic Community (AEC) market.
					 2) Improve the work process through the use of new technology and work systems to help increase performance
so that the service is of quality, reliable and fast for both sales and after-sales in fair and quick claims settlement.
					 3) Provide products that are in line with and appropriate for the needs of the target customer group.
					 4) Create key business alliances, build confidence, and find allies that are solid and stable in order to build
customer confidence.
				 (4) CUSTOMERS’ CHARACTERISTICS AND TARGET CUSTOMER GROUPS
					 The Company emphasizes on providing services to the Premier Group of companies, as well as general customers
in the industrial, trading, transportation and service sectors.
				 (5) SALES AND DISTRIBUTION CHANNELS
					 There are 4 main distribution channels in reaching customers as follows:
					 1) Marketing officers of the Company
					 2) Introductions from group companies
					 3) Outside independent agents
					 4) The Company’s website.
				 (6) PRODUCTS OR SERVICES SOURCING
					 The Company has a policy to provide products that are essential for the customers’ risk and benefit, provide
sufficient coverage, and are in line with the needs of the customers. This is done through the selection of insurance companies that are solid
and provide fair claims settlement in order for the customers to select to use the services as required.

3. RISK MANAGEMENT
Risk management is an important process to help the Company to achieve the objectives and goals, which will lead to the creation
of added value for the organization, shareholders and all stakeholders and to grow sustainably by using the risk management approach of
COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM).

RISK MANAGEMENT STRUCTURE
The Company determined that there shall be persons responsible for risk management in order that risk management may be carried
out efficiently and for maximum effectiveness. The persons shall consist of a director of the Company and a senior executive of the subsidiary
company who shall operate under the supervision of the Audit Committee and shall have the following duties and responsibilities:

RISK MANAGEMENT STRUCTURE

BOARD OF DIRECTORS
COMPANY SECRETARY

AUDIT COMMITTEE

MANAGING DIRECTOR

INTERNAL CONTROL

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDIT COMMITTEE

The Managing Director shall act as a consultant to the Risk Management Committee in supporting and promoting risk management
and internal control as continuous processes, report major risks to the Board for consideration, monitor and make observations on the risk
management of the organization.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE
The Risk Management Committee has the duty and responsibility to determine the plan and framework for risk management, assess/
analyze risks and its impact, prepare a risk management plan that is appropriate and timely in order to alleviate or dispel the impact that
occurred, supervise and monitor the implementation of the Company’s risk management plan to be effective in practice, adjust or review the
risk management plan if the risk factor changes, as well as assess, monitor and report on the implementation of the risk management plan
and ensure that important internal control measures are implemented on schedule.

l

MANAGING DIRECTOR
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The Board of Directors and the Audit Committee are responsible for promoting a risk management culture within the Company,
approve acceptable risk levels and the acceptable degree of variability (risk appetite and risk tolerance), determine the direction or guideline
for the management of risks, provide advice, take action to ensure that the management has the appropriate tools and processes to manage
the risks and review the implementation of the risk management process to ensure that the process can be implemented appropriately.
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RISK MANAGEMENT FRAMEWORK AND PROCESS
The Company has adopted the risk management system based on the COSO ERM principles as guideline in its management. The
Risk Management Committee comprises of senior executives who together analyze and predict events or risks that may occur, as well as
provide specific guidelines in managing such risks at appropriate or acceptable levels. Risk assessment is conducted quarterly and the report
is submitted to the Audit Committee in order to ensure that the organization meets its desired objectives and is capable of responding promptly
to the rapidly changing business environment so as to resolve the situation before it becomes a widespread problem, and together with the
use of such risks in the pursuit of new business opportunities.

DETERMINING RISK CATEGORIES
The Company has determined and identified risks by categorization of type and sources of the risk from the risk assessment based
on the risk management framework and the trend from external factors together with internal factors. In 2014, the Company has categorized
risks that may impact on its business into 4 types, namely:
(1) Business environment risk
(2) Financial risk
(3) Operational risk
(4) Management risk

1) BUSINESS ENVIRONMENT RISK - MARKETING AND COMPETITION
		 As there are minimal legal restrictions in operating the vehicle leasing business, many operators are interested in entering into
the business. At present, operators who are financial institutions, vehicle dealers, vehicle manufacturers and general entrepreneurs, including
operators who have large amount of overseas funding for investment in this business. This has caused fierce competition in the vehicle lease
industry, especially in terms of price competition that might have an impact on the Company’s sales and profit.
			 To reduce such risk, the Company focuses on providing various types of quality services that are different from those of our
competitors, finding markets with specific needs through the selection of customers who place more importance on quality services than on
lease price and spreading the customer groups across a range of industry sectors. The Company tries to add more value to its services, such
as lease of vehicles with the services of a maintenance coordinator for major customers, provision of vehicle rental with services of chauffeurs
who have passed training courses of standard, presentation of vehicle utilization monitoring and reporting service through the GPS tracking
system, together with quality after-sales services, quick provision of replacement vehicle and regular organization of customer relationship
activities. At the same time, the Company endeavours to reduce its operating cost in vehicle procurement and its finance cost in order to
increase its competitive advantage even more. From the above management plan, in the past year the customers have shown interest and
have installed the GPS system. The provision of such service includes the preparation of the vehicle utilization report for the customers and
assist customers in managing vehicle utilization, travel planning and fuel consumption rate, as well as help to reduce accidents. The Company
is able to reduce the risk from price competition from the added value of such services.

l
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2) FINANCIAL RISK - MANAGEMENT OF ASSETS WITH EXPIRED LEASE TERMS

126

		 From the current state of the market for used cars of which there is a large amount resulting from the influx of a large number
of repossessed vehicles under the first car scheme, there is impact on the resale prices of such used vehicles. Such impact that has occurred
is caused by external factors that cannot be controlled but may have short-term impact. To protect against such risk, the Company and its
subsidiary adopted a careful approach in recording asset values that reflect the current prices for all vehicles and adjusted the value of the
vehicles according to the expected future resale prices based on current market prices. In addition, the Company has a management plan for
vehicles with leases that are due to expire in the future by negotiating contract extensions with existing customers, re-leasing 8.75% of the
vehicles with expired lease terms that are in good condition, and classifying 7.60% of the vehicles with expired lease terms according to their
condition for sale directly to the users. This is for the optimum benefit to the Company.

3) OPERATIONAL RISK – SHORTAGE OF LABOUR IN MARKET FOR DRIVERS OF SPECIAL TYPE
		 The Company has expanded its business in the provision of transport vehicles with drivers and must recruit drivers with a Tor.
2 driver’s license for public vehicle-for-hire. From the expansion of the logistics business of the AEC, the labour market has an increasing
demand for drivers of special types in order to support such expansion. In addition, the Department of Land Transport that is the agency directly

responsible in organizing training courses for such drivers is not able to provide an adequate supply. In order to reduce the risk from the
shortage of drivers of special types, the Company has increased the channels for recruiting the drivers from other sources, such as from
industrial estates, government and educational institutions and various activities and exhibitions of the labour market. The Company also plans
to establish a driver’s academy to train and create such drivers to support its expansion in the future. With the attention it pays on the care of
the drivers together with the various benefits it offers that provide security for their working life, the Company believes that it can retain the
quality drivers.

l
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4) MANAGEMENT RISK IS DIVIDED INTO 2 ISSUES
		 4.1 RISK OF MAINTAINING CUSTOMER BASE
				 Due to the risk from the high price competition in the vehicle lease market, the Company plans to manage such risk by
focusing on continuous improvement of the quality of service in order to create maximum satisfaction to the customers. The improvements
include online vehicle management to facilitate the customers, improvement of the quality of the replacement vehicles to a higher level and
finding business alliances, as well as various service centers to support its customer service even more. In addition, good relationship with the
customers is built through various marketing activities, such as test driving of the newly launched vehicles, provision of safe driving training
courses, and invitation to customers for factory visit to see the manufacturing process of the trade partner in order to build confidence in the
quality of goods and services of the Company. The Company has also expanded its customer base that emphasizes on quality of service, such
as expatriate management group, senior executives group, and customers in major industrial estates, and the lease of vehicles to the new
entrepreneurs with growing business group. The Company plans to expand its branches into various regions in order to better support the
customers use of its services. In the past year, the Company was able to expand its customer base by 10-30% on average.
		 4.2 RISK FROM SUCCESSION PLAN AND PERSONNEL DEVELOPMENT PLAN
				 The Company adheres to the values that emphasize the holistic approach with the belief that everything is related and is
a part of one another and that the success of the business will occur at the same time as the stability of the employees and sustainability of
society. It realizes that employees are the key to the success of the organization. The loss of employees who are important forces may cause
a decline in operational productivity and efficiency and lack of continuity of business operations. There are additional costs in the recruitment
and selection process and training of new employees. It may also result in the loss of intelligence.
				 Since at present the average age of employees is relatively high and close to the retirement age and the economic growth
trend in the regions, the demand for insurance personnel has increased and this may result in a shortage in the future. Therefore, the recruitment
of replacement employees and the promotion of knowledge to improve the ability of the employees are important matters and must be closely
monitored at the moment. The Company has made plans for business continuity in the long-term, as well as plans for personnel development
at levels together with succession plans, creation of culture and system for continuous learning of the work process and preparation of personnel
for entry into the ASEAN Economic Community in the future.
				 In 2015, the Company has considered the overall outlook of the automotive industry in 2015 to have a tendency to better
adjust than the year before. From data from the Bank of Thailand (BOT), it is forecast that the economy will grow at around 4% per year in 2015.
				 As for the used car market, it is expected to remain stable as the impact of the repossession of the vehicles from the first
car scheme still has effect. The Company has prepared a countermeasure to reduce such impact by maintaining the measure to extend the
lease periods with its customer and to lease vehicles with expired leases for another short-term of 1-2 years. The Company has regularly
reviewed the residual value of leased vehicles to suit market conditions at the end of the lease.
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Corporate Social
Responsibilities : CSR
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The Company believes that the private sector is a significant factor of the economic and social of the country and the Company is
deemed responsible for taking care of the survival and the sustainability of the social. Therefore, the Company and its subsidiaries adhere to
their intention to operate business by recognizing the significant of all stakeholders under the Premier Group’s business philosophy of “The
Premier Business, The Premier People, The Premier Society” The Company believes that in maintaining balance between business, employees
and society will help support the business, society and environment to strongly and sustainably grow along side.
As the result, sustainable is the main strategy in driving the Company and its subsidiary to develop its capacity in manufacturing goods and
services that are beneficial to the society. To continuously and regularly develop the operating procedure will promote, push forward as well
as interpose the concept of corporate social responsibility and sustainable development, which are one of the operating process and are the
organization’s culture along with strengthening the value on economic, society and environment, whether if its shareholders, employees,
customers, trade partner, business alliances, community or society as a whole to get mutual benefits both in short and long term.
The Company and the subsidiary has supported and cooperated with the Social Sustainability Development Unit of Premier Group
of Companies, i.e. Yuvabadhana Foundation, Khonthai Foundation and Enlive Foundation in activities concerning development of education
for adverted youth, the creation of the sharing society, the subsidy to adverted handicapped and the creation of the participation in the
sustainable development of social and environment, under the principle of creation of direct benefit and creation of tool or organization for
participation and repeatable action of public which result in sustainable and multiple result. For more information, please find at the website
www.premier.co.th on “Premier for Society”.
In order to support the development of such mechanisms, the Company and its subsidiaries donate the money equal to 5 percent
of net profit after income tax burden of the fiscal year to benefit the educational through Yuvabadhana Foundation or other public charitable
organization according to Premier Group of Companies’ policy.

PLATFORMS
FOR ENGAGEMENT
AND
PARTICIPATION

l

ECO-SYSTEM
THAT LEADS
TO CRITICAL MASS
AND
ACTIVE CITIZENS
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The detail of the part concerning such business activities, the activities of staffs and the activities of the said Foundations is as follows:

1. OPERATE BUSINESS FAIRLY
The Company and its subsidiaries emphasizes on operating business with accuracy, equity, fairness and honesty respecting rights
on intellectual property, promoting political rights as well as operates in accordance with the commitment made to the Company and its
subsidiaries’ stakeholders. The details are as follows:

TO COMPETE FAIRLY:
T
T

		
		
T

		
T

		

Conduct mutual business fairly without exploitation, and honor and comply with the conditions stipulated in the contracts.
Do not solicit, accept or give any undue benefits in dealing with business partners or creditors. If there is any information
regarding the bestowment of any undue benefits, consultations must be made with the business partners or creditors to
mutually resolve the matter on a fair and timely basis.
Provide complete and accurate information about the products and services without distorting facts, including provide accurate,
adequate and beneficial information to customers and have product’s recall process when quality problem are found.
Compete under the rules of fair competition. Do not seek confidential information of the business competitors through dishonest
or illegal means. Do not discredit competitors through slandering or any other actions without the truth and unjustifiably.

PROMOTE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY WITH TRADE PARTNER

T
Give opportunities to trade partner, customers and business alliances to directly or indirectly be part of the Company and its
		
subsidiaries’ activities for society by participating in the activities for society or support by contributing fund or things as
		pleased.

l
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RESPECT TO PROPERTY RIGHTS :
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T
Promote and operates strictly in accordance with the rights in property, intellectual property, copy right, patent and moral
		
rights by specifying policies in the Premier group policies manual under the business confidential and intellectual property
		policies.
T
To support Executive officers and employees to utilize Company’s resources and properties efficiently. Uses goods and
		
servies that have copy right and should not support goods or action that violate intellectual property.

INVOLVED IN POLITICS WITH RESPONSIBILITY :
T

		
T

		

The Company and its subsidiaries operates business with politcal neutrally and does not concentrate on any political group
or parties, does not support any particular political parties, does not help any specific politcal candidates.
Gives opportunities to employees to use their democracy rights and responsibilities, to participate or support independetly
and personally in any political activities without effecting the Company.

2. AGAINST FRAUD AND CORRUPTION
The Company emphasizes in Good Corporate Governance and ensure to manage under the corporate governance framework that
are transparent and accountability for the best interest of all stakeholders. The Company has also set the “anti-fraud and corruption” policy
and informed the Executives and employees of all level to adhere and practice in accordance with the policy. There are scope of anti-fraud
and corruption management system that covered every steps and every working process of the Company and its subsidiaries that involved

with the business, procurement, employ, distribute, supply and other operating procedure where there is risk of fraud and corruption. All of
these are cleary specified as the management responsibility, which are as follows:

2.1 MANAGEMENT COMMITMENT

		
The Company is committed to push forward the anti-fraud and corruption measure system into the operating process and
adjust management system to be transparent in accordance with the corporate governance principles. By doing so, the managing directors
have established policies and are committed to operate the business without fraud and corruption, which is in accordance with the regulations
of anti-corruption measure, as well as a complete promote of the resources. The Company has clarified and made understanding with all
employees in the consumer good business line and related external parties to realized the importance in operating each procedures transparently
to be in line with the regulations, policy and requirements of laws and other related regulations.

l

		
T The directors, management and employees of the Company and its business lines are prohibited from performing,
			
accepting or supporting corruption in any form, whether directly and/or indirectly. This shall be applicable to all companies
			
in the consumer products business line, including all related contractors and sub-contractors. Regular reviews on
			
compliance with the anti-corruption policy shall be made, as well as reviews on implementation to ensure compliance
			
with the policy, practices, regulations, rules, notifications, laws and business changes.
T The anti-corruption standard is part of business operation and it is the duty and responsibility of the Company’s board
		
			
of directors, management, supervisors, employees at all levels and suppliers or sub-contractors to express their opinion
			
regarding the practice on the implementation of the anti-corruption actions to ensure achievement of compliance with
			
the policy set.
T The Company formulated its anti-corruption measures in accordance with related laws, including the principles of moral.
		
			
Risk assessment was conducted on activities that are related or at risk for corruption and the results were used in
			
preparing the operating guidelines for all related parties.
T The Company does not offer or support bribery in any form in all activities under its supervision, including supervision
		
			
of charitable contributions, political contributions, and the offer of gifts in business transactions, and supports various
			 activities with transparency and without the intention of convincing officials of the government or private sector to
			
undertake inappropriate actions.
T The Company has appropriate internal control with regular reviews in order to prevent improper practices by employees,
		
			
especially in sales, marketing and procurement.
T The Company provides knowledge on anti-corruption to its directors, management and employees to promote integrity,
		
			
honesty and sense of responsibility in fulfilling their duties, and to show the Company’s commitment.
T The Company has in place mechanisms for transparent and accurate financial reporting.
		
T The Company has provided a variety of communication channels for employees and stakeholders to raise concerns
		
			
and report suspicious circumstances with confidence of being protected from punishment, unfair transfer or harassment
			
in any way, as well as appoint person(s) to investigate and monitor the complaints.
		
The Company has set up channels for whistle-blowing, complaints, suggestions or recommendations that indicate that the
stakeholders are affected or are at risk of being affected by any action that may cause damages for all groups of stakeholders arising from its
business operations or violation of laws, rules, regulations and the code of conduct by its employees, as well as behaviors that may indicate
fraud, unfair treatment, or careless or reckless actions. Whistle-blowing or filing of complaints together with details and evidences can be
made through the following channels:
T Audit Committee
		
T Company Secretary
		
			
Premier Technology Public Co., Ltd.
			
No.1 Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road
			
Nong-bon, Prawet, Bangkok 10250
			
Telephone : 02- 3011569 Facsimile : 02-7482063
			
E-mail: teerapol.act@pe.premier.co.th
		
The whistle-blowers or filers of complaints that are employees, customers, individuals hired for work by the Company or other
groups of stakeholders who are whistle-blowers will have their rights protected and defended according to the law or the guidelines set by
the Company.
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2.2 ANTI-CORRUPTION POLICY
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3. RESPECT HUMAN RIGHTS
The Company recognizes the significance of the value of human dignity and has established policies for executive officers and every
employee to respect human rights and respect human dignity of each other as well as stakeholders, which is the universal principle and is
considered as the significant route in operating business. The Company has a clear policy to jointly perform social responsibility under the
core value “Advance Business, Firm Employee, Sustainable Society”.
T
Support and respect in human rights by supervising business and employees not to be involved with any violation of human
		
rights activities, such as not to utilized any kind of forced labour and child labour. This also includes supervising to ensure that
		
the Company and employees strictly practice in accordance with the standard of labour protection law.
T
Respect and abided by the universal principles in hiring and treating all stakeholders with fairness on the basis of human
		
dignity, by equally giving opportunities to every individuals without any discrimination and violation of basic rights on gender,
		
age, religious, nationality, region, position, physical condition and political opinions.
T
Monitored and follow up on subsidiaries, trade partner and stakeholders to strictly practice in accordance with universal
		
principles on human rights, including protect rights of stakeholders that was damanged by the violation of right from the
		
operating business in accordance with the specified laws.
T
Provide working location that have good working environment and emphasized on the safety and occupational health in the
		workplace.
T
Give employees opportunities to participate in management and comments on operating business or Company’s working
		
procedure through “Suggestion Activities” and through different set of committees such as welfare committee, anti-fraud and
		
corruption committee etc.
T
Stipulate measures in protecting employees that whistle blowing about violation of human rights or treating employees
		
unequally. The whistle blower will not be punish, bullied or be treated in anyway that will lead that individual to be unable to
		
no longer works at the Company.

l
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4. TREATING LABOUR FAIRLY
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Employees are considered as valuable resources. The Company recognized the significant in treating labour fairly and respect
human dignity on the basis of equality. Hoping for sustainable peace in the Company and society, that is to say,
T
The Company emphasized on treating employees on the basis of fairness and equality, both in opportunities to be promoted,
		
be promoted, transfer, welfare and compensation, as well as gives opportunities to develop without discrimination resulting
		
from differences in gender, age, religious, nationality, region, political opinions, position and physical condition.
T
The Company assigns the leader of all level to supervise and ensure that there is fairness in every sector by avoiding any unfair
		
actions that will have an effect on the employees insecure feeling in the workplace or conduct any unfair harassment that
		
creates pressure to the employees mental conditions.
T
The Company emphasized on the employee development to continuously train their skills and enhanced their potential.
T
The Company equally provides welfare, medical fees, annual health check-up, health insurance and life insurance to all level
		
of employees.
T
The Company give opportunities to employee that was treated unfairly or encounter on any unfair action to send in their
		
comments or complains directly to the supervisor that is in charge or to the managing director through these channels: To
		
meet in person/ complaint through mail/ documents/ E-mail etc.
T
The Company clearly stipulates guidelines that employees’ complaint/ suggestions must be clarify/ fix or put into practice.
T
The company stipulates measures in protecting employee that make complaint/ whistle-blowing on treating employee unfairly/
		
inequality. The employee will be protected against punishment, bullied or any action that will cause the complainer / the
		
whistle-blower to be unable to continue working at the company.

5. CONSUMER RESPONSIBILITY
The Company has obligation to “provide quality services and up to the international standard”, focuses on providing efficiency and
quality services, which includes being professional to consumers. Service with standard helps create spiritual value for a better quality of life.
The Company and its subsidiaries believed the true value should derive from providing quality services, therefore policies and guidelines were
stipulated to be able to response to the consumer satisfaction.

T
T

		
T
T
T
T

Present quality product, up to the standard and is safe to match with consumer demand;
Has operating process which is in accordance with the international standard, effective in every step, from selecting products,
strictly inspect qualities and has fast and agility goods delivery system.
Stipulate regulations on quality of the product that the company will select to be distribute and should practice accordingly;
Disclose products and services information completely, accurately and does not distort the truth;
Provide accurate and sufficient information and should be beneficial to consumers;
Return policy if any flaw was found on the product quality.

6. ENVIRONMENTAL CONSERVATION
The Company and its subsidiaries always recognized the significant in operating its business along with conservation of the environment
and biological varieties, as well as to utilize the resources efficiently. The Company and its subsidiaries have set guidelines for environment
aspects as a code of conduct for employees, under the business ethics which are as follows:
T
Refrain from any action that may damage the natural resources and the environment.
T
Practices or control to practice in accordance to environmental laws and regulations.
T
Support activities that are beneficial to the communities and society as a whole.
T
Promote efficient use of resources and establish policies in saving energy and other resources by bringing in technology that
		
helps save energy to be use in the Company.

8. HAS INNOVATION AND PUBLICIZE INNOVATIONS THAT GAIN FROM OPERATING
WITH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, ENVIRONMENT AND STAKEHOLDERS.
To continuously operate business efficiently and effectively, the Company support employees of all sectors to improve the performance
efficiency and reduce redundancy procedures in performing task by organizing learning exchanged, accumulate and convey knowledge
sharing in coalition under the “Knowledge Sharing Management” project.
The Company has prepared a report for the sustainability of the Company’s social responsibility to disclose the Sustainability
Development Report on social responsibility (CSR Report) separately from the annual report and disclosed in the Company’s website www.
pe.premier.co.th

l

The Company and its subsidiaries recognized the significant of environment and varieties in biological conservation, as well as
operate business that are friendly to the society and environment with responsibility and take care of the community around them, which reflects
the organization standing point that desired to operate sustainable successful business together with employees and society.
Moreover, the company participated in the community and society development activities thought business operation of different
foundations i.e. Yuvabadhana Foundation, Khonthai Foundation and EnLive Foundation by donating 5 percent of net profit of each year to the
foundations. This is Premier Group’s main mechanism in driving participation in society development.
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7. COLLABORATION IN COMMUNITY AND SOCIETY DEVELOPMENT
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INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT
INTERNAL CONTROL

The Boards of Directors of the Company and its subsidiaries’ emphasize on continuous internal control that covers finance, performance
of work, and operations to be in accordance with applicable laws, regulations and rules, including provision of risk management that is
appropriate, efficient in the protection and maintenance of asset, and is clearly defined. The Audit Committee, which is composed of independent
directors, has been assigned to review the assessment of the internal control system. The Internal Audit Office, which is independent from the
management and reports directly to the Audit Committee, is responsible for assessing the operations of the various departments of the Company
and its subsidiaries according to the annual internal audit plan approved by the Audit Committee. In addition, the Board of Directors has
determined that all employees must adopt the Control Self-Assessment (CSA) and to take personal responsibility in the assessment in order
to develop the internal control systems of the work system under their own responsibility so as to strengthen the internal control system to
respond accordingly and in a timely manner to changing situations to reasonably ensure that the successful outcome from work will help to
achieve the objectives.

l
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The Board of Directors’ Meeting No. 4/2014 held on November 4, 2014 was joined by the Audit Committee, which expressed its
opinion on the adequacy and appropriateness of the Company’s internal control system by referencing the Adequacy Assessment Form for
the Internal Control of the Office of the Securities and Exchange Commission.
The Audit Committee reported on the results of the internal audit, which is a review of the internal control system together with
recommendations that focusses on the action review process for ongoing improvement of efficiency and effectiveness. The management was
questioned and the assessment tools designed by the management and the report of the Audit Committee were approved. It can be concluded
from the assessment of the internal control system of the Company in various areas based on the 5 components, namely, control environment,
risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring, that the Company’s internal control system is adequate
and appropriate. The Company has provided adequate personnel to implement the system effectively. There is an internal control system
regarding monitoring activities to monitor the operations of the subsidiary companies for protection of the assets of the Company and its
subsidiaries from misuse or use without authorization by the directors or executives, as well as transactions with persons where there may be
conflicts of interests and related party transactions that is adequate. For the discussion with the auditors, it was considered that the Company
had prepared its financial statements in accordance with accounting standards and that there was disclosure of information as prescribed by
law. The auditor has continuously monitored the assessment of the internal control system and the rectification of any deficiencies identified.
The Audit Committee has assigned Mr. Akapun Nuanmuang, Corporate Director, Internal Audit Office, to be the main person
responsible for performing the duties of an internal auditor of the Company. The Audit Committee has considered the qualifications of
Mr. Akapun Nuanmuang and found them to be appropriate and sufficient for him to perform such duties because he is independent,
has experience in performing internal audits and has been trained in courses related to internal audit.
The consideration and approval for appointment, removal or transfer of the person in the position of head of internal audit of the
Company must be approved by the Audit Committee.
The Company and its subsidiaries have completely assessed the internal control system in accordance with the internal control
framework based on the standard of The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). The main points are
as follows:

1. CONTROL ENVIRONMENT

		 The Company and its subsidiaries clearly define the targets and objectives, which are measurable. The target will be reviewed
and compared the actual outcomes to the expected ones periodically. Moreover, the Company has provided the structure of reporting and
the organization chart classifying the duties and responsibilities, as well as determined proper authority and responsibility in order to reach the
objectives under oversight of the Board. Additionally, the Company has established the Code of Business Ethics, the corporate governance
policies, anti-corruption policy and the conflict of interest which represents the adherence of moral and integrity values including the process

of written authority to operate. There is the operations manual relating to the major operations which has always been revised in line with the
updated standards. Furthermore, the Company and its subsidiaries have improved the performance appraisal system by using Key Performance
Indicators (KPIs) with the senior management and encouraged the management to operate the business in accordance with the corporate
governance policies as defined.
		 The Board of Directors is independent from management and exercises oversight of the development and performance of
internal control. The Company demonstrates a commitment to attract, develop, and retain competent personnel. Personnel have been assigned
with duties and responsibilities of internal control in order to achieve the objectives of the organization.
In anti-corruption, the Company has provided an assessment of the risks associated with corruption within the Company, as well
as review compliance with the anti-corruption policy. The Company has been certified a member of the Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition against Corruption and it is confident that it has adequate measures to effectively fight against and detect fraud and corruption.

2. RISK ASSESSMENT

		 The Company and its subsidiaries have specified its objectives with sufficient clarity to enable the identification and assessment
of risks relating to the achievement of such objectives. The Audit Committee together with the management of the Company and its subsidiaries
considers and assesses the risk, both internal and external, affecting the business operations. All types of risks, including the risk of fraud and
corruption, that may affect the achievement of the Company’s objectives are identified and analyzed across the organizations. Material risks
are rated according to their impact and likeliness to occur in each business process in order to determine the risk management plan.
The Company and its subsidiaries have determined significant policies and strategies for risk management by linking risk management
with its business plan, along with consideration of the potential of fraud and the ability to identify and assess changes that could impact
the internal control system. In addition, the Company and its subsidiaries have regularly monitored events and risk factors from the Control
Self-Assessment (CSA).

4. INFORMATION AND COMMUNICATION

		 The Company and its subsidiaries have put in place an adequate information system for material information by sourcing both
internal and external information that is complete, accurate, timely, and of quality to support the functioning of internal control as determined.
Work is performed for achievement of objectives and reports containing information on each business unit are prepared and presented to the
management to support their decision-making. This is done through the preparation of analytical reports comparing the principles and the
reasons together with documents supporting the facts, including accounting and financial reports. Documents supporting accounting entries
are stored in its entirety for sake of transparency and use as supporting information in performing work. Every quarter, the Audit Committee
together with the auditor, the internal auditor and persons related to the preparation of the Company’s financial statements have considered
these reports to ensure that the implementation of Company’s polices is in accordance with generally accepted accounting principles and is
appropriate for the nature of business of the Company, including whether there is appropriate disclosure of information.

l

		 The Company and its subsidiaries have established important policies for conducting business as the basis for systematical
and efficient operations in order to achieve the established objectives and goals. It has control measures that help to reduce the risks of
achievement of the objectives to acceptable levels. The Company selects and develops general control activities using the technology system
to support the achievement of the objectives of the organization. The Company deploys control activities through policies that establish what
is expected and procedures that put policies into action. A written authority manual has been prepared to clearly define the scope of duties
and the authorized approval limits for each level of management. An anti-corruption manual has also been prepared in accordance with the
determined policy. There is an organization structure with clear segregation of duties for the approval of transactions, recording of accounting
entries, and assets supervision and storage. Strict compliance with relevant laws and regulations is also monitored.
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For communication of information, the Company has set up appropriate communication channels to communicate the duties and
responsibilities, including other matters, to the employees. The Company has also set secure channels for whistle-blowing and filing of
complaints regarding fraud and corruption. There is communication between the business units within the Company and with external parties
regarding matters that may affect the internal control and additional meeting agenda beforehand.

5. MONITORING

		 The Company and its subsidiaries monitor its operational performance to ensure that it is in accordance with the established
goals and that there is a monitoring system for work performance at each level from the Board of Directors, executive committee and management
team in order to pursue targets and supervise implementation of strategic plans and plans and projects under the annual plan approved by
the Board of Directors on a monthly basis, as well as, rectify any problem that may arise and adjust plans in line with changing circumstances
by comparing the actual results with the estimates defined. In the event that the actual results differ from the estimates, each unit must analyze
the cause of the differences to determine ways to improve the operational efficiency by having the person responsible present a report to
review the work performance and the analysis of the cause, including participate in the consideration for approval of the problem solving plan,
and regularly report on the performance with clear specification of the period for monitoring the results. There is disclosure of information that
is adequate, complete and accurate and disclosure of information on connected transactions or transactions with conflicts of interests that is
transparent and accountable.
		 There is regular review of compliance to the internal control system to ascertain that it is still completely functioning and
appropriate. There is evaluation and communication of deficiencies in internal control in a timely manner to those parties responsible, including
senior management and the Board of Directors, as appropriate. The person responsible in the department responsible for ensuring compliance
with the internal control system and the internal audit department shall assess compliance and report independently to the Audit Committee.
In 2014, the Audit Committee held 6 meetings.

l
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The Board of Directors places importance on risk management of the Company as a whole by referencing the international standards
widely used and accepted by organizations worldwide of ISO 31000:2009 and COSO ERM (Enterprise Risk Management) in maintaining risks
at acceptable levels and regularly monitors the management of risks, especially risk from management of assets with expired lease that
significantly affects the Company and requires attention and careful risk management. The Company has conducted the Control Self-Assessment
at both management and operating levels of the Company in order to jointly assess the risks/problems/obstacles and uncertainties that may
impact on its business operations and prevent it from reaching its objectives and that may result in the loss of business opportunities,
which are risks that may arise from both internal and external factors. The Company’s principle specifies that should there be any risk that will
impede the Company’s operation from achieving its planned target, the Company must have measures to manage these risks.
The Company has set a risk management policy to which all the management and employees must comply and proceeded to instill
risk management as part of the corporate culture. It has a Risk Management Committee comprising senior executives to manage its overall
risk at an appropriate level and assigned the working group of internal procedures and risk management comprising mid-level executives from
all of its business units to monitor, supervise and analyze the risk management at the operation level of all business units. The working group
is also responsible for preparing a plan to support/promote and improve the implementation of the risk management plan and internal control,
assessing and monitoring the results of the implementation of the risk management plan and internal control that are important and to report
on the progress and the results of the risk management to the Board of Directors.
In addition, the Company has assessed the risks and obstacles that may affect its operations and at the same time assessed the
adequacy of its internal control system to consider ways to enhance operations to obtain a more efficient operational performance, which
encompasses administration and management, marketing and sales, warehousing and logistics, human resources management, purchasing
and administrative services, financial and accounting, and credit. The Company has assigned and monitors compliance by the executives
responsible for each business segment to the defined guidelines for the implementation of procedures for operational enhancement. In addition,
all related persons are required to adhere to the guidelines in order to achieve higher operational efficiency.
In 2014, the subsidiaries have established a risk management committee consist of member of the board 1 person and senior
managements of the subsidiaries, which operates under the supervision of the Audit Committee, define/review/approve the framework and
approach to risk management, anti-corruption and social responsibility in order to prepare for sustainable development report in cooperation
with the Internal Audit Department and report to the Audit Committee and the boards quarterly. To manage the meeting to review the
implementation of the risk management system and report the major risks with the Audit Committee at least once a year.

SHAREHOLDING STRUCTURE AND MANAGEMENT
SHAREHOLDERS
TOP 10 SHAREHOLDERS
		 (A) Details of the top 10 shareholders whose names are shown in the shareholders register as of 30 December 2014 are as
			follows:

                

NAME

NO. OF SHARES

SHAREHOLDING %

198,000,000

24.75

145,731,770  	

18.22

3. Premier Global Corporation Co., Ltd. / Liquidation 1 Co., Ltd

42,439,226

5.30

4. Premier Planner Co., Ltd.

41,587,945

5.20

5. Commerz Bank AG, Singapore Branch

22,974,780

2.87

6. Mr.Kulawut Wiratmalee

16,900,000

2.11

7. P.M.Food Co., Ltd

14,929,937

1.87

8. Liquidation 3 Co., Ltd

14,056,022

1.76

9. Mrs.Vimolthip Phongsathorn

13,416,235

1.68

11,964,495

1.50

522,000,410

65.25

1. Mr.Taweechat Churangkul
2. Premier Marketing PCL.

10. Bangkok Bank PLC.
		Total

l
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Remarks : * The shares held by Premier Planner Co., Ltd. are held on behalf and for the benefit of the Group 8 creditors (creditors of secured
debts) according to the Company’s rehabilitation plan.
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(B) The number of shares owned by minor shareholders (free float) is equivalent to 41.03 percent.
(C) Major shareholder groups with related persons participating in the management of the Company are as follows:

NAME

TYPE OF BUSINESS

RELATED PERSON

1. Premier Marketing Public Co., Ltd. Distributor and distribution agent of
			
consumer goods and food products
				
				

Mr. Vichien Phongsathorn,
Mrs. Duangthip Eamrungroj,
Mrs. Nangnoi Bunyasaranand and
Mr. Wichai Hirunwong are common directors

2. P.M. Foods Co., Ltd.
			

Mr. Vichien Phongsathorn and
Mrs. Duangthip Eamrungroj are common directors

Manufacturer and distributor of fish strip
and sheet snacks

3. Mrs. Vimolthip Phongsathorn		
				

Spouse of Mr. Vichien Phongsathorn
who is a director of the Company

2) The shareholding structure of the subsidiaries that operate the core business, Premier Enterprise Public Company Limited, as
of 31 December 2014 are as follows:

PREMIER INTER LEASING CO., LTD.
NAME
1. Premier Capital (2000) Co., Ltd

NUMBER OF SHARES SHAREHOLDING %
39,999,998

100.00

2. Mr. Vichien Phongsathorn

1

0.00

3. Mrs.Vimolthip Phongsathorn

1

0.00

40,000,000

100.00

		Total

PREMIER BROKERAGE CO., LTD
NAME
1. Premier Capital (2000) Co., Ltd

69,994

100.00

2. Mrs.Vimolthip Phongsathorn

5

0.00

3. Mr. Vichien Phongsathorn

1

0.00

70,000

100.00

l
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NUMBER OF SHARES SHAREHOLDING %

3) Agreement between major Shareholders
		 - None -

ISSUANCE OF OTHER SECURITIES
- None -

DIVIDEND POLICY AND PAYMENT
The Company and its subsidiaries have a policy to pay dividend to the shareholders by consideration of the performance and cash
flow of the Company. The Board of Directors shall propose to the shareholders’ meeting for consideration on a year by year basis.

MANAGEMENT
BOARD OF DIRECTOR

PREMIER ENTERPRISE PUBLIC CO., LTD.

AUDIT COMMITTEE

THE COMPANY SECRETARY

PREMIER ENTERPRISE PUBLIC CO., LTD

BOARD OF DIRECTOR

INTERNAL AUDIT

PREMIER CAPITAL (2000) CO., LTD.

MANAGING DIRECTOR

PREMIER INTER LEASING CO., LTD.

ASSISTANT MANAGING
DIRECTOR
BUSINESS MANAGEMENT

MANAGING DIRECTOR

RISK MANAGEMENT
COMMITTEE

PREMIER BROKERAGE CO., LTD.

ASSISTANT MANAGING
DIRECTOR

ASSISTANT MANAGING
DIRECTOR

ACCOUNTING AND FINANCE

ฝ่ายบริการจัดการ

BOARD OF DIRECTORS

As at 30 December 2014, the Board of Directors consisted of 9 directors as follows:

1. Mr. Vichien Phongsathorn
2. Mrs. Duangthip Eamrungroj
3. Mr.Kittisak Bencharit
4. Mrs. Nangnoi Bunyasaranand
5. Mr. Somchai Lertsuthirasmevong
6. Mrs.Walairat Pongjitt
7. Miss Chnida Suwanjutha
			
8. Mr. Suchai Vatanatrinakul
			
9. Mr. Wichai Hirunwong
			

Chairman
Director
Director
Director
Director
Director
Independent Director and
Chairman of Audit Committee
Independent Director and
Member of Audit Committee
Independent Director and
Member of Audit Committee

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/3
3/4

5/6

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

4/4

6/6

1/1

4/4

6/6

1/1

Remark: - Mrs. Walairat Pongjitt was appointed as the company’s director in the Annual General Meeting on April 23, 2014 and attended
all the Board of Directors Meeting after appointment.
- Miss Chnida Suwanjutha missed the Audit Committee Meeting No. 2/2014 and Board of Directors Meeting No. 2/2014 since the
company has scheduled the Meeting to overlap with foreign trip which has determined in advance.
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Mr. Teerapol Juthapornpong, The Company Secretary, acts as Secretary of the Board of Directors and Secretary of the Audit
Committee. The Profile of Mr. Teerapol Juthapornpong is presented in Appendix 1.

AUTHORIZED DIRECTORS
Mr.Vichien Phongsathorn, Mrs.Duangthip Eamrungroj, Mr.Kittisak Bencharit, Mrs.Nangnoi Bunyasaranand, Mr.Somchai
Lertsuthirasmevong and Mrs. Walairat Pongjitt, with any two of six directors signing jointly with the Company’s seal affixed.

TERM OF THE BOARD OF DIRECTORS
At every annual general meeting of shareholders, one-third of the directors must resign. If one-third is not a round number, the
number closest thereto shall be the applicable number. The directors to vacate office within the first and second year following company
registration shall draw lots. In subsequent years, the directors serving the longest shall resign. The directors who vacate office are eligible for
re-election by shareholders.

l
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1. Administer the corporate affairs in compliance with all relevant laws and regulations, the Company’s objectives and Articles of
Association, including the resolutions of the shareholders’ meetings, except for issues where the approval of the shareholders’ meeting is
required prior to implementation, such as issues that by law requires the resolution of the shareholders’ meeting, related transactions, acquisition
or sale of substantial assets according to the criteria of the Stock Exchange of Thailand or as determined by other government agencies, etc.
2. Consider and approve major issues, such as policies, plans and budgets, organization structure, authority of the management,
corporate governance policies, vision, mission and other issues as prescribed by the Stock Exchange of Thailand or by law
3. Supervise the management to act in accordance with the approved policies, plans and budgets.
4. Appoint a qualified person who does not possess the prohibited characteristics as specified in the Public Company Limited
Act B.E. 2535 (1992), including any amendments thereof, and the securities and exchange laws, as well as related notifications, rules and/or
regulations, to replace a director who has vacated office by any reason other than retirement by rotation.
5. Approve the appointment of an Audit Committee and other sub-committees.
6. Install reliable accounting, financial reporting and financial audit systems, as well as oversee the establishment of efficient and
effective internal control and internal audit systems.
7. Ensure that the Company has a comprehensive risk management system and process, with effective reporting and monitoring.
8. Report on the execution of the Board of Directors’ responsibilities in the preparation of the financial statements, which is to be
presented together with the report from the independent auditor in the annual report.
9. Protect fairly the benefits of the major shareholders and minority shareholders according to their rights; provide equitable
treatment of major shareholders and other stakeholders with consideration for the avoidance of conflict of interest; ensure operational
transparency and the disclosure of sufficient and accurate information.
10. The following transactions can be undertaken only after approval from the shareholders’ meeting has been granted. However,
it is prescribed that in a transaction where a director or any other person may have a conflict of interest with the Company or its subsidiary (if
any) the director is not eligible to vote on the transaction.
		 (a) Transactions that by law require the resolution of the shareholders’ meeting.
		 (b) Transactions in which directors have an interest and are required by law or SET‘s requirements to be approved by the
shareholders’ meeting.
11. The Board of Directors may delegate one or more director(s) or any other person to carry out particular activities on behalf of
the Board. However, this delegation excludes the authorization or sub-authorization of the director(s) or appointee(s) in the approval of
transactions with potential conflict of interest with the Company or its subsidiary. Approval from the shareholders’ meeting is required for
related transactions and the acquisition or sales of substantial assets of the Company as stipulated by the requirement of the Capital Market
Supervisory Board.

SCOPE OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN
The Chairman has the authority and duty to manage the affairs of the Company as assigned by the Board of Directors, including the
following matters and businesses:
(1) Scrutinize the policies, plans, budgets, structure of administration and various management authorities of the Company prior
		 to presentation to the Company’s Board of Directors for consideration and approval.
(2) Supervise and monitor the administration of the Company in accordance with the approved policies, plans and budgets.
(3) Have the power to execute and approve all expenditures within the scope prescribed by the Company’s authority manual.
(4) Perform any other duties assigned by the Board of Directors and/or Audit Committee.

NAME

POSITION

Mr.Somchai

Lertsuthirasmevong

Miss.Varavan

Rongkapan

Business Specialist

Mr.Dej

Tulayadhan

Managing Director

Mr.Pairoch

Chantasilp

Assistant Managing Director

Mr.Chayawat

Putrasreni

Assistant Managing Director

Mrs.Vilai

Thaeethongkam

Advisor to Managing Director

Assistant Managing Director

l

The Company has no employees since the company operates an investment in a subsidiary and hired Premier Fission Capital Limited
to work in accounting & finance and other supports. The Company has delegated authority and responsibility to the Managing Director for the
implementation of policies, strategies and goals of the company.
Authorities and Responsibilities of the Managing Director
The Managing Director has the authority and duty to carry out normal business practices of the Company as assigned by the Board
of Directors, which includes the following transactions or activities:
1. Administer and/or manage the company’s daily activities.
2. Develop and propose policies, plans and budget, organization structure and management authority for approval by the Board
of Directors.		
3. Operate and manage the Company’s businesses according to the approved policies, plans and budgets.
4. Approve budgeted investments of an amount not exceeding 10 Million Baht per project and approve non-budgeted investments
or expenses over budget of not more than 2 Million Baht per year.
5. Develop the quality and effectiveness of the organization and personnel continuously.
6. Act as the Company’s authorized person in effectively administering its businesses and affairs to achieve the intentions of its
objectives, rules, policies, regulations, requirements, orders, resolution of the shareholders’ meeting and/or resolution of the Board of Directors’
meeting.
7. Monitor and maintain the corporate image.
8. Perform any other duty as assigned by the Board of Directors and/or Audit Committee.
However, the Managing Director’s administrative power, including the delegation of such authority to other persons as deemed
appropriate, excludes the administrative power or authorization that empowers the Managing Director or the appointee to approve any
transaction in which he/she or related persons may have conflicts of interests with the Company or its subsidiary, or any other transaction not
carrying out under normal business practice. The approval of such transactions must be proposed for consideration and approval from the
Board of Directors’ meeting and/or the shareholders’ meeting as stipulated in the Articles of Association or by any relevant law.
The list of the executives of the subsidiaries that operates the core businesses : Premier Inter Leasing Co., Ltd and Premier Brokerage
Co., Ltd. as at 30 December 2014 comprises 6 executives is as follows:
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COMPANY SECRETARY

The Board of Directors appointed Mr. Teerapol Juthapornpong as the Company Secretary as from February 19, 2013 to be responsible
for the shareholders’ meetings, the Board of Directors’ meetings and other Committees, as well as support the implementation of corporate
governance to be in accordance with the good corporate governance standard. The Corporate Secretary must have the following qualifications
and responsibilities:

QUALIFICATIONS
1) Must possess basic knowledge of the principles of laws and regulations of regulatory agencies related to the public limited
companies laws and the securities and exchange laws.
2) Must have knowledge and understanding of the principles of good corporate governance and the good practices in corporate
governance.
3) Must have knowledge in the various businesses of the Company and good communication skills, which are supplementary
qualifications that assist the Company Secretary in efficiently carrying out his duties.

ROLES AND RESPONSIBILITIES
The main roles and responsibilities of the Company Secretary are to support the Board of Directors regarding regulatory requirements.
The specific roles and responsibilities of the Company Secretary include the following duties:
1) Manage the meetings of the Board of Directors and related committees appointed by the Board and the shareholders’ meeting
in accordance with the laws, the Company’s Articles of Association, the charter of each committee, and good practices.
2) Inform the related executives of the resolutions and policies of the Board of Directors and shareholders and monitor the
implementation through the Managing Director of such resolutions and policies.
3) Provide advice and preliminary recommendations to the Board of Directors and the committees appointed by the Board on
statutory matters, regulatory practices and desirable practices related to corporate governance.
4) Ensure that the Company Secretary’s unit is the center for corporate data, such as the juristic person registration certificate,
Memorandum of Association, Articles of Association, shareholder’s register and licenses for various types of businesses.
5) Supervise the disclosure of information and reports under his responsibility to the regulatory agencies in accordance with the
law, regulation and policy on the disclosure of information and news of the Company.
6) Contact and communicate with the general shareholders to inform them of their various rights.
7) Provide news and information to the directors on issues related to the business operations of the Company to support them in
the execution of their duties.
8) Arrange for advice to be provided to the newly appointed directors.

REMUNERATION OF DIRECTORS AND EXECUTIVES

l
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The Company has a policy to remunerate the directors and executives at a level that is appropriate with consideration of the Company’s
performance and by comparison with companies within the same industry, as well as the appropriateness to the duties and responsibilities of
each director and executive The remuneration for the directors is in the form of annual bonus and meeting allowance while the remuneration
of the executives is in the form of salary, bonus and provident fund contribution.
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(1) MONETARY REMUNERATION
		 (A) REMUNERATION OF DIRECTOR
			The Annual General Meeting of Shareholders for 2014 held on 23 May 2014 approved the remuneration of directors as follows:

REMUNERATION

2014

MEETING ALLOWANCE OF BOARD OF DIRECTORS
T Chairman
(Baht/person/time)
T Director
(Baht/person/time)

19,500
15,000

MEETING ALLOWANCE OF AUDIT COMMITTEE
Chairman of Audit Committee (Baht/person/time)
T Audit Committee
(Baht/person/time)

19,500
15,000

ANNUAL REMUNERATION
Chairman
(Baht/person/year)
T Chairman of Audit Committee (Baht/person/year)
T Director
(Baht/person/year)
OTHER		

250,000
250,000
220,000
-None-

T

T

In 2014, the Company paid the remuneration to the Board in form of meeting allowance and annual remuneration due to the amount
of attendance the meeting and paid the remuneration to the Audit Committee in form of meeting allowance due to the amount of attendance
the meeting as follows.

			
AUDIT
		
DIRECTOR COMMITTEE
1. Mr.Vichien Phongsathorn *
		Chairman
2. Mrs.Duanthip Eamrungroj *
		Director
3. Mr.Kittisak Bancharit		
		 Director
4. Mrs.Nangnoi Bunyasaranand
		Director
5. Mr. Somchai Lertsuthirasmevong *
		Director
6. Mrs.Walairst Pongjitt *		
		Director
6. Miss Chnida Suwanjutha
		 Independent Director & Chairman of the
		 Audit Committee
7. Mr.Suchai Vatanatrinakul
		 Independent Director & Member of the
		 Audit Committee
8. Mr. Wichai Hirunwong		
		 Independent Director & Member of the
		 Audit Committee
		Total		

DIRECTORS’

TOTAL

PENSION
(BAHT)

REMUNERATION
(BAHT)

-

-

-

-

-

-

-

-

60,000

-

220,000

280,000

60,000

-

220,000

280,000

-

-

-

-

-

-

-

-

45,000

78,000

250,000

373,000

60,000

75,000

220,000

355,000

60,000

75,000

220,000

355,000

285,000

228,000

1,130,000

1,643,000

Remark : * Director do not receive any Directors’ remuneration.
Miss Chnida Suwanjutha missed the Audit Committee Meeting No. 2/2014 and Board of Directors Meeting No. 2/2014 since the company has
scheduled the Meeting to overlap with foreign trip which has determined in advance.
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		 (B) EXECUTIVES
			 In 2014, the Company paid remuneration in the form of salary and rewards to 6 executives,
totaling 13.86 million Baht

(2) OTHER REMNERATION
		 (A) OTHER REMNERATION FOR THE DIRECTORS
			 - None 		 (B) OTHER REMNERATION FOR THE EXECUTIVES

(3) EMPLOYMENT OF MANAGEMENT AND BUSINESS CONSULTANT
		 The Company and its subsidiaries have engaged Premier Fission Capital Co., Ltd. (PFC), a major shareholder of the Company,
to provide management and administrative support services to the Company and its subsidiaries under a management and consultancy
agreement. The scope of services provided by PFC includes management and policy planning, accounting and finance support, business
development and investment, system and data, human resources development and public relations.
		 The purpose of outsourcing the management and administrative support functions is to centralize these functions within the
Premier Group of companies. The expenses are shared by group companies according to the amount of services required by each company,
which helps to reduce operating costs, as the companies do not have to recruit additional personnel for the provision of fully comprehensive
support services.
		 The Company and its subsidiaries paid management fees to PFC on a monthly basis. PE paid 125,000 Baht per month, PIL
paid 400,000 Baht per month, PC2000 paid 90,000 Baht per month and PB paid 50,000 Baht per month. PFC calculated the fees based on
the distribution of costs and expenses of the group companies by taking many factors into consideration, namely, the revenue, asset and
number of employees of each company.
		 Under the terms of the agreement, the Company shall be entitled to terminate the agreement before expiration if PFC fails to
perform according to the objectives of the agreement. In such case, PFC shall have no right to demand service fee payable under the remaining
term of the agreement or claim for any damage. On expiration of the initial term, the agreement shall be automatically renewed for additional
periods of 1 year until it is terminated. The agreement may be terminated by a written notice from either party not less than 90 days prior to the
expiration of the current term of the agreement.
		 However, the agreement with PFC is considered a related transaction that may have conflict of interest. The Company must
strictly adhere to its policy, measure and procedure for related transactions. In addition, if PFC proposes to amend the terms of the agreement
or the basis for calculating the fees payable by the Company and it subsidiaries, the Company shall always present the proposed amendments
to the Audit Committee for consideration and approval prior to entering into a new agreement.

PERSONNEL

l
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The Company determined employee remuneration policies that are consistent with its operating results. The subsidiaries have a
total of 236 employees. In 2014, the Company paid total remuneration of 63.38 million Baht to its employees, which included salary, overtime
pay, cost of living allowance, rewards, financial support, social security contribution, provident fund contribution, and welfare etc.
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NUMBER OF EMPLOYEES AND		
REMUNERATION IN 2014
PE
Executives - Male (persons)
- Female (persons)

3

PIL
PB
(SUBSIDIARY) (SUBSIDIARY)

TOTAL

3
5

1

3
6

Operation and support staff
- Male (persons)
- Female (persons)		

168
49

3
7

171
56

Total (persons)

-

225

11

236

Employee Remuneration (Million Baht)

-

57.83

5.55

63.38

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT POLICY

l
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The Company has a policy for the continuous support and development of its employees at all levels and has prepared a guideline
for human resource development in accordance with the plans and direction of growth of the business. Each job position and each duty of
each individual person will be analyzed for competency that is necessary for the successful completion of tasks in order to assist in the setting
of a development plan that is in line with the obligations of the duty, as well as to develop/prepare the readiness of the employees through
preparation of a career path plan/succession plan. This is so that it corresponds with the Company’s vision and values that emphasize the
holistic approach by focusing on creating a balance between its business, its employees and society in line with the philosophy “The Premier
Business, The Premier People, The Premier Society” and the 5 core values of the Premier Group that the Company uses as a guideline in
conducting its business, namely:
1. Produce products and services of quality.
2. Present innovative ideas and improve quality of life, society and the environment.
3. Conduct business in a style that fosters mutual benefit for the employees, the organization and society.
4. Integrate knowledge and abilities for collaboration in planning and building.
5. Adhere to the principles of integrity and ethics in the good Thai traditional way.
In order to prepare the readiness of human resources in response to the main policies of the Company, it is focused on the development
of personnel at all levels in three main ways as follows:
		 1) CORE COMPETENCY
			 The employees have been developed and moulded in their behaviours, beliefs and attitudes in a direction that is responsive/
supportive in jointly achieving the corporate values of the Company that emphasize the holistic approach by focusing on creating a balance
between its business, its employees and society in line with the philosophy “The Premier Business, The Premier People, The Premier Society”
and the core values of the organization.
		 2) MANAGERIAL COMPETENCY
			 Skills and talent in management are a necessity and are important tools for employees at the supervisory and command
levels, as well as the management level. The Company gives importance to this and has set guidelines for development that is in accordance
with the present situation and that which will occur in the future. This is in order to provide the management with good enough tools in leading
the organization and working team to achieve the Company’s philosophy, vision and core values.
		 3) FUNCTIONAL COMPETENCY
			 Each employee in each function will receive knowledge, skills and ability development that is consistent with the work
responsibility. This is to allow them to perform their duties with maximum efficiency and to their fullest capacity in order to achieve effectiveness
in working and with the same standards.
			 This year, the Company has started to prepare paths for career progression (career paths) in order to retain talented and
good employees so that they remain with the organization and, additionally, allows the employees to progress along their own career paths.
This is also to develop the knowledge and capabilities of employees at all levels to work to achieve the established goals in order to be
competitive in the business.
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TYPE OF COMPETENCY
COURSE NAME
			
Orientation of new employees of the Premier Group
Relationship and Teamwork Building
Meeting on Drivers’ Annual Plan for 2014
Multiple Leadership Skills to Drive Organizational Development
Basic Fire Fighting
Happy Heart to Happy Society
Retirement Planning
Basic Use of Computers, MS Excel 2010 , MS Power Point 2010,
		 MS Outlook 2010
Green Power & Green Party Activities
Because We are Premier 2 Joint Learning Event
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Core Competency
Courses expected for all
employees at all levels
to learn
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NUMBER OF
NUMBER OF EMPLOYEES
HOURS
(PERSONS)
8
16
3
3
8
5
6
8

3
58
44
2
1
2
5
65

16
8

10
11

Managerial Competency
Salary Structure Design and PM- Personnel Management
Management courses
ISO New version update 9001:2015
where Management with
Effective CSR Communication / Workshop:Strategic CSR Management
subordinates
Knowledge and Preparation for AEC and Information and Knowledge
are expected to learn		 Management for Sustainable Development
Investment Management of Insurance Companies /Insurance Planning

72
8
16
3

2
1
2
6

3

4

Overcome Crisis Conquer Debts and Savings and Investment Planning
Functional Competency
Specialized courses
Driving Skills for Life and Safety Driving Training
expected by employees in Guidelines for Disclosure of Information on Corporate
each department to learn		 Social Responsibility (CSR)
Ernst & Young Course on Accounting-Taxation-PC-World Economy
Professional Service Communication & Complaint Management
Defensive Driving for Light Vehicles
AEC How Do Thai Accountants Adapt? Aand Insights into Issues
		 on Financial Reporting Standards for Business
Electronic Filing of Financial Statements (e-Filing) Project
Study of the Business Process of Safety Insurance Plc. and
		 Management and Leadership of the Sales Force
Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
Strategic CSR Management based on Triple Streamline for
		 Sustainability / CSR Report
Tools and Management Techniques for Modern Risk Management
Insights into Financial Reporting Standards on Moving Towards the AEC
Know All Types of Contracts to Relieve Tax Burden and New Rules
		 for Tax Invoices and Understanding Accounting and Tax Issues
Team Building Activity at Petchburi Province (Financial Accounting Event)
The Office of the Insurance Commission (OIC) and Protection
		 of the Interests of the Insured
Investment Management of Insurance Companies and
		 Innovative Insurance Products

8
5
2.5

62
25
4

3
8
36
8

2
1
2
4

3
8

1
5

8
24

2
6

8
8
8

5
1
3

16
6

1
4

6

10

			
TYPE OF COMPETENCY
COURSE NAME
			
Financial Instruments and Hedge Accounting and Governance
		 of Insurance Companies based on Risk Level
Laws and Practices related to the Insurance Industry and
		 Liability Insurance
Risk of Liability as an Insurance Agent / Broker
Insurance Salesmen….Adapt to Cope with AEC and
		 Heallth Insurance in Thailand
Unit-Linked Insurance Policy
Know Automobile Insurance Products, Catastrophes and
		 Insurance and Payment of Compensation
Insurance Dispute Resolution by Arbitration

NUMBER OF
NUMBER OF EMPLOYEES
HOURS
(PERSONS)
6

10

6

10

6
6

5
10

6
6

10
15

6

5

In 2014, the Company and its subsidiaries allocated a budget for human resource development (Soft Skills) of 488,821 baht,
representing 1.0 percent of the salaries of all employees.

PLANS/GUIDELINES FOR DEVELOPMENT IN 2014
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Human resources development focuses on the core values of the business in a way that is mutually beneficial to employees, the
organization and society. Guidelines for human resource management are as follows:
T PERSONNEL COMPETENCY DEVELOPMENT Schedule development and promotion of quality in knowledge, ability, service
and safety for the employees regularly so that personnel with good qualifications and abilities in each aspect may have an opportunity to
advance in their profession. In addition, emphasize on the systematic development of the 3 aspects (skill, attitude and technique) according
to the human resource development plan (training roadmap), which covers and is consistent with the core competency of the organization.
This is to provide the employees with specific knowledge and expertise in performing their work (technical skills) in order to be accepted and
to build the confidence of the customers.
T ADHERENCE TO THE PRINCIPLES OF INTEGRITY AND ETHICS Promote and participate in supporting activities in the
good traditional Thai way and activities that are beneficial to society and the environment, as well as abide by the anti-corruption policy.
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CORPORATE GOVERNANCE
CORPORATE GOVERNANCE POLICY

The Company’s Board of Directors emphasizes good corporate governance. It believes that good corporate governance and
management under the framework of good ethics, transparency, accountability and fairness to all relevant parties will help to promote the
Company’s stable and sustained growth and help to increase the confidence of the shareholders, investors and all related parties. Therefore,
the Board of Directors has established in writing the principles of good corporate governance as guidance for the management and employees
as follows:
1. Conduct business with integrity, fairness, transparency and accountability, and disclose adequate information to all relevant
		parties.
2. Provide appropriate and effective internal control, risk management and internal audit systems.
3. Emphasize on the rights of shareholders and treat shareholders equally with fairness to all parties.
4. Comply with the requirements of all relevant laws and regulations and business ethics in order to protect the rights of all
		 groups of stakeholders.
5. Organize the structure, duties and responsibilities of each group of directors clearly.
The Company’s good corporate governance policy adheres to the Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies
B.E. 2555 (2012) promulgated by the Stock Exchange of Thailand, which covers 5 categories of principles as follows:

CHAPTER 1 THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS

The Company recognizes and places importance on the various basic rights of the shareholders, both as investors in securities and as owners
of the Company, by defining the guidelines to encourage the exercise of shareholders’ rights as follows:

l

Annual Report 2014 Premier Enterprise Public Company Limited

1. SHAREHOLDERS’ MEETING
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		 1.1 The Board of Directors has a policy to support or encourage all groups of shareholders, including institutional investors,
to attend the shareholders’ meetings and exercise their rights, which covers the basic legal rights, i.e. obtain a share in the profit of the Company;
buy, sell or transfer shares; obtain adequate news and information on the Company; and participate and vote in the shareholders’ meetings
to elect or remove directors, approve the remuneration of directors, appoint the external auditor and determine the audit fee, and make decisions
on any matter that affects the Company, such as dividend payment, determination or amendment of the Articles of Association and Memorandum
of Association, capital decreases or increases, and the approval of extraordinary transactions.
		 1.2 The Company has provided information on the date, time, venue and agenda, with rationale and explanation for each
agenda item or resolution requested, in the notice of the annual general meeting or extraordinary general meeting of shareholders or attachments
to the agenda. The Company has refrained from any action that limits the opportunity of the shareholders to study the information on the
Company. The details of which are as follows:
			 1.2.1 The Company does not undermine the rights of the shareholders to study the Company’s information that must be
disclosed according to various requirements and to attend the shareholders’ meeting. For instance, the Company does not abruptly distribute
documents containing additional important information in the meetings, add new agenda items or alter sensitive information without prior notice
to the shareholders, not provide shareholders with the right to pose questions to the Board of Directors in the meeting, restrict the right to
attend of shareholders who come late for the meeting, etc.
			 1.2.2 The Company has provided information as to the date, time, venue and agenda of the meetings. Each agenda item
of the shareholders’ meeting is set as individual subjects and the objective and rationale of each agenda item is clearly defined. Adequate
information is provided for decision-making as follows:
				
a. Agenda for appointment of directors
					 1) Preliminary information of the nominated person, such as title, name, age, type of director, educational
						 background, experience, etc.
					 2) Positions held in other companies with clear details of any company that may potentially have a conflict of
						 interest with the Company.
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					 3) Nomination criteria and procedures (in the case of appointment of a new director).
					 4) Number of years in position and performance during the period as director (in the case of reappointment of
						
directors).
					 5) Approved by the Board of Directors serving as the Nominating Committee.
					 6) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.
				
b. Agenda to consider the remuneration of directors
					 1) Amount and form of remuneration by position or responsibilities of the directors.
					 2) Directors’ remuneration policy.
					 3) Criteria and procedures for determining remuneration.
					 4) Other benefits received as director (presently the directors do not receive any other benefit apart from meeting
						 allowance and annual bonus).
					 5) Approved by the Board of Directors serving as the Remuneration Committee.
					 6) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.
				
c. Agenda to appoint the auditor and determine the audit fee.
					 1) Name of the auditor and the audit firm.
					 2) Experience and competence of the auditor.
					 3) Independence of the auditor.
					 4) Years of service to the Company (in case of appointment of the current auditor) or reason for the change of
						 auditor (in case of appointment of a new auditor).
					 5) How the suitability of the audit fee together with other fees of the auditor is determined.
					 6) Approved by the Audit Committee.
					 7) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.
				
d. Agenda on dividend payment
					1) Dividend policy.
					 2) Actual amount to be allocated compared with the policy.
					 3) Reason why dividend payment does not conform to the policy.
					 4) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.
				
e. Agenda to consider material matters of the Company, such as capital increase/decrease, amendment of
					 regulations, business sale/dissolution/transfer/merger, etc.
					 1) Details of the matter proposed.
					 2) Objective, reason or necessity.
					 3) Impact on the Company and its shareholders.
					 4) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.
		 1.3 The Board of Directors facilitates shareholder participation and voting in meetings and refrains from any action that could
limit the opportunities of the shareholders to attend the meeting. The procedures for attending and voting should not be complicated or too
costly for shareholders, and the meeting location should be easily accessible.
		 1.4 The Company provides the shareholders with an opportunity to send their questions prior to the meeting date, by clearly
determining the criteria for submission of questions in advance and duly informing the shareholders along with the delivery of the notice to the
shareholders’ meeting. In addition, the Company also disseminates the criteria for submission of questions in advance on its website.
The Board of Directors has prescribed the procedure for screening the questions submitted in advance and requires that the Company to
provide answers to the shareholders in advance, as well as inform the shareholders’ meeting. The details of the procedure are as follows:
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			 1.4.1 The Company provides shareholders with the opportunity to submit questions related to the meeting agenda to
the Board of Directors in advance throughout the submission period. As for the general meeting of shareholders, the Board will gather the
questions until 7 days before the meeting date. The Company adheres to the following guidelines:
				
1) Clearly determine the criteria for submission of questions in advance.
				
2) Inform the shareholders along with the delivery of the notice to the shareholders’ meeting.
				
3) Prescribe procedures for advance submission of the questions, such as allowing the shareholders to send the
					 questions through the Company’s website, by email or by post to the Board of Directors.
				
4) Set the submission period for advance submission of the questions prior to the date of the shareholders’ meeting.
				
5) Prescribe the procedure for screening the questions submitted in advance by the shareholders for consideration
					 of the Board of Directors in answering those questions.
				
6) The Company answers the questions for the shareholders in advance of the meeting date.
				
7) The Company answers the questions for the shareholders on the day of the meeting.
				
8) The Company informs the shareholders’ meeting of the questions submitted in advance by the shareholders
					 and the answers to such questions.
		 1.5 The Board of Directors encourages shareholders to use proxy forms on which they can specify their votes and proposes
as an option at least 1 independent director for shareholders to appoint as their proxy.
			 Shareholders can download proxy through the company’s website and it also requires the company to provide a stamp
duty to shareholders. Moreover, the shareholders have rights to attend the meeting after the Chairman opened the meeting and vote on the
remaining agenda which is still under consideration and no vote and to be counted the attendance since that agenda except the shareholders
would have seen otherwise.
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2. PROCEDURES ON THE SHAREHOLDERS’ MEETING DATE
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		 2.1 The Board of Directors encourages the use of technology with the shareholders’ meetings, including registration of the
attending shareholders and vote counting and reporting, so that the meeting can be conducted quickly, accurately and precisely.
		 2.2 Directors’ Attendance at Shareholders’ Meetings
			 2.2.1 All directors should attend the shareholders’ meetings.
			 2.2.2 In the case where nor all the directors can attend, at least the following persons must attend the shareholders’
				 meetings:
				 1) Chairman
				 2) Managing Director
				
3) Chairman of the Audit Committee.
			 2.2.3 The shareholders are presented with the opportunity to pose questions to the chairpersons of the various committees
				
on matters in which they are involved.
		 2.3 In the shareholders’ meeting, voting is made separately for each item in the case of several items in an agenda, such as
the election of directors.
		 2.4 The Company has in place a process for vote counting, storage of voting papers for every agenda item and full video
recording of the meetings, which is disclosed on the Company’s website. The meeting and vote counting for every agenda item are conducted
with transparency and accountability.
		 2.5 The Chairman has allocated adequate time for discussion and encourages the shareholders to express opinions and pose
questions related to the Company to the meeting.

3. PREPARATION AND DISCLOSURE OF THE MINUTES OF THE SHAREHOLDERS’ MEETINGS
		 3.1 The minutes of shareholders meetings records the explanation of the voting and vote counting procedures used to the
meeting prior to commencement of the meeting, as well as the opportunity provided for the shareholders to raise issues and questions. It also
records the questions and answers, the voting results for each agenda item of the number of shareholders approving, dissenting and abstaining,
and the list of directors who attended or missed the meetings.
		 3.2 The Company discloses to the public the voting results and the minutes of the meeting on its website. The details of the
practice are as follows:

			3.2.1
			 3.2.2
				
			 3.2.3

Disclose the resolutions of the meeting separated into approving, dissenting or abstaining votes on the next working day.
Disseminate the minutes of the meeting within 14 days from the shareholders’ meetings to serve as a channel for
shareholders to express an opinion without having to wait for the next meeting.
Post the videos of the shareholders’ meeting on the Company’s website.

4. THE COMPANY PROVIDES MORE CARE TO THE SHAREHOLDERS THAN THEIR LEGAL RIGHTS
		 BY PROVIDING CURRENT IMPORTANT INFORMATION ON ITS WEBSITE.
		 For the annual general meeting of shareholders for the year 2014, the Company hosted the meeting twice. On 23 April 2014
at 14.00 hours, the first meeting was hosted at Meeting Room No. 501, 5th Floor Premier Corporate Park, No.1, Soi Premier 2, Srinakarin
Road, Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok. The meeting was attended by 69 shareholders or 55,8855 percent of the total number
of subscribed shares. All 8 of the Company’s directors joined the meeting, comprising the Chairman, Chairman of the Audit Committee,
Managing Director and 5 other directors. In addition, the Company’s senior executives, Corporate Secretary and external auditor also joined
the meeting.
		 For every annual general meeting of shareholders included year 2014, the Company assigned the Thailand Securities Depository
Co., Ltd, which is the share registrar of the Company, to send the notice of the meeting together with the rules and procedures for attending
the meeting and all relevant supporting information of the various agendas, which included adequate and clear opinions from the directors for
each agenda item, to inform the shareholders prior to the meeting date and posted such information in both Thai and English on the Company’s
website not less than 30 days prior to the meeting date, then the shareholders will have time to review the information in advance of the date
of the meeting. The minutes of the meeting was prepared and filed with the Stock Exchange of Thailand disseminates through the company’s
website within 14 days from the date of the meeting for the shareholders to review.
		 In 2014, the Company was assessed for the management quality of its annual general shareholders’ meeting under the Annual
General Shareholders Meeting (AGM) Assessment project organized by the Thai Investors Association together with the Office of the Securities
and Exchange Commission and the Thai Listed Companies Association. The criteria used in the assessment covers the various steps in
arranging the shareholders’ meeting before the meeting day, on the meeting day and after the meeting day. The Company received an
“Excellent” rating with a full score of 100 points for the 3 consecutive year.

CHAPTER 2 THE EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors supervises and protects the fundamental rights of all individual such as major shareholders, minority
shareholders, Institutional Investors Or foreign investors equally, including the process of calling the meeting of shareholders, the protective
measures to prevent the use of inside information by the directors, management and employees for abusive self-dealing, and for the directors
and management to disclose information regarding their interests and those of their related parties.
The Company has established guidelines for the equitable treatment of shareholders as follows:
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		 1.1 The Company informs the Stock Exchange of Thailand of the meeting schedule together with the agenda and opinions
of the Board of Directors and disseminated this information on the Company’s website. The details of the procedures are as follows:
			 1.1.1 The Company provides an opportunity for the shareholders to review the supporting information of the meeting on
				
its website at least 30 days prior to the date of the shareholders’ meeting.
			 1.1.2 The supporting information of the meeting posted on the Company’s website contains the same information that
				
the Company will send to the shareholders in the form of hard copy documents.
			 1.1.3 The Company sends the notice of the meeting and the supporting documents to the shareholders for more days
				
in advance than that stipulated by law (at least 30 days prior to the meeting date).
		 1.2 The Company informs the shareholders of the various meeting rules and procedures for voting, including the voting rights
attached to each class of shares, both in the notice of the meeting and at the shareholders’ meeting.
		 1.3 The above notice of the shareholders’ meeting is fully translated into English and disseminated at the same time as the
Thai version.
		 At the annual general meeting of shareholders for 2014, there were no changes in the order of the agenda items and no agenda
item was added. The meeting was not requested to consider matters other than those specified in the notice of the meeting.
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1. RELEASE OF INFORMATION PRIOR TO THE SHAREHOLDERS’ MEETING
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2. PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORITY SHAREHOLDERS
		 2.1 The Board of Directors has clearly pre-determined the criteria for minority shareholders to propose additional agenda
items in advance of the shareholders’ meeting date. In order to demonstrate fairness and transparency in considering whether the agenda
items proposed by the minority shareholders should be included, the Company has the following criteria:
			 1) All shareholders have the right to propose agenda items.
			 2) Details of the supporting information for consideration.
			 3) Criteria to determine inclusion/non-inclusion of the matter proposed as an agenda item.
			 4) Channels through which to propose agenda items, such send a letter to the Board of Directors that may be sent in
				 advance through the Company’s website, by email, etc.
			 5) Nomination period is from 1 January to 31 December of every year.
			 6) The Board of Director informs the shareholders via the Company’s website of the criteria for proposing agenda items.
			 7) There is a screening process of the matters proposed by the shareholders for consideration by the Board of Directors
				 in the Board meeting.
			 8) Inform the shareholders of the Board of Directors’ decision together with the reasoning by informing the shareholder
				 who proposed the agenda item and informing the shareholders’ meeting.
		 2.2 The Board of Directors established procedures for minority shareholders to nominate candidates to serve as directors
and to provide supporting information regarding the candidates’ qualifications and their consent in advance of the shareholders’ meeting date.
The rules for nomination are as per the following topics:
			 1) Nomination channel is by submitting a letter to the Board of Directors.
			 2) Nomination period is from 1 January to 31 December of every year.
			 3) Supporting information for consideration, such as detailed information on the qualifications of the proposed candidates,
				 the candidates’ letters of consent, etc.
			 4) The Board of Directors informs the shareholders of the rules for nomination candidates through the dissemination
				 channels of the Stock Exchange of Thailand and through the Company’s website.
			 5) The Board of Directors considers the qualifications of the candidates proposed by the minority shareholders according
				 to the criteria set by the Company.
			 6) The Corporate Secretary informs the shareholders who proposed candidates of the Board of Directors’ decision and
				 its reasoning and the Chairman informs the shareholders’ meeting.
		 2.3 Shareholders in a management position may not add an agenda item without prior notice unless necessary, especially
important agenda items that the shareholders require time to review before making a decision.
		 2.4 The Board of Directors provides the opportunity for the shareholders to exercise their rights to elect directors individually.
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3. PROTECTION AGAINST ABUSE OF INSIDE INFORMATION
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		 3.1 The Board of Directors has established in writing the policy the procedures for safe-guarding and prevention of use of
inside information and has communicated them to everyone in the Company for compliance, together with the rules for trading the Company’s
shares for the directors, executives and employees with knowledge of inside information to use as a guideline.
		 3.2 All directors and executives who have a duty by law to report on their securities holding of the Company are required to
regularly send such report to the Board of Directors and this information must be disclosed in the Company’s annual report.

4. CONFLICTS OF INTEREST OF DIRECTORS
		 4.1 The Board of Directors has a policy requirement for the directors and executives to report any conflict of interest regarding
each agenda item prior to consideration and that such conflict must be minuted in the minutes of the Board of Directors’ meeting as follows:
			 1) The Board of Directors has set the guideline for the directors and executives to disclose their interests and those of
				 their related persons to the Board so that it can make a decision for the benefit of the Company as a whole.
			 2) This guideline is consistent with the nature of the business and the regulations of the relevant authorities, such as the
				 Bank of Thailand, the Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand, etc.
			 3) The Corporate Secretary has been assigned as the recipient for information on any interest of the directors, executives
				 and their related persons.

			 4) The Corporate Secretary has the duty to report any interest of the directors and executives, together with related
				 persons to the Board of Directors, especially when the Board has to consider any transaction between the Company
				 and the director or executive who have an interest or is connected.
		 4.2 The Board of Directors supervises that directors with material interest in a manner that may impede the said directors from
providing an independent opinion shall not participate in the meeting to consider the agenda item in which he has an interest.
			 In The General Meeting of Shareholders for the year 2014, there were no change agenda’s sequence or more agenda
and did not request the meeting to consider matters other than those specified in the invitation.
			 Moreover, directors and executives have reported their shareholdings in the company of their spouses and minor children
to the Board of Directors or the person who was assigned by the Board of Directors including the disclosure of the Board of Directors and the
Annual Report.

CHAPTER 3 THE ROLE OF STAKEHOLDERS

The Company believes that the private sector is a significant factor of the economic and social of the country and the Company is
deemed responsible for taking care of the survival and the sustainability of the social. Therefore, the Company and its subsidiary adhere to
their intention to operate business by recognizing the significant of all stakeholders under the Premier Group’s business philosophy of
“The Premier Business, The Premier People, The Premier Society” The Company believes that maintaining a balance between business,
employees and society will encourage the growth of the company, society and environment at the same time strongly and sustainably.
The Company has established guidelines on the role of stakeholders as follows:
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1. SETTING POLICIES AFFECTING STAKEHOLDERS

		 1.1 The Board of Directors has set the policy and practice on the treatment of each stakeholder group together with
implementation measures that are in effect. The policy has been announced and there are measures related to fair treatment that ensures that
the Company and its value chain are responsible for the stakeholders as follows:
			1) SHAREHOLDERS
				 Perform duties with integrity, transparency and for the benefit of the Company and its shareholders; manage the
Company’s operations cautiously and carefully in order to prevent any damages to the shareholders; refrain from seeking personal gains for
oneself or related persons by exploiting any non-public information of the Company; and refrain from any action that might cause conflicts of
interest with the Company, including the divulgence of any confidential information of the Company to outsiders, especially its competitors.
			2) EMPLOYEES
				 The Company recognizes the importance of its employees as valuable assets and has treated all employees equally
and fairly based on human rights principles without discrimination of skin color, race, sex or religion and without the use of child or illegal labor.
The Company has compensation and remuneration policies that are based on the principles of fairness, which are appropriate for the job
description, responsibilities and competency of each employee and are comparable with other companies within the same industry. The
Company also has a policy for the continuous development and promotion of knowledge and competency for the employees to develop their
skills and abilities for career advancement.
				 As for welfare policy, the Company provides additional benefits from the law for employees such as provident fund as
a tool of motivating employee performance and retain personnel with the company in the long run to look for savings regularly to secure for
life after retirement, Savings cooperatives as a tool of saving and capital resources in emergency case, group life insurance, group accident
insurance, annual health check-up, in-house medical clinic, library, sport club, shuttle bus service and financial support for employees on
various occasions.
				 The Company has set a safety policy and set up a committee to oversee that safety, bio-sanitation, and the work
environment are in accordance with the laws and international standards and to closely monitor performance. Knowledge and training on
safety, bio-sanitation, and the work environment are provided to the employees and related persons along with promotion of all employees’
awareness towards the importance of safety and to seriously comply. There is regular testing of the office building’s saffety system and annual
fire drills, as well as illumination and noise intensity measurements.
			3) CUSTOMERS
				 The Company has set a policy to meet customer satisfaction by offering quality products of standard that are safe to
fulfill the needs of the customers. Complete and accurate information about the products and services are disclosed without distortion of facts,
as well as provision of information that is accurate, adequate, and beneficial to the customers. It also has a product recall process in case any
quality defect is found.
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			 4) TRADE PARTNERS AND CREDITORS
				 The Company selects its trade partners impartially and conducts mutual business fairly without exploitation, respects
and abides by the terms of the agreement, and does not solicit, accept or give any undue benefit in dealing with trade partners or creditors.
In the case that there should be any information regarding the bestowment of any undue benefits, the Company will consult with the trade
partners or creditors to mutually resolve the matter quickly and with fairness to all parties.
			5) COMPETITORS
				 The Company conducts its business ethically and transparently with fair competition with its competitors, competes
under the rules of fair business competition, refrains from seeking confidential information of the business competitors through dishonest or
improper means, and refrains from discrediting competitors through slandering or take any action without the truth and unjustifiably.
			6) COMMUNITIES/SOCIETY
				 The Company has set the rules for the treatment of communities and society in its Code of Conduct for use as a
guideline for practice by all employees as follows:
				 1) Support activities that are beneficial to the communities and society as a whole and build a good relationship with
					 the communities in which the Company’s place of business is located.
				 2) Comply or ensure compliance with relevant laws and regulations.
				 3) Refrain from supporting or participating in transactions with any persons that are detrimental to the communities
					and society.
				 4) Pay attention to and be responsible for rectifying any danger that society is apprehensive of that may have been
					 caused by the Company’s products/services or business operation.
				 5) Participate in the improvement of quality of life, build a harmonious society, develop virtue and morality, preserve
					 good traditions, and instill a strong sense of social responsibility and volunteerism among the employees.
			7) ENVIRONMENTAL CONSERVATION
			 The Company and its subsidiaries operate according to the Premier Group’s “Environmental and Social Policy”
(published on the websites of the Company and its subsidiaries) and strictly abide by the public laws on the environment and society.
				 1) Refrain from any action that may damage the natural resources and the environment.
				 2) Comply or ensure compliance with laws and regulations related to the environment.
				3) Refrain from supporting or participating in transactions with outside persons that threaten the environment as a whole.
				 4) Encourage the efficient use of resources and set policies on conservation of energy and other resources through
					 the adoption of energy-efficient technologies for use in the Company.
				 5) Encourage educating employees on environmental issues including activities related to the environment with the
					 staff by defines as policies and practices to be aware of.
		 1.2 The Board of Directors has assigned the Corporate Secretary as the recipient of complaints and to handle the complaints
filed by the stakeholders. The reporting procedures and channels have been disclosed on the website and in the annual report of the Company.
		 1.3 Have in place mechanisms for whistle-blower protection and compensation measures in the case that stakeholders receive
any damage from the Company’s violation of their legal rights.
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2. DISCLOSURE OF COMPLIANCE TO THE POLICIES AND PREPARATION OF THE SUSTAINABILITY
		 REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR REPORT)
		 2.1 The Company discloses various activities that demonstrate the implementation of the policies mentioned above and also
discloses the mechanisms to encourage the participation of employees in compliance with the afore-mentioned policies.
		 2.2 The Board of Directors ensures that the Company prepares a sustainability report on corporate social responsibility as a
separate report from the annual report and disseminates through the company’s website

3.
		
		
4.

THE COMPANY HAS POLICIES AND PRACTICES IN ANTI-CORRUPTION, AS WELL AS
SUPPORTS ACTIVITIES THAT PROMOTES AND INSTILLS ALL EMPLOYEES TO COMPLY WITH
THE RELEVANT LAWS AND REGULATIONS.
THE COMPANY HAS SET POLICIES ON INTELLECTUAL PROPERTY for which employees are prohibited

from infringement of the intellectual property rights of others, disregarding whether domestic or foreign, and are prohibited from bringing
pirated software for use in the Company. The Company has anti-corruption policies and prohibits bribery for business gain by the Company.

The Company has informed all employees of these policies to which they have complied with all along. In addition, the Company has signed
the declaration of intent to join the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption.
		 In 2014 the company has no significant disputes with stakeholders. In addition, the Company has complied with all laws and
regulations related to the rights of stakeholders has been well taken care of such as
		 1. In the shareholders’ meeting, the company gives rights to all shareholders to suggest any comments about the company’s
business as the company’s owner through the independent directors in advance. All comments will be gathered to the Board of Directors for
consideration. In 2014, the shareholders did not have any comments in advance.
		 2. The company adjusts the contribution rate and the contribution of employees to have higher rates in order to allow
employees to have secured the future and have the opportunity to determine the rate of savings in line with its revenue base, especially for
employees who have less earning, To encourage employees to save money through provident fund effected from the year 2015 onwards.
		 3. The company had no cases of violation of labor and employment laws, consumer competition, environment and No cases
of misconduct in violation of the other intellectual property, fraud or offending business ethics. The company had a record of accident or
absence or illness is zero.
		 4. The Company prepares a sustainability report on corporate social responsibility as a separate report from the annual report
by using concept of the Stock Exchange of Thailand’s corporate social responsibility under the vision, mission and philosophy of Premier
Group of Companies, which is “The Premier Business, The Premier People, The Premier Society” and according to Global Reporting Initiatives
(GRI) and disclosed through the company’s website.
		 5. The Board of Directors has approved the adoption of the anti-corruption policy on February 19, 2014, and was certified
as a full member of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) on April 4, 2014. Due to the company’s
business is to invest in other companies (Holding Company), the company has submitted such a policy for the subsidiaries to continue to define
the principles, practices and communication

CHAPTER 4 DISCLOSURE AND TRANSPARENCY

The Board of Directors recognizes the importance of disclosure of information, both financial and non-financial, that is accurate,
complete and transparent as stipulated by the regulations of the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of
Thailand (SET), as well as other material information that may affect the price of the Company’s securities that influences the decision-making
process of its investors and stakeholders. Information on the Company is disseminated to the shareholders, investors and general public
through the channels of the SET and the Company’s website in Thai and English, which is constantly updated.
The Company has set guidelines on the disclosure and transparency of information as follows:

l
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1. DISCLOSURE OF INFORMATION

		 1.1 The Board of Directors has mechanisms to ensure that the information disclosed to the investors is accurate, not misleading
and adequate for their decision-making as follows:
			 1.1.1 The disclosure of material information, both financial and non-financial, of the Company is accurate, complete,
				
timely, transparent and in accordance with the criteria stipulated by the SEC and the SET.
			 1.1.2 The effectiveness of the disclosure process is evaluated regularly.
		 1.2 The Board of Directors provides a summary of the corporate governance policy, code of conduct, risk management policy
and corporate social responsibility policy as approved by the Board and the steps in implementing such policies, including cases of noncompliance along with the reasons, through various channels, such as the Company’s annual report and website.
		 1.3 The Board of Directors has arranged for the Report of the Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements to
be presented together with the report of the independent auditor in the annual report. The report covers the following subjects:
			 1) Compliance with generally accepted accounting principles that is suitable for the business and use of appropriate
				 accounting policies that are consistently adopted.
			 2) The financial reports contain information that is accurate, complete and factual in accordance with accounting standards.
			 3) The Report of the Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements is signed by the Chairman and the
				Managing Director.
		 1.4 The Board of Directors encourages the Company to prepare a Management Discussion and Analysis (MD&A) to supplement
the disclosure of each quarterly financial statement. This is done in order for investors to be informed of the information and to understand the
changes that occurred to the financial position and results of operations, the significant changes in the Company, including factors and events
that affect the financial position or results of operations, and not just be presented with only the figures in the financial statements.
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		 1.5 The Board of Directors stipulates that the audit and other fees of the auditor be disclosed in the Company’s annual report.
		 1.6 The Board of Directors stipulates that the following information be disclosed in the annual report:
			 1) Roles, duties and opinions from their work performance in the previous year of the Board of Directors.
			 2) Roles, duties and opinions from their work performance in the previous year of the committees.
			 3) Number of meetings held and attendance record of each director in the previous year.
			 4) Record of training and ongoing professional education of the directors.
		 1.7 The Board of Directors discloses the policy for remuneration of directors, self-assessment of the board as a whole and
individual and self-assessment of the Chief Executive. The remuneration policy for directors and senior management that corresponds with
the duties and responsibilities of each person, including the forms and manner of remuneration, the remuneration amount and the amount of
payment received by each director as a director of the Company’s subsidiary.

l
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2. MINIMUM INFORMATION DISCLOSED ON THE COMPANY’S WEBSITE

156

		 2.1 In addition to disclosing information as specified by the regulations through the SET, annual statements (Form 56-1), and
annual report, the Board of Directors deems it appropriate to regularly disclose information that is up-to-date both in Thai and English through
other channels, such as the Company’s website. The minimum information on the Company’s website should at least comprise the following
and must be regularly updated:
			 (1) Vision and mission of the Company;
			 (2) Nature of business of the Company;
			 (3) Organization chart and list of members of the Board of Directors and management team;
			 (4) Qualification and experience of the Corporate Secretary;
			(5) Financial statements and reports on the financial position and results of operations for both the current and prior year.
			 (6) Downloadable annual statements (Form 56-1), and annual report;
			 (7) Information or other materials provided in briefings to analysts, fund managers and the media;
			 (8) Direct and indirect shareholding structure;
			 (9) Group corporate structure, detailing the subsidiaries, affiliates, joint ventures and special purpose enterprises/
				 vehicles (SPEs/SPVs);
			(10) Direct and indirect shareholding of beneficial owners holding 5% or more of the total paid-up shares with voting rights;
			 (11) Direct and indirect shareholdings of major and/or substantial shareholders, directors, and senior management;
			 (12) Notice of the annual general meeting and extraordinary general meetings;
			 (13) Articles of Association, Memorandum of Association and shareholders’ agreement (if any);
			 (14) Policy and practices according to the principles of good corporate governance of the Company;
			 (15) Risk management policy and its implementation;
			 (16) Charter or responsibilities, qualifications and term of office of the Board of Directors, including the types of decisions
				
requiring Board approval;
			 (17) Charter or responsibilities, qualifications and term of office of the committees;
			 (18) Code of conduct of the Company’s employees and directors;
			 (19) Code of conduct of the investor relations officer;
			 (20) News of the Company and its subsidiaries;
			 (21) Contact details of the unit or officer responsible for investor relations (e.g. name of contact person who can provide
				
information and telephone number);
			 (22) Annual investor relations plan.
			 In 2014, the Company presented its operational results, both financial and non-financial information, to the shareholders,
retail investors, institutional investors, analysts and other stakeholders through various channels. In addition, the company regularly replied to
email and telephone queries and evenly.

CHAPTER 5 RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is responsible for overseeing the work of the management to ensure compliance with policies, plans and
budgets, as well as its responsibilities toward the Company and its shareholders.

The Company has set the guidelines regarding the responsibilities of the Board of Directs as follows:

l
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1. STRUCTURE OF THE BOARD
		 1.1 The Board of Directors has prescribed that the structure of Board should consist of directors with various qualifications
in terms of skills, experience, expertise that is beneficial to the Company and gender. There should be at least one non-executive director
having prior working experience in the business or major industry in which the Company is operating.
		 1.2 The Board of Directors ensures that the Board’s diversity policy and the number of years each director has served as a
director of the Company are disclosed in the annual report and on the Company’s website.
			 1.2.1 Disclose the procedures for selection of directors that is formal and transparent and the number of years each
director has served as a director of the Company are disclosed in the annual report and on the Company’s website.
			 1.2.2 Disclose the name, history, qualifications, experience and shareholding in the Company of the directors in order
to show that the Board has the knowledge, skills, characteristics and experience that are useful to the Company in the annual report and on
the Company’s website.
			 1.2.3 Disclose clearly in the annual report the directors representing the shareholders / non-executive directors /
independent directors / executive directors.
		 1.3 The Board is appropriately sized and is composed of persons with sufficient knowledge, experience and skills to perform
their duties efficiently. The Board is composed of at least 5 but not more than 12 directors.
		 1.4 The Board consists of independent directors who can independently comment on the performance of the management
in the number prescribed in the notification of the Securities and Exchange Commission (SEC).
		 1.5 The proportion of directors is in accordance with the director nomination process, which is mainly based on the criteria
of knowledge, competency and suitability of the person to be appointed as a director rather than on the criteria on proportion of investments.
		 1.6 The Company takes into account the benefits to corporate management according to the director nomination process
set by the Company rather than the number or proportion of independent directors.		
		 1.7 The Board of Directors has determined the tenure of each term of office but has not set the limit on the number of
consecutive terms in office.
		 1.8 The Board considers the qualifications of the person to be appointed as an “independent director” to ensure that the
independent directors of the Company are truly independent and are appropriate for the specific nature of the Company. Their independence
must at least be in accordance with the criteria set by the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand
(SET).
		 1.9 The continuous tenure of the independent director will be beneficial to the corporate management and business operations
of the Company. In addition, the search for a competent person to serve as independent directors cannot be implemented immediately.
		 1.10 The Chairman of the Board and the Managing Director have different roles and responsibilities. The Board has clearly
defined the roles and responsibilities of the Chairman and the Managing Director and has recruited different persons to hold the positions of
Chairman and Managing Director so that neither person has unlimited power.
		 1.11 The Board of Directors respects the judgment of the Managing Director and senior executives of the Company not to
serve as a director of other companies with the same business as or are in competition with the business of the Company or are contrary to
the interests of the Company.
		 1.12 The Company has appointed a Corporate Secretary to be responsible for advising on laws and regulations of relevance
to the Board of Directors and for overseeing the activities of the Board, including coordinating the compliance with the Board’s resolutions.
			
The Board of Directors has determined the qualifications and experience of the appropriate Corporate Secretary who will
perform the duty as the secretary of the Company. The qualifications and experience of the Corporate Secretary are disclosed in the annual
report and on the website of the Company.
		 1.13 The Corporate Secretary has received training and continuous development in legal, accountancy, or company secretarial
practices. The Company determines the qualifications and appoints a person as the Corporate Secretary by taking into consideration of mainly
his knowledge, capability and work experience, disregarding whether such person is a permanent employee of the Company or not.
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2. COMMITTEES
		 2.1 The Board of Director has appointed an Audit Committee in accordance with the requirement of the Stock Exchange of
Thailand with a term of office of 3 year to perform specific duties and to propose matters for consideration or acknowledgement by the Board.
The Audit Committee has rights and duties as set out in the Scope of Responsibilities of the Audit Committee and has qualifications according
to the criteria prescribed by the SEC.
		 2.2 The Board of Directors appointed a Remuneration Committee and a Nomination Committee. The entire Board, except for
directors with conflicts of interest, will consider the criteria for and form of remuneration to the directors and present its opinion to the Board,
which the Board must propose to the shareholders’ meeting for approval. The Board will also consider the criteria and process for nomination
of persons with appropriate qualifications to serve as directors, as well as select persons according to the determined nomination process
and present its recommendation to the Board, which will propose to the shareholders’ meeting to appoint as directors.

l
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3. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD
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		 3.1 THE BOARD’S DUTIES AND RESPONSIBILITIES SHOULD INCLUDE THE FOLLOWING MATTERS:
			 1) The Board of Director have authorized to approve about the company according to the duties imposed by law,
articles of association, charter of the board and the resolution of the shareholders’ meeting, including the consideration and approval of
the key matters on the company’s operations such as the vision, mission, strategy, financial targets, risks, budget plan, corporate governance
policy, anti-corruption policy including review and approval in the line with the company’s situation.
			 2) Monitor and ensure efficient and effective implementation by the management of approved policies and plans.
			 3) Internal control and risk management, including the process for receiving and handling complaints.
			 4) Ensure long-term business continuity, including employee development plan and succession plan.
		 3.2 The Board of Directors has determined in writing a corporate governance policy for the Company as follows:
			 1) The Board has determined and approved a written corporate governance policy.
			 2) Communicate to everyone in the organization for their understanding.
			 3) Have method to encourage everyone in the organization to comply with the corporate governance policy.
			 4) Assess compliance to the corporate governance policy and review the policy at least annually.
		 3.3 The Board of Director promotes the preparation of a written code of conduct so all directors, executives and employees
will understand the ethical standards the Company uses in its business operations and seriously monitors compliance with the code.
		 3.4 The Board of Directors considers any conflict of interests thoroughly. There should be clear guidelines on the approval of
transactions with possible conflicts of interest, which is chiefly for the best interests of the Company and all its shareholders. Persons with
vested interests should not participate in the decision-making process. The Board should also monitor compliance with regulations regarding
the procedures for and disclosure of information on transactions that may have conflicts of interest to ensure accuracy and completeness.
		 3.5 The Board of Directors ensures that internal control systems for financial reporting and compliance with regulations and
policies are in place. The Board has assigned a person or a department that is independent to audit such systems and to review the main
systems at least annually, as well as disclose the review results in the annual report.
		 3.6 The Board has established a risk management policy covering the whole Company and has assigned the management
to implement the policy and regularly report to the Board. The risk management system is review or the effectiveness of risk management is
assessed at least once a year with the results disclosed in the annual report, and whenever, there is a change in risk level, which includes
focusing on early warning signs and unusual transactions.
		 3.7 The Board of Directors or Audit Committee should provide its opinion on the adequacy of the Company’s internal controls
and risk management systems in the annual report.
		 3.8 The Board of Directors has set clear procedures for whistle-blowers or stakeholders through its website or directly to the
Company or report directly to the Company. The Board has assigned the Corporate Secretary as the recipient and handler of complaints from
the stakeholders. The procedures and channels for filing complaints are disclosed on the Company’s website and annual report. The Company
has mechanisms for whistle-blower protection and compensation measures in the case stakeholders receive damages from the Company’s
violation of their legal rights.
		 3.9 The Board of Directors has mechanisms for governing its subsidiaries in order to protect the benefits from its investment.
The Board is responsible for determining the suitability of persons to be appointed as directors of the subsidiary companies in order to ensure
that its management complies with the policies of the Company and that various transactions are executed correctly according to securities
and exchange laws and notifications of the SET.

5. BOARD SELF-ASSESSMENT
		 5.1 The Board of Director and the committees conduct self-assessment of its performance at least once a year so that the
directors can collectively consider its performance and problems for further improvement by setting a benchmark for systematic comparison
with its performance.
		 5.2 The Board self-assessment is an assessment of the Board and the Committee as a whole and individual including disclose
the criteria and process in the Company’s annual report.
		 5.3 The Committee annually evaluates Chief Executive Officer or Managing Director to be used in determining their remuneration.
At which the Company evaluate in accordance with the principle that the Stock Exchange of Thailand has set.
			 In 2014, the Company has evaluate the performance of the entire committee and evaluate the performance of individual
by using the method of scoring for each topic with 5 level which are:
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		 4.1 The Company sets the schedules and agendas of the Board of Directors’ meeting in advance and notifies each director
of the schedule so that all directors can manage time to attend the meetings.
		 4.2 The number of Board meetings should correspond with the duties and responsibilities of the Board and the nature of
business of the Company. In the case the meetings are not held monthly, the Company will send a performance report to the directors for the
months in which there was no meeting so that they can continuously and timeously supervise and oversee the performance of the management.
		 4.3 The Chairman of the Board and the Managing Director jointly selects matters for inclusion in the agenda of the Board
meeting and ensures that all important matters are included. Opportunity is provided for each director to independently propose any matter
that is beneficial to the Company as an agenda item.
		 4.4 The meeting documents are sent to the directors at least 5 working days in advance of the meeting date.
		 4.5 All directors attended at least 75 per cent of all Board meetings held during the year.
		 4.6 Minimum quorum of the directors at the meeting is required to appoint at least 2 out of 3 of total directors. In case of
emergency / urgent case / circumstances which may cause damage to the company’s business or operations and may not be carried out 2
out of the 3 of total directors attend the meeting, the directors not less than one-half in accordance with articles of association have authority
to consider and resolve that agenda.
		 4.7 The Chairman allocated adequate time for the management to propose matters and enough time for all directors to discuss
important problems carefully. The Chairman promotes the prudent use of discretion. All directors paid attention to all matters raised at the
meeting, including those concerning corporate governance.
		 4.8 The Board of Directors encourages the Managing Director to invite the senior executives to attend the Board meetings to
provide additional information on the problems to which they are directly related and to provide an opportunity for the Board to learn more
about the senior executives for use in supporting the consideration of the succession plan.
		 4.9 The Board of Directors has access to additional necessary information from the Managing Director, Corporate Secretary
or other executives assigned under the scope of the policy set. If necessary, the Board may obtain independent opinions from external
consultants or practitioners at the Company’s expense.
		 4.10 The Board of Directors considers it a policy to provide opportunities for non-executive directors to meet among themselves
as necessary to discuss various management issues of interest without participation of the management and to inform the Managing Director
of the outcome of such meetings
		 4.11 The minutes of the meeting should consist of at least the following information and there should be a good storage system
with easy data search but cannot be amended without approval of a Board meeting.
			T Date, start time and end time;
			T Names of the directors present and absent;
			T Summary of important information on the matters proposed to the Board;
			T Summary of the matters discussed and observations of the directors;
			T Resolutions of the Board and opinions of the dissenting directors (if any);
			T Recorder of the minutes - Secretary of the Board of Directors;
			T Certifier of the minutes - Chairman.
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4. BOARD OF DIRECTORS’ MEETINGS
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			 0 = Strongly disagree or there has been no implementation of the matter
			 1 = Disagree or there has been little implementation of the matter
			 2 = Agree to a limited extent or there has been initial implementation of the matter
			 3 = Mostly agree or there has been progressive implementation of the matter
			 4 = Strongly agree or there has been complete implementation of the matter
			 Evaluation Topics consisted of 6 main topics, which are
				
1. Structure and qualification of the Board
				
2. Roles, duties and responsiblity of the Board
				
3. Board Meeting
				
4. Duties of Directors
				
5. Relationship with the management devision
				
6. Directors’ Self Development and Executive Development
			 Moreover, the Company has evaluated the Chief Executive Officer’s performance by considering from the Company’s
business operating performance and operating performance in accordance with the policies assigned by the Board of Directors for improvement.
The same method is use with the perfomance evaluation of the entire comittee and individual performance evaluation. The evaluation topic
consisted of 3 main sections, which are:
				
Section 1 : Progress of work plan
				
Section 2 : Performance Measurement
				
			
2.1 Leadership
				
			
2.2 Strategy Formulation
				
			
2.3 Strategy Implementation
				
			
2.4 Financial planning and financial performance
				
			
2.5 Relationship with the Board
				
			
2.6 External Relations
				
			
2.7 Administration and Personnel relations
				
			
2.8 Succession
				
			
2.9 Knowledge of products and services
							
2.10 Personal Characteristics
				
Section 3 : Development of Chief Executive Officer

6. REMUNERATION
The remuneration of directors is comparable with the industry level and reflects the experience, duties, accountability and responsibilities, as
well as expected contributions of each director. Directors who are assigned to more tasks and has more duties and responsibilities, such as
being a member of a committee, should receive additional remuneration as appropriate.

l
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7. BOARD AND MANAGEMENT TRAINING
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		 7.1 The Board encourages and facilitates training and educating for those involved in corporate governance of the Company,
such as directors, members of the audit committee, executives, Corporate Secretary, etc., to assist them to continuously improve their
performance. Training and educating can be done internally or through the use of the services of external institutions.
		 7.2 The Board of Directors determines the orientation for all new directors to build the understanding in the company’s
business and the implementation of various aspects in order to prepare for the performance of the Directors. The Company Secretary is the
coordinator of the various business structures, board structure, responsibilities, business introduction, operation guidelines etc.
		 7.3 The Board has established a personnel development policy for directors and executives and disclose in the Company’s
annual report.
		 7.4 The Board requires the Managing Director to present them with the Company’s succession plan at least once a year. The
Managing Director and senior executives have prepared continuous succession plans in case they cannot perform their duties.

		

In 2014, the Directors have attended seminars and training courses of the Thai Institute of Director (IOD) as follows:

ITEM				
NAME
POSITION
COURSE NAME
NO.
1. Ms.Chnida Suwanjutha
			
			

independent Director and -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
Chairman Of The Audit
BATCH 9/2014
Committee

2. Mrs.duangthip Eamrungroj Director
				
3. Mr.wichai Hiunwong
			

NUMBER
OF HOURS
1/2

- Family Business Governance for Sustainability Course,
BATCH 1/2014

Independent Director and -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
Audit Committee
BATCH 9/2014

1/2
1/2

4.
		

Mrs.nangnoi
Director
Bunyasranad		

-Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
BATCH 9/2014

1/2

5.
		

Mr.somchai
Lertsuthirasmevong

-Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) )
BATCH 9/2014

1/2

Director and
Managing Director

6. Mr.kittisak Bencharit
Director
				

-Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
Exclusive Class (CGI) 2014

2

7. Mrs.walairat Pongjitt
Director
				
				
				
				
				
				
				

-Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
BATCH 21/2014
- Director Certification Program (DCP)
BATCH 198/2014
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
BATCH 15/2014
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
BATCH 13/2014

2
6
2
1/2

COMMITTEES

The Company’s Board of Directors has appointed the following committees:

AUDIT COMMITTEE

1. Ms.Chnida Suwanjutha *
2. Mr.Suchai Vatanatrinakul
3. Mr.Wichai Hirunwong

Chairman of the Audit Committee
Member of the Audit Committee
Member of the Audit Committee

MEETINGS/ATTENDANCE

(TIMES)
5/6
6/6
6/6

* Is a person with sufficient knowledge and experience to verify the creditability of the financial statements.
Miss Chnida Suwanjutha missed the Audit Committee Meeting No. 2/2014 and Board of Directors Meeting No. 2/2014 since the company has
scheduled the Meeting to overlap with foreign trip which has determined in advance

By the year 2014, the Audit Committee held a total of 6 times, including the quarterly Audit Committee meeting 4 times, meeting
with the subsidiaries’ risk management committee 1 time and meeting with the external auditor without executive attend 1 time.
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NAME
POSITION
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As at December 31, 2014, the Audit Committee comprised 3 members:
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Mr. Teerapol Juthapornpong, The Company Secretary, served as the Secretary of the Audit Committee since February 19, 2013
and Mr. Akapan Nuanmuang, Director of Internal Audit, is in charge of the internal control system, internal audit system and risk management
system and report directly to the Audit Committee. A profile of Mr. Akapan Nuanmuang is presented in Appendix 3

Term of the Audit Committee
The term of office of the Audit Committee member is 3 years. A retiring committee member is eligible for re-appointment. In the
event of the resignation of any Audit Committee member prior to the expiration of their term, the appointed replacement shall hold office only
for the remainder of the term of the replaced member.

Scope of Duties and Responsibilities of the Audit Committee

l
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The Audit Committee has duties and responsibilities as delegated by the Board of Directors as follows:
1) Review the Company’s financial reporting process to ensure accuracy and adequacy;
2) Review that the Company has appropriate and efficient internal control and internal audit systems, determine the independence
of the internal audit unit, as well as recommend the appointment, transfer and dismissal of the chief of the internal audit unit or any other unit
responsible for internal audit.
3) Review the Company’s compliance with the securities and exchange law, regulations of the Stock Exchange and other laws
relevant to the Company’s businesses.
4) Consider, select, nominate and dismiss an independent person to act as the Company’s auditor and propose the remuneration
of such person, as well as attend a non-management meeting with the auditor at least once a year.
5) Review and approve the connected transactions or those with possible conflicts of interest to ensure that they comply with all
relevant laws and regulations of the Stock Exchange. This is to ensure that these transactions are reasonable and of maximum benefit to the
Company.
6) Prepare and disclose a report on the Audit Committee’s monitoring activities in the Company’s annual report, which must be
signed by the Chairman of the Audit Committee and consist of at least the following information:
		
T An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial reporting;
		
T An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system;
		
T An opinion on the compliance with the securities and exchange laws, regulations of the Stock Exchange or laws relevant
to the Company’s business;
		
T An opinion on the suitability of the auditor;
		
T An opinion on transactions that may have conflicts of interest;
		
T The number of audit committee meetings and attendance of such meetings by each committee member;
		
T Opinions or observations received by the audit committee through the performance of its duties as defined in its charter;
		
T Disclosure of other reports that the Audit Committee considers the shareholders and general investors should be aware
of, within the scope of its duties and responsibilities as assigned by the Company’s Board of Directors.
7) To perform any other task assigned by the Company’s Board of Directors with the approval of the Audit Committee.
8) Verify the appropriateness and adequacy of the Company’s risk management system.
9) Review the Company’s corporate governance policy and evaluate the implementation of such policy at least once a year.

162

Remuneration Committee and Nomination Committee

At present, the Company has not yet appointed a Remuneration Committee and a Nomination Committee. However, acting as the
Remuneration and Nomination committees, the Board of Directors as a whole, except for directors with interests, will consider the criteria for
and form of remuneration of the directors and present its opinion to the Board. The Board must propose the remuneration of directors to the
shareholders’ meeting for approval. The Board will also consider the criteria and process for nomination of persons with appropriate qualifications
and/or persons with necessary skills that is still lacking to serve as directors, as well as select persons according to the determined nomination
process and present its recommendation to the Board, which the Board will propose to the shareholders’ meeting to appoint as directors.
In such process for nomination of persons, the company selected personnel from IOD Chartered Director of Thailand Institute of
Directors (IOD) and personnel in various fields on the basis of seniority, qualifications and work experience.

In 2014, the subsidiary had established risk management committee which consisted of member of the Board of Directors 1 person
and the subsidiary’s Chief Executive to operate under the supervisory of the audit committee. The responsibilities of risk management committee
are to define / review/ approve framework and guideline in managing risk, anti-corruption as well as corporate social responsibilities; in order
to prepare sustainable development report by coordinating with internal audit unit and report to the audit committee as well the board of
directors to acknowledge every quarter. Risk management committee is also responsible for setting up meeting to review operation performance
in accordance with the risk management system, report on significant risk together with the audit committee at least once a year.

SELECTION AND APPOINTMENT OF DIRECTORS AND SENIOR EXECUTIVES

The Board of Directors appointed a Nomination Committee where the Board as a whole, except for directors with interests, shall be
responsible for the consideration. The criteria for selection and appointment of directors and senior executives are as follows:

l

		
The Board of Directors or the shareholders’ meeting (depending on the case) shall appoint independent directors to join the
Company’s Board. The Company has a policy that not less than one-third of the Board must be independent directors and that it must have
at least 3 independent directors. Currently, the Company has 3 independent directors namely Miss. Chnida Suwanjutha, Mr.Suchai Vatanatrinakul
and Mr. Wichai Hirunwong.
		
The Company has defined an independent director as specified in the regulations of the Securities and Exchange Commission
and the Stock Exchange of Thailand according to notification Tor Jor. 4/2552 of the Capital Market Supervisory Board dated February 20, 2009
regarding the qualifications of the independent director. Independent director means a director who has the following qualifications:
		
1. Must not hold more than 1 per cent of all shares with voting rights of the Company, its parent company, a subsidiary
company, an affiliated company, major shareholder or a controlling person of the Company. This shall also include shareholding by related
persons of the independent director.
		
2. Must not be or have been either a director with management authority, an employee, staff, consultant on retainer or a
controlling person of the Company, unless relieved of such characteristics for not less than two years prior to appointment. Such prohibited
characteristic shall not include independent directors who are former government officials or consultants to a government agency that is a
major shareholder or a controlling person of the Company.
		
3. Not being a person related by blood or by legal registration as a father, mother, spouse, sibling and child, including spouse
of children of the executive, major shareholder, controlling person of the Company or any persons that has been nominated as an executive
or controlling person of the Company or its subsidiary companies.
		
4. Neither having nor used to having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company,
affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company in a manner which may impede his independent judgment. Neither
being nor used to being a principal shareholder or a controlling person of any person having a business relationship with the Company, its
parent company, subsidiary company, affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company unless relieved of such
characteristics for not less than two years prior to the date of appointment as an independent director.
			 The business relationship under the first paragraph includes normal business transactions for rental or lease of immovable
property, transactions related to assets or service or the granting or receipt of financial assistance through the receipt or extension of loans,
guarantees, provision of asset as collateral, and other similar actions that result in the Company or its counterparty being subject to indebtedness
payable to the other party of 3 per cent or more of the Company’s net tangible assets, or of 20 million Baht or more, whichever is the lower.
The amount of such indebtedness shall be calculated according to the calculation method for the value of connected transactions specified
in the notification of the Capital Market Supervisory Board concerning rules on connected transactions mutatis mutandis. However, in the
consideration of such indebtedness, any indebtedness that occurred during the course of one year prior to the commencement date of the
business relationship with the same person shall also be included.
		
5. Neither being nor used to being an auditor of the Company, its parent company, subsidiary company, affiliated company,
major shareholder or controlling person of the Company, and not being a principal shareholder, controlling person or partner of an audit firm
that employs the auditors of the Company, its parent company, subsidiary company, affiliated company, major shareholder or controlling
person of the Company unless relieved of such characteristics for not less than two years prior to the date of appointment as an independent
director.
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6. Neither being nor used to being a provider of any professional service, including legal counselor or financial advisor, who
receives a service fee exceeding 2 million Baht per year from the Company, its parent company, subsidiary company, affiliated company,
major shareholder or controlling person of the Company, and not being a principal shareholder, controlling person or partner of the provider
of professional service unless relieved of such characteristics for not less than two years prior to the date of appointment as an independent
director.
		
7. Not being a director appointed as a representative of the Company’s director, major shareholder or shareholder who is
related to the major shareholder.
		
8. Not operate any business of the same nature as and is in significant competition with the business of the Company or its
subsidiary company or not being a principal partner in a partnership or being an executive director, employee, staff, consultant on retainer or
holding more than 1 per cent of all shares with voting rights of any other company operating a business of the same nature as and is in significant
competition with the business of the Company or its subsidiary company.
		
9. Not having any other characteristic that impedes the ability to render independent opinions with regard to the Company’s
operations.

(2) DIRECTORS AND EXECUTIVES

l
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A. BOARD OF DIRECTORS

			 In the selection of directors, the Company’s Board of Directors, excluding any director with conflicts of interest, will
identify and select qualified candidates for nomination to the Board of Directors for its approval. The Board would then nominate the selected
candidates to the shareholders’ meeting for election and appointment. The appointment of the Company’s directors will be in line with the
criteria prescribed in the Company’s Articles of Association as follows:
			 1. The Board of Directors of the Company will comprise not less than 5 members whose appointment has been approved
by the shareholders’ meeting and not less than half of the directors must reside in Thailand.
			 2. The shareholders’ meeting elects the directors according to the following criteria and procedures:
				 (1) Each shareholder shall be entitled to one share to one vote.
				 (2) Each shareholder must exercise all his votes under (1) above to elect one or more nominees to be directors but
may not divide the votes among several nominees.
				 (3) Nominees who receive the largest number of votes in descending order shall be elected as directors equal to the
number of directors to be elected at that time. In the event of that the nominees elected in subsequent order receives equal votes and the
number of directors to be elected at that time is exceeded, the chairman of the meeting shall cast the deciding vote.
			 3. At every annual general meeting of shareholders, one-third of the directors shall retire. If one-third is not a round
number, the number closest thereto shall be the applicable number.
				 The directors to vacate office within the first and second year following company registration shall draw lots. In
subsequent years, the directors serving the longest shall retire. The directors who retire by rotation are eligible for re-election by the shareholders.
			 4. Any director who wishes to resign from office shall submit a letter of resignation to the Company. The resignation shall
be effective on the date that the Company receives the letter. The director may notify the Registrar of his resignation.
			 5. In the event that a position of director becomes vacant for any reason other than the end of the office term, the Board
of Directors shall appoint any individual with the characteristics prescribed by law to be a new director at the next Board meeting, except if
the remaining office term is less than 2 months. The replacement director shall hold office only for the remainder of the office term of the director
whom he replaces.
				 The resolution of the Board of Directors pursuant to the first paragraph must consist of votes of not less than threefourths of the number of remaining directors.
			 6. The shareholders’ meeting may remove any director from office before the end of term with a resolution of not less
than three-fourths of the total votes of shareholders present and eligible to vote and altogether holding not less than one-half of the total number
of all shares held by the shareholders present and eligible to vote at that meeting.

		

B. AUDIT COMMITTEE

			 The Board of Directors appoints at least 3 independent directors as members of the Audit Committee of the Company.
The member of the Audit Committee must possess the qualifications stipulated by the securities and exchange laws, as well as relevant
notifications, regulation and/or rules of the Stock Exchange of Thailand that prescribes the qualifications and scope of duties and responsibilities
of the Audit Committee.

		

C. EXECUTIVES

			 The Company has a policy to recruit executives through the selection of persons who possess knowledge, capability,
skill and experience beneficial for the Company’s operations, fully understands the Company’s business and is capable of managing the
business to achieve the objectives and goals set by the Board of Directors. Selections are made in accordance with the human resource
regulations and must be approved by the Board of Directors and/or any person assigned by the Board of Directors.

GOVERNANCE OF THE SUBSIDIARY’S OPERATIONS

The Company has a policy for its subsidiaries to adhere to and comply with the corporate governance principles of the Company
according to the guidelines set by the Company. It is set in the authorization manual of the subsidiaries that important operations or material
transactions must first be approved by the Company’s Board of Directors. In addition, a large number of directors of the subsidiaries are also
directors of the Company and, therefore, the various operations of the subsidiaries will largely take into consideration and adhere to the
guidelines for operation of the Company.

l

The Company supervises and protects against the use of inside information according to the good corporate governance principles,
as well as requires the directors and executives to disclose information on their interests and those their related parties. The Company has
the following guidelines:
1) Set policies regarding the safe-guarding of the information system in order to maintain the standard of the work system, computer
system, and information and communication system, which are important in the creation of a control system of quality.
2) Set policies regarding trade secrets and intellectual properties. The Company has entered into confidentially agreements with
its employees, contractors, suppliers/service providers and visitors of the Company to prevent disclosure of information or news of the Company
and its subsidiaries that are confidential. In addition, the employees are prohibited from infringement of the intellectual property rights of others.
3) The Board of Directors has set in writing the procedures for use of inside information to promote transparency, equality and
fairness equally to all shareholders and to prevent the use of such non-public information for personal gains, as well as avoid criticism regarding
the appropriateness of the trading of the Company’s securities. The directors, executives and employees of the Company must protect the
secret and/or inside information of the Company and may not disclose or use such information, directly or indirectly, for personal gains for
oneself or others. They must not trade, transfer or receive securities of the Company by using the Company’s secret and/or inside information
except where the information has been made public and must not enter into any transaction by using the Company’s secret and/or inside
information, which may directly or indirectly cause losses to the Company. They are also prohibited from trading, transferring or receiving the
Company’s securities for a period of 1 month prior to the disclosure of the Company’s financial statements and within 2 working days after
disclosed such information. This requirement includes spouses and minor children of the directors, executives and employees of the Company.
Violators of the requirements will be punishable according to the Company’s disciplinary rules and/or the law depending on the case.
4) The Company has advised the directors and executives of their duty to report on their shareholding in the Company. In the case
where the director or executive trades in the Company’s securities, they must also report their securities holding and the holdings of their
spouses and minor children of the securities of the Company as prescribed by Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 within
3 working days to the Securities and Exchange Commission for further dissemination to the public. The Company also requires the directors
and executives to report their securities holding to the Board or person who has been designated by the Board on a quarterly basis, including
the disclosure by the Board of Directors meeting and the Annual Report.
5) The Board of Directors has set guidelines and procedures for reporting the interest of directors and executives as prescribed
by Section 89/14 of the Securities and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551 (2008) and notification Tor Jor. 2/2552 of the Capital Market Supervisory
Board.
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REMUNERATION OF THE AUDITOR
(1) AUDIT FEE

		 The Company and its subsidiaries paid audit fee to EY Office Limited, which is the audit firm that the auditor works under,
person or business that are related to the auditors of the accounting period of previous year. Details are as follows:
		 EY Office Limited is auditors approved by the Securities and Exchange Commission. These auditors have no relation or interest
with the Company / subsidiaries / management / major shareholders or connected persons and, therefore, can independently perform the
audit and provide their opinions on the Company’s financial statements.

ITEM NO.

PAYER

AUDITOR

AUDIT FEE

1

Premier Enterprise Public Co., Ltd.

Mrs.Chonlaros Suntiasvaraporn

1,200,000

2

Premier Inter Leasing Co., Ltd.

Mrs.Chonlaros Suntiasvaraporn

800,000

3

Premier Brokerage Co., Ltd.

Mrs.Chonlaros Suntiasvaraporn

390,000

4

Premier LMS Co., Ltd.

Mrs.Chonlaros Suntiasvaraporn

215,000

5

Premier Capital (2000) Co., Ltd.

Mrs.Chonlaros Suntiasvaraporn

300,000

			

Total Audit Fee		

2,905,000

		

(2) NON-AUDIT FEE

		

- None -

COMPLIANCE WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES
IN OTHER MATTERS

l

Annual Report 2014 Premier Enterprise Public Company Limited

MEASURES FOR WHISTLE-BLOWING AND VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS

166

The Company requires that executives at all levels assume responsibility for ensuring that employees under their supervision
acknowledge, understand and comply rigorously with the code of conduct and policy/regulations/requirements of the Company, the principles
of good corporate governance and various laws. The Company has determined the procedures for consideration and investigation of grievances
or complaints that are systematic, transparent and accountable so that the complainants will have trust and confidence in a fair investigation
process.
In order to treat all stakeholders equally and with fairness, the Company has set up channels for whistle-blowing, complaints,
suggestions or recommendations that indicate that the stakeholders are affected or are at risk of being affected by any action that may cause
damages for all groups of stakeholders arising from its business operations or violation of laws, rules, regulations and the code of conduct by
its employees, as well as behaviors that may indicate fraud, unfair treatment, or careless or reckless actions. Whistle-blowing or filing of
complaints together with details and evidences can be made through the following channels:
T Audit Committee
T The Company Secretary
		 Premier Enterprise Public Co., Ltd.
		 No.1 Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road Nong-bon, Prawet, Bangkok 10250
		 Telephone : 02 – 301-1569
		 Facsimile : 02 – 748-2063
		 Email
: Teerapol.act@pe.premier.co.th
The whistle-blowers or filers of complaints that are employees, customers, individuals hired for work by the Company or other groups
of stakeholders who are whistle-blowers will have their rights protected and defended according to the law or the guidelines set by the Company.

In 2014, the Company did not have any material dispute with the stakeholders.
This year is another year in which the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) project has improved its
assessment criteria in alignment with the ASEAN standard. The new criteria are more detailed in many aspects, such as performance assessment
of the Board of Directors and its committees as individuals, performance assessment of the Chief Executive Officer or the highest-ranking
corporate officer, compliance with business ethics and anti-corruption, minimum quorum requirement of at least two thirds of the total number
of directors to vote, and independent directors should not hold office for more than 9 years. Although the Company had to adapt to these
criteria, the overall average score was considered to be satisfactory.
However, there are some matters in which the Company could not fully comply and cannot perform as follows.

INCOMPLETE COMPLIANCE TO CRITERIA/UNCLEAR
1. In the past year, the Board of Directors held less Board meetings than 6 times per year as the number of meetings determined
by the Company was 4 times per year, which is appropriate and consistent with the agenda for the consideration of the performance of the
Company and the agenda for the certification of the financial statements, which is already set as quarterly. In addition, the Company is ready
to call a Board meeting in the event that it is necessary or there is any agenda that needs to be considered urgently.

l

1. The Company did not disclose that there was a voting inspector present at the shareholders’ meeting in the minutes of the
meeting because the provision of an independent individual to count or inspect the results of the vote counting is not the way to prevent
fraudulent voting. The Company has put in places processes for vote counting, storage of the voting documents, and complete recording of
a video of the entire meeting, which is disclosed on the Company’s website. Therefore, the conducting of the meeting and vote counting is
transparent and accountable.
2. The proportion of shares of the Company held by the institutional investors is in aggregate less than 5% of the Company’s
issued shares because the Company has no right or involvement in the trading or holding of shares by the shareholders.
3. The Board of Directors did not establish a policy limiting the number of listed companies in which each director may hold
directorships at not exceeding 5 companies in the Company’s corporate governance policy. As the Company’s Board is efficient in performing
its duties, the limiting of the number of companies in which they can hold directorships will not affect their performance and the number of
persons with sufficient knowledge, expertise and experience to serve as directors of the Company is very limited. Therefore, the setting of
such limitation will make it difficult for the Company to find persons to serve as directors.
4. The Board of Directors did not establish a policy on the holding of directorships in other companies by the Managing Director
as the Company has already set a prohibition/restriction against the Managing Director entering into transactions or serving as director in other
companies or organizations with conflicts of interests or that which impacts work performance in the capacity of Managing Director. Apart
from such prohibition/restriction, the Company is confident and respects the judgment of the Managing Director in holding a director or other
positions in other companies or organizations.
5. The Board of Directors did not establish a policy limiting the cumulative term of office of the independent directors at not
exceeding 9 years as their continuous tenure should be beneficial to the management and business operations of the Company. Additionally,
it is not easy to recruit persons who are competent to serve as directors.
6. From the Company’s Board of Directors, there are executive directors who hold directorships in more than 2 other listed
companies. As the Company’s executive directors are efficient in performing their duties, the limiting of the number of companies in which
they can hold directorships will not affect their performance and the number of persons with sufficient knowledge, expertise and experience
to serve as directors of the Company is very limited. Therefore, the setting of such limitation will make it difficult for the Company to find persons
to serve as directors.
7. The Board did not disclose the remuneration of the Chief Executive Officer (CEO), both short and long-term, and the performance
of the CEO as it is confidential information that should not be disclosed. However, there is disclosure of the total amount of remuneration of
the executives.
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8. The shareholders/Board of Directors did not approve the remuneration of the executive directors/senior management
as the executive directors have declared their intention to waive the right to receive compensation. According to the delegation of authority
manual, the consideration of the remuneration of the senior management is the authority of the Managing Director, which is already appropriate.
The Board reviews the remuneration through the annual budget.
9. The Company’s Chairman of the Board of Directors is not an independent director because the appointment of the Chairman
is made through the selection of a director with appropriate qualifications, competency, and understanding of and adherence to the principles
of corporate governance, without regard to whether or not the director is an independent director.
10. The Company has not appointed a Remuneration Committee and Nomination Committee as the Company has determined
that the Board of Directors Board of Directors as a whole, except for directors with interests, shall act as the Remuneration Committee and
Nomination Committee.
11. The Company has not appointed a Corporate Governance (CG) Committee because the Board of Directors as a whole is already
acting as the CG Committee.
12. The Company has not appointed a Risk Management Committee as the Company has already determined that the Audit
Committee shall act as the Risk Management Committee. In addition, the Company has appointed a Risk Management Sub-committee, which
has assessed the risks of the Company and subsidiaries and reported to the Audit Committee.
13. The Board of Directors consists of less than 50% of directors who are independent directors because the composition of the
independent directors is not an integral element in the functioning of the Board.
The Company is aware and committed to complying with the principles of good corporate governance established by the Stock
Exchange of Thailand. Apart from the corporate governance policy and the whistle-blowing measures and whistle-blower protection mechanisms
that are disclosed on the Company’s website and annual report, the Company also has policies on business, employees, society and the
environment, which are disclosed in the sustainability report.
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MRS. DUANGTHIP EAMRUNGROJ

CHAIRMAN, Authorized Director

AUTHORIZED DIRECTOR

Age : 58 Years
Date of Appointment : 8 October 1993
Education :
T Master’s Degree of Business Administration,
		 Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A.
T Bachelor’s Degree of Nuclear Engineering,
		 Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A.
Training from Thai Institute of Directors (IOD) : None
Percentage of Shareholding (%) : 1.67
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years :
Other Listed Companies
T 1992 - Present
Chairman,
			
Premier Technology Public Company Limited
T 2007 - Present
Chairman,
			
Premier Marketing Public Company Limited
Other Non-Listed Companies
T 1988 - Present
Chairman,
			
Premier Brokerage Company Limited
T 1990 - Present
Chairman,
			
Premier Inter Leasing Company Limited
T 1998 - Present
Chairman,
			
Premier LMS Company Limited
T 2000 - Present
Chairman,
			
Premier Capital (2000) Company Limited
T 2004 - Present
Director,
			
Premier Fission Capital Company Limited
T Present
Director,
			
Companies in Premier Group of Companies
T Present
President,
			
Premier Group of Companies

Age : 59 Years
Date of Appointment : 30 April 2001
Education :
T Executive Master Degree in Consulting and
		 Coaching for Change (CCC) INSEAD, France
T Master’s Degree of Business Administration, Thammasat University
T Bachelor’s Degree of Nuclear Engineering,
		Chulalongkorn University
T Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France
Training from Thai Institute of Directors (IOD) :
T Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 22/2004
Percentage of Shareholding (%) : 0.0069
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years :
Other Listed Companies
T 1992 - Present
Director,
			
Premier Technology Public Company Limited
T 2007 - Present
Director,
			
Premier Marketing Public Company Limited
T 2012 - Present
Director,
			
Premier Products Public Company Limited
Other Non-Listed Companies
T 1998 - Present
Director,
			
Premier LMS Company Limited
T 1999 - Present
Director,
			
Premier Inter Leasing Company Limited
T 1999 - Present
Director,
			
Premier Brokerage Company Limited
T 2000 - Present
Director,
			
Premier Capital (2000) Company Limited
T 2004 - Present
Director,
			
Premier Fission Capital Company Limited
T Present
Director,
			
Companies in Premier Group of Companies
T Present
Group Corporate Director,
			
Corporate Affairs, Premier Group of Companies

l

MR. VICHIEN PHONGSATHORN
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MR. KITTISAK BENCHARIT

MRS. NANGNOI BUNYASARANAND

AUTHORIZED DIRECTOR

AUTHORIZED DIRECTOR

Age : 65 Years
Date of Appointment : 26 April 2012
Education :
T Bachelor’s Degree of Economics and Business Administration,
University of Wisconsin, U.S.A.
Training from Thai Institute of Directors (IOD) :
T Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 70/2006
T Audit Committee Program (ACP) Course, Batch 32/2010
T Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive
Class (CGI) 2014
Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years :
Other Listed Companies
T 2009 - 2013
Independent Director and Audit Committee,
			
ACL Securities Public Co., Ltd.
T 2009 - Present
Independent Director and Audit Committee,
Finansia Syrus Public Co., Ltd.
T 2013 - Present
Independent Director and Audit Committee,
Thonburi Medial Centre Public Co., Ltd.
T 2013 - Present
Independent Director and Chairman Audit
			
Committee, Exotic Food Public Co., Ltd.
Other Non-Listed Companies
T 1999 - Present
Director,
			
Premier Inter Leasing Company Limited
T 1999 - Present
Director,
			
Premier LMS Company Limited
T 2000 - Present
Director,
			
Premier Capital (2000) Company Limited
T 2000 - Present
Managing Director,
			
Premier Brokerage Company Limited
T 2009 - Present
Advisor to President & Group CEO,
			
Premier Group of Companies

Age : 69 Years
Date of Appointment : 26 April 2012
Education :
T Bachelor’s Degree of Accounting, Chulalongkorn University
T Certificate - Dynamic Management, Syracuse University,
		 New York, U.S.A.
T Senior Executive Program (SEP), SASIN
Training from Thai Institute of Directors (IOD) :
T Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 67/2007
T Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course,
		Batch 9/2014
Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years :
Other Listed Companies
T 2008 - Present
Director,
			
Premier Marketing Public Company Limited
Other Non-Listed Companies
T 2008 - 2010
Director and Advisor of Financial Services
			
Business, Premier Group of Companies
T 2011 - 2012
Advisor to President & Group CEO,
			
Premier Group of Companies

MANAGING DIRECTOR AND AUTHORIZED DIRECTOR

AUTHORIZED DIRECTOR

Age : 58 Years
Date of Appointment : 26 April 2012
Education :
T Master’s Degree of Business Administration,
		 Tarleton State University, USA
T Bachelor’s Degree of Economics, Chulalongkorn University
Training from Thai Institute of Directors (IOD) :
T Directors Certification Program (DCP) Course, Batch 102/2012
T Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course,
		Batch 9/2014
Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years :
Other Listed Companies : None
Other Non-Listed Companies
T 1998 - 2010
Assistant Managing Director,
			
Premier LMS Co., Ltd
T 2010 - Present
Managing Director,
			
Premier Inter Leasing Co., Ltd.
T May 2014 - Present
Advisor to Managing Director,
			
Premier Inter Leasing Co., Ltd.

Age : 52 Years
Date of Appointment : 23 April 2014
Education :
T Master of Public Administration, National Institute of Development
Administration (NIDA)
T Bachelor of Laws, Chulalongkorn University
T Bachelor of Business Administration (Banking and Finance),
		Ramkhamhaeng University
Training from Thai Institute of Directors (IOD) :
T Training on Director Accreditation Program (DAP) Course,
		Class 106/2013
T Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Course,
		Class 21/2014
T Director Certification Program (DCP) Course, Class 198/2014
T Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) Course, Class 15/2014
T Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Class 13/2014
Percentage of Shareholding (%) : 0.00%
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years :
Other Listed Companies
T 2012 - Present
Director,
			
Premier Products Public Company Limited
Other Non-Listed Companies
T 2009 - Present
Director,
			
Premier Capital (2000) Company Limited
T 2009 - Present
Director,
			
Premier Inter Leasing Company Limited
T 2009 - Present
Director,
			
Premier Brokerage Company Limited
T 2009 - Present
Director,
			
Premier LMS Company Limited
T 2009 - Present
Director,
			
Premier Fission Capital Company Limited
T Present
Director,
			
Companies in the Premier Group of Companies
T Present
Senior Corporate Director, Corporate Affairs 3,
			
Premier Group of Companies

l

MRS. WALAIRAT PONGJITT
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MISS.CHNIDA SUWANJUTHA

MR. SUCHAI VATANATRINAKUL

INDEPENDENT DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE

INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE

Age : 73 Years
Date of Appointment : 19 February 2013
Education :
T Master of Business Administration (Finance), National Institute of
Development Administrative (NIDA)
T Post Graduate for Advance Studies in Economic & Social Studies,
The Victoria University of Manchester England
T Bachelor’s Degree of Accounting, Thammasat University
T Bachelor’s Degree of Commerce, Thammasat University
T Fellowship of The National Defence College, National Defence Course
for The Joint State-Private, class 37 National Defence College
		Thailand
T Certified Public Accountant No. 1495
Training from Thai Institute of Director (IOD) :
T Training on Director Accreditation Program (DAP) Course,
		Batch 97/2012
T Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014
Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years :
Other Listed Companies
T 2012 - Present
Independent Director and Chairman of the
			
Audit Committee,
			
Premier Products Public Company Limited
T 2013 - Present
Remuneration Committee,
			
Premier Products Public Company Limited
Other Non-Listed Companies
T 2001 - 2010
Associate Judge, The Central Intellectual
			
Property and International Trade Court Ministry
			
of Justice
T 2001 - Present
Conciliator, The Central Intellectual Property
			
and International Trade Court, Ministry of Justice
T 2002 - 2007
Advisor, Thailand Innovative Administration 		
Consultancy Institute Office of the Civil Service
Commission
T 2004 - Present
Committee of Monitoring and Evaluation,
			
Suan Dusit Rajabhat University
T 2007 - 2011
Chairman, Subcommittee consideration of the
applicant for registration as a CPA Federation
			
of Accounting Professions
T 2007 - Present
Qualified Person Committee of Financial and
Accountant Office of the Civil Service
			
Commission
T 2008 - 2011
Committee of Tax Auditor,
			
The Revenue Department
T 2014 - Present
Committee of Tax Auditor,
			
The Revenue Department
T Present
Dean, Faculty of Accountancy,
			
Siam Technology College

Age : 74 Years
Date of Appointment : 4 July 2011
Education :
T Bachelor’s Degree of Education Srinakarintaraviroj University
Training from Thai Institute of Directors (IOD) :
T Director Accreditation Program (DAP), Batch 38/2005
Percentage of Shareholding (%) : 0.0009
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years :
Other Listed Companies
T 1997 - Present
Independent Director and Audit Committee,
Premier Technology Public Co., Ltd.
Other Non-Listed Companies
T Present
Freelance consultant ; design and provide
			
services on Compensation Management
			
Salary/Wages Structure Employee Benefits
			
and Rewards System
T Present
Director,
			
Retail Training Co., Ltd.
T 2013 - Present
Advisor of the Social Innovation Foundation
Committee

MR. WICHAI HIRUNWONG
INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE
Experiences over the Past 5 Years :
Other Listed Companies
T 2007 - Present
Independent Director and Audit Committee,
Premier Marketing Public Co., Ltd.
Other Non-Listed Companies
T 1997 - 2012
Faculty Director, Graduate Volunteer Center,
Thammasat University
T 2010 - 2011
Director of planning opinions on urgent public
issues for presentation to National Economic
			
and Social Advisory Council
T 2010 - 2011
Advisor of the Board of Director, Corporate
			
Governance and Corporate Social
			
Responsibility and the Environment,
			
The Government Housing Bank
T 2011 - 2014
Sub-Committee on Monetary Policy,
			
Fiscal Policy and Budget, The Senate
T 2013 - 2014
Honorary Advisor to Committee on Monetary,
Finance, Banking and Financial Institutions,
			
The Senate
T Present
Director and Treasurer,
			
Puey Ungphakorn Institute
T Present
Vice President,
			
The Thammasat Economics Association
T Present
Director and Assistant Secretary of the
			
Professor Puey Foundation.
T Present
Advisor to the sub-committee on Commerce,
The National Legislative Assembly
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Age : 68 Years
Date of Appointment : 4 July 2011
Education :
T Master of Economics, Pittsburg State University, U.S.A
T Bachelor of Economics (Honors), Thammasat University
T Bachelor of Laws, Thammasat University
T The 33rd Chartered Director of the Thai Institute of Directors
Training from Thai Institute of Directors (IOD) :
T Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 67/2007
T Financial Statement for Directors (FSD) Course, Batch 3/2008
T Director Certification Program (DCP) Course, Batch 110/2008
T Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), Batch 8/2010
T Audit Committee Program (ACP) Course, Batch 34/2011
T Monitoring the Internal Audit Function (MIA) Course, Batch 10/2011
T Monitoring Fraud Risk Management (MFM) Course, Batch 5/2011
T Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
Course, Batch 11/2011
T Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) Course,
		Batch 13/2011
T Chartered Director Class (CDC) Course, Batch 7/2013
T Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014
Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
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MR. TEERAPOL JUTHAPORNPONG

MR. AKAPUN NUANMUANG

COMPANY SECRETARY

CORPORATE DIRECTOR, INTERNAL AUDIT OFFICE

Age : 50 Years
Date of Appointment : 19 February 2013
Education :
T Bachelor Degree of Laws, Ramkhamhaeng University
T Barrister at Law, Institute of Legal Education of Thai Bar Association
T Graduate Diploma in Business Law, Thammasat University
T Master of Business Administration, Thammasat University
Training from Thai Institute of Directors (IOD) :
T Training on Company Secretary Program (CSP) Course,
		Batch 6/2014
Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years :
T 1985 - 1992
Legal Advisor,
			
DKSH (Thailand) Limited
T 1992 - 2001
Lawyer,
			
PBS Law Limited
T 2001 - 2002
Partner,
			
Natee International Law Office Limited
T 2002 - Present
Corporate Director,
			
Legal and Company Secretary,
			
Premier Group of Companies

AGE : 51 Years
DATE OF APPOINTMENT : 30 August 2009
EDUCATION :
T Master Degree in General Management, Burapa University
T Mini MBA Degree in General Management,
		Chulalongkorn University
T Higher Diploma in Auditing (Accounting Examination)
		Chulalongkorn University
T Bachelor Degree in Business Administration,
		 Programme (Accounting) Ramkhamhaeng University
Education and Training :
T Business Continuity Managing Disruption Related Risk in
		 Compliance with ISO 31000
T Application of Risk Management International Standard ISO
31000:2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010:2009
T Integrated Risk Management ISO31000-2009 / COSO-ERM
T Anti-Corruption : The Practical Guide Course (ACPG), Batch 2/2013
Experiences over the Past 5 Years :
T 1995 - 2012
Department Manager, Internal Audit Office,
			
Premier Capital (2000) Company Limited
			
Premier Enterprise Public Company Limited
			
Premier LMS Company Limited
			
Premier Global Capital Company Limited
T 2012 - Present
Corporate Director, Internal Audit Office,
			
Premier Group of Companies

LIST OF COMPANIES IN THE PREMIER GROUP OF COMPANIES			
PFC
PE
PC2000
PIL
PB
PLMS
PT
DCS
PM
PMF
PCI
PFP
PPP
PHA
IGC
PPW
PMC
PRH
RYH
MS
SP

Premier Fission Capital Co., Ltd.
Premier Enterprise Public Co., Ltd.
Premier Capital (2000) Co., Ltd.
Premier Inter Leasing Co., Ltd.
Premier Brokerage Co., Ltd.
Premier LMS Co., Ltd.
Premier Technology Public Co., Ltd.
Datapro Computer Systems Co., Ltd.
Premier Marketing Public Co., Ltd.
P.M. Food Co., Ltd.
Premier Canning Industry Co., Ltd.
Premier Frozen Products Co., Ltd.
Premier Products Public Co., Ltd.
Premier Home Appliance Co., Ltd.
Infinite Green Co., Ltd.
PP Wind Energy Co., Ltd.
Premier Motors Co., Ltd.
Premier Resorts and Hotels Co., Ltd.
Raya Heritage Co., Ltd.
Moo Ban Seri Co., Ltd.
Seri Premier Co., Ltd.

PMB
PMN
P-PET
SHR
PCE
IME
SPH
PPlanner
PAM
SRS
PSC
SA
PTDO
LPCE
PID
PGCAP
SNE
LQ5
Seto
RKT

Premier Metrobus Co., Ltd.
Premier Manufacturing Co., Ltd.
Premier Pet Products Co., Ltd.
Sea Harrier Co., Ltd.
Premier CE Co., Ltd.
Imperial Eagle Co., Ltd.
Seri Properties Holding Co., Ltd.
Premier Planner Co., Ltd.
Premier Alternative Motors Co., Ltd.
Sarasuk Co., Ltd.
Premier Sukhumvit Center Co., Ltd.
Seri Assets Co., Ltd.
Premier TDO Co., Ltd.
LPCE Co., Ltd.
Premier Infrastructure Development Co., Ltd.
Premier Global Capital Co., Ltd.
Senanee Co., Ltd.
Liquidation 5 Co., Ltd.
Seto Restaurant Co., Ltd.
Khon Thai Shop Ltd.

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

Premier Metrobus Co., Ltd.
Premier Manufacturing Co., Ltd.
Premier Pet Products Co., Ltd.
Sea Harrier Co., Ltd.
Premier CE Co., Ltd.
Imperial Eagle Co., Ltd.
Seri Properties Holding Co., Ltd.
Premier Planner Co., Ltd.
Premier Alternative Motors Co., Ltd.
Sarasuk Co., Ltd.
Premier Sukhumvit Center Co., Ltd.
Seri Assets Co., Ltd.
Premier TDO Co., Ltd.
LPCE Co., Ltd.
Premier Infrastructure Development Co., Ltd.
Premier Global Capital Co., Ltd.
Senanee Co., Ltd.
Seto Restaurant Co., Ltd.
Khon Thai Shop Ltd.
Thai DMR Retail Ltd.
Nature Ltd.

Premier Fission Capital Co., Ltd.
Premier Enterprise Public Co., Ltd.
Premier Capital (2000) Co., Ltd.
Premier Inter Leasing Co., Ltd.
Premier Brokerage Co., Ltd.
Premier LMS Co., Ltd.
Premier Technology Public Co., Ltd.
Datapro Computer Systems Co., Ltd.
Premier Marketing Public Co., Ltd.
P.M. Food Co., Ltd.
Premier Canning Industry Co., Ltd.
Premier Frozen Products Co., Ltd.
Premier Products Public Co., Ltd.
Premier Home Appliance Co., Ltd.
Infinite Green Co., Ltd.
PP Wind Energy Co., Ltd.
Premier Motors Co., Ltd.
Premier Resorts and Hotels Co., Ltd.
Raya Heritage Co., Ltd.
Moo Ban Seri Co., Ltd.
Seri Premier Co., Ltd.

l

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

Annual Report 2014 Premier Enterprise Public Company Limited

LIST OF COMPANIES			
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THE HOLDING OF THE BOARD OF DIRECTOR AND MANAGEMENT				
Premier Enterprise Public Company Limited As at 31 December 2014

31 DECEMBER 2013
NAME
Mr. Vichien Phongsathorn
Mrs. Vimolthip Phongsathorn (Spouse)

0.00
2.14

0
17,148,662

0.00
2.14

0
38,460

55,440
0

0.01
0.00

55,440
0

0.01
0.00

0
0

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

6,900
0

0.00
0.00

6,900
0

0.00
0.00

0
0

Mr. Wichai Hirunwong
Mrs. Chuthaporn (Spouse)

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

Mr. Kittisak Bencharit
Mrs. Pensri Bencharit (Spouse)

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

Mrs. Nangnoi Bunyasaranand
Mr. Boonserm Bunyasaranand (Spouse)

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

Mr. Somchai Lertsuthirasmevong
Mrs. Sanitsuang Lertsuthirasmevong (Spouse)

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

-

60
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0

17,211,062

2.15

38,460

Ms. Chnida Suwanjutha
Mr. Prathueng Srirodbang (Spouse)
Mr. Suchai Vatanatrinakul
Mrs. Juangchan Vatanatrinakul (Spouse)

Mrs. Walairat Pongjitt
Mr. Suwat Ponjit (Spouse)
Ms. Monpatsorn Pongjit (Minor Child)
Mr. Waritthorn Pongjit (Minor Child)
Total

l
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NUMBER OF		NUMBER OF		 INCREASE
SHARE OWNED
(DECREASE)
%
SHARE OWNED
%
0
17,110,202

Mrs. Duangthip Eamrungroj
Mr. Prasert Eamrungroj (Spouse)
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31 DECEMBER 2014

-		
17,172,542

2.15

l
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Premier Motors Co., Ltd.

Normal
The Company
Common 		
T NGV refueling services by Premier Motor
directors
0.01
business
			 Co., Ltd. is a supplier. Payables to			
			 related party		

Datapro Computer Systems Co., Ltd.

Normal
Subsidiary
Common 		
T Maintenance services on computer
directors
0.17
business
			 equipment for subsidiay’s customers.			

Premier Marketing PCL
Normal
The Company and its Subsidiaries
Common
1.00
T The Company has income from the right
directors
P.M. Food Co., Ltd.
business
Premier Canning Industry Co., Ltd.			 to lease on Premier Corporate Park			
Premier Frozen Products Co., Ltd.			 building			
Datapro Computer Systems Co., Ltd.		
		
T The subsidiary provides car rental service		
67.41
Premier Product Co., Ltd.		
Premier Motors Co., Ltd.			 on condition operating leases		
Premier Home Appliance Co., Ltd.
T The subsidiary provides rental service		
8.97
Premier Resorts and Hotels Co., Ltd.		
Raya Heritage Co., Ltd.			 of condition computer hardware and			
Seri Premier Co., Ltd.			 accessories.
Moo Ban Seri Co.,Ltd.		
T The subsidiary has provision of 		
1.25
Premier Fission Capital Co., Ltd.		
Premier Metrobus Co., Ltd.			 commercial credit to various business, 			
Seri Property Holdings Co., Ltd.			 Factoring receivables, Transfer of right			
Infinite Green Co., Ltd.			 over inventories.
		
T Receivables from related parties		
0.37
		
			 Loan to and Accrued interest income		
–

NGV Price is based on the retail price
of PTT			

Service charges are under normal
business practices.

Rates and condition can be comparable
to other lenders

Prices are under normal business

Prices are under normal business

Rate is based on long-term contracts
of 30 years, ending 2022. The contract
started in 1988 since the company was
the owner of the building.		

					
TRANSACTION
		TRANSACTION			
VALUE
RELATED JURISTIC PERSON
TYPE
DESCRIPTION
RELATIONSHIP (MILLION BAHT)
NECESSITY AND RATIONALE

Related Transactions between the Company and its subsidiaries and related persons incurred in 2014

RELATED TRANSACTIONS

177

178
Advisory fee is computed from the 		
average actual cost of each business
structure of Premier Fission Capital 		
Co., Ltd.’s customers
Service charges are under normal
business practices.

Support
The Company and its Subsidiaries
Common 		
directors
7.98
normal business T Advisory fee for services rendered
			 according to the management and			
			 consulting contracts.			
						

Support
Subsidiaries
Common 		
directors
6.26
normal business T IT service fees for software, e-mail,
			 internet and system maintenances			

Premier Marketing PCL.

Financial
The Company
Common 		
T Financial institution sold the receivable
directors		
support
			 (the company) to Premier Marketing Plc.			
					
T Long-term Liabilities		
7.98
		
					

Seri Property Holdings Co., Ltd.

Support
Subsidiaries
Common 		
T
Office rental , common service charge,
directors
4.14
normal business
			 electricity and telephone bill.			
						
						
T Payables to related party		
0.02
		
T Rental deposit		
1.03
		

Datapro Computer Systems Co., Ltd.

Premier Fission Capital Co., Ltd.

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

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

Prices are under normal business condition
Company’s Buses is unable to meet the
customers’ need. The rental price is the
same criteria that companies charge 		
their customers.
Rental rates are based on market value
of the neighborhood
Electricity and telephone are actual cost

Permier Metrobus Co., Ltd.

Normal
Subsidiary
Common 		
T Vehicle fleet maintenance
directors
1.94
business
T Car and driver rental 		
		
3.81
						
						
						
T Metro Life Park’s Rental for Management		
0.32
		
			 and Logistics			
T Payables to related party		
1.45
		

					
TRANSACTION
		TRANSACTION			
VALUE
RELATED JURISTIC PERSON
TYPE
DESCRIPTION
RELATIONSHIP (MILLION BAHT)
NECESSITY AND RATIONALE
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POLICIES OR TRENDS OF RELATED TRANSACTIONS IN THE FUTURE
The company and/or its subsidiaries expect that in the future related transactions will still remain based on normal business practice
or normal business support i.e. purchase of goods for resale, leasehold amortization, service for office based on the space rental contract,
management fees under management and consulting contract, information technology service contract, car rental for business operations
and discount of account receivable etc. All of the related transactions will incur as necessary and for business operation effectiveness within
the group. Pricing policies are clearly determined based on the appropriate and fair price and conditions by considering of the company’s
benefits. However, the company’s Audit Committee will review these related transactions which treated as normal business practice or normal
business support every quarter.
For new important Related Transactions, the company will present to the Audit Committee for consideration and recommend to the
Board of Directors for approval.

l
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In the meantime, for related transactions that may incur conflict of interest in the future, it requires that the Board of Directors must
comply to securities and exchange laws and Office of Securities and Exchange Commission’s rules, notification, order and requirement. The
company must also follow requirements of disclosure regarding to related transactions, acquisition and sales of the company’s and its
subsidiaries’ assets as well as the accounting standards as determined by The Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand.
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (MD&A)
(1) OVERVIEW OF BUSINESS OPERATIONS
		
In 2014, the overall rental car market contracted by 15-20% and there was fierce competition from operators using the pricing
strategy. In addition, there is continuous effect of the government’s first car scheme of last year together with the government’s policy on mass
transport and subsidy for minibuses (vans) and the lack of control of the bus routes have affected the operators of large buses. The used vehicle
market is experiencing problems and this has resulted in a significant decline in used vehicle prices for both cars and buses. This has caused
a subsidiary to record continuous loss from the sales of the vehicles after expiration of lease terms or in cases where the customer returns the
vehicle prior to the end of the lease term. For the operating results in this period, loss from disposal of vehicles increased by 14.92 million Baht.
		
From the above-mentioned effects of the market prices of used vehicles and in adopting a conservative approach, the Company
and its subsidiary chose to record asset values that fully reflect the current prices for all vehicles and adjusted the value of the vehicles with
expired lease term or returned before the end of the lease term according to the expected future disposal prices based on current market
prices. This resulted in a loss from impairment of assets from the value of such vehicles of 75.30 million Baht as at September 30, 2014 and
loss on impairment of vehicles for rent as at December 31, 2014 of 67.33 million Baht.

l
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(2) OPERATING RESULTS

180

		
For the operating results for the year ended December 31, 2014, the Company and its subsidiaries had net loss for the year
of 81.43 million Baht, an increase of 110.28 million Baht from the previous year due to an increase in the Company’s profit of 2.95 million Baht,
loss on sales of vehicles for rent of a subsidiary of 14.92 million Baht (2013 profit: 9.73 million Baht), loss increased by 24.65 million Baht, loss
on impairment of vehicles for rent awaiting disposal of 67.33 million Baht together with depreciation of vehicles for rent awaiting disposal
(buses) of 10.86 million Baht. Due to the circumstances of the used vehicle market, the subsidiary’s loss increased by 102.84 million Baht and
administrative expenses in respect of personnel increased by 10.93 million Baht from the annual salary adjustment and expansion of the school
and shuttle buses rental business with expenses for this of 1.93 million Baht, finance cost increased by 5.07 million Baht and income tax
decreased by 13.40 million Baht. The details of the changes are as follows:
		
1. Rental and service income and gross profit consisted of:
			 1.1 Income from the vehicle leasing business was 508.74 million Baht, which was derived from income from the original
				 vehicle leasing business of 469.45 million Baht and income from the school bus and shuttle bus business of 39.30
				 million Baht. Income from the original vehicle leasing business decreased by 23.12 million Baht. The gross profit
				 margin was 26.76%, decreasing by 1.54% from the previous year due to the decrease in income while fixed costs
				 remain. Income from the school bus and shuttle bus business increased in 2014 with a gross profit margin of 22.59%.
			 1.2 Income from the insurance brokerage business was 20.20 million Baht, increasing by 2.35 million Baht due to an
				 increase in motor insurance premium of 2.10 million Baht, increase in marine insurance premium of 0.47 million Baht
				 and decrease in other insurance premium of 0.22 million Baht.
			 1.3 Income for the computer equipment rental business was 10.50 million Baht, increasing by 1.59 million Baht due to
				 the increase in the number of leased units.
		
2. Other income was 14.10 million Baht, decreasing by 2.19 million Baht from the previous year due to decrease in income
			 from debt collection of 1.35 million Baht (in 2013 the Company received repayment of debt according to a court ruling
			 from a hire purchase debtor of 2 million Baht), interest income decreased by 2.77 million Baht, gain on sales of assets
			 decreased by 1.06 million Baht, gain on sales of investments increased by 0.75 million Baht and other income increased
			 by 2.24 million Baht.
		
3. Administrative expenses was 111.63 million Baht, increasing by 22.91 million Baht from the depreciation of vehicles for
			 rent awaiting disposal of 10.86 million Baht, personnel expenses increasing by 10.93 million Baht from the increase in the
			 vehicle leasing business of 9.69 million Baht and the insurance brokerage business of 1.24 million Baht, selling expenses
			 increased by 3.29 million Baht, computer-related expenses increased by 1.04 million Baht, other expenses increased by
			 0.60 million Baht, unrealized loss from revaluation of investments was 1.10 million Baht, donations decreased by 1.66
			 million Baht and provision for doubtful debts decreased by 3.25 million Baht.

		
4. Loss on sales of vehicles for rent was 14.93 million Baht, increasing by 24.65 million Baht from the year before (2013 profit:
			 9.73 million Baht) due to the pricing competition to release the vehicles that has affected the trading volume of the used
			 vehicle market and the resale prices of used vehicle has declined continuously. In 2014, a total of 446 vehicles were sold
			 (2013 total was 394 vehicles) of which 187 vehicles were sold by the Company. 42% of the vehicles sold realized a profit
			 of 7.05 million Baht while 58% realized a loss of 21.97 million Baht, which is mainly loss from the sale of cars with 2,000CC
			motors.
		
5. From the pricing in the used vehicle market mentioned above, in 2014 a subsidiary recorded loss on impairment of vehicles
			 for rent of 67.33 million Baht in order to reflect the expected selling prices. The criteria for determining the value of the
			 cars is based on the market prices of cars sold in the past (quarter 3/2013 – quarter 2/2014) by grouping cars with same
			 engine sizes, same brand and similar years of use while the value of buses is based on the estimated selling price in the
			market.
		
6. Finance cost was 63.36 million Baht, increasing by 5.07 million Baht from the arrangement of hire-purchase agreements
			 for the customers for 11 employee shuttle buses with interest of 1.55 million Baht and from higher prices of vehicles for
			 rent than in the previous year by an average of 61,400 Baht, which caused the value of loan under the hire-purchase
			 agreement and interest payable from the hire-purchase agreement to increase.
		
7. For income tax expenses, in 2014, the Company has an entry for income tax of 3.28 million Baht that is recorded as income
			 (in 2013 income tax expense was 10.12 million Baht). Income tax for 2014 comprise corporate income tax of 0.83 million
			 Baht, increasing by 0.31 million Baht from the insurance brokerage business and deferred income tax of (4.11) million
			 Baht, which caused deferred income tax to decrease by 13.70 million Baht resulting from recognition of impairment of
			 vehicles for rent that will become an income tax expense in the future.

(3) LIQUIDITY AND SOURCES OF FUNDS OF THE COMPANY
		
From the business structure funding comes from 2 sources, which are:
		
1. Cash flows from operating activities and 2. proceeds from sales of vehicles for rent, with the subsidiaries having cash
			 flows from operating activities of 238.40 million Baht and proceeds from sales of vehicles for rent with expired lease terms
			 of 183.54 million Baht. The Company is able to manage liquidity at a certain level and the liquidity ratio was 0.77 times,
			 which is the same as last year. In addition, cash and cash equivalent and current investments were higher than in the
			 previous year causing the quick liquidity ratio to also be higher.

(5) FACTORS OR EVENTS THAT COULD AFFECT FUTURE OPERATIONS
As the economy has not clearly recovered¸ domestic demand for vehicles continued to decline steadily. The operations of
the Company still focuses on business expansion into new types of services of standard, creation of added value for the service, investment
in the employee shuttle bus and school bus business together with improvement of quality to raise the standard of the vehicles higher, investment
in technology in the form of provision of new services, regular provision of training for the employees, and the provision of comprehensive
services as these are factors that contribute towards its sustainable growth.

l

		
Important debt obligations of the Company are liabilities under hire-purchase agreements, liabilities under financial lease
agreements and long-term liabilities, which increased by 39.11 million Baht. Liabilities under hire-purchase agreements and liabilities under
financial lease agreements increased by 51.08 million Baht as a subsidiary has entered into hire purchase agreements for vehicles and financial
lease agreements with leasing companies to rent vehicles for its customers. Long-term loans decreased by 11.97 million Baht due to repayment
on schedule.
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(4) DEBT SERVICING OBLIGATIONS
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GENERAL INFORMATION
Premier Enterprise Public Company Limited :
Type of Business
:
Head Office
:
			
			
			
Registered Capital
:
Number of Issued Shares
:

Company Registration Number 0107536001150
Holding company investing in the financial services business
One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road,
Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250
Telephone : 0-2301-1550 Facsimile : 0-2398-1188
Homepage : www.pe.premier.co.th
1,612,152,709 Baht
800,000,000 Shares

l
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OVER 10% OF SHARES HELD BY THE COMPANY
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1) Premier Capital (2000) Company Limited
:
Head Office
:
			
			
Type of Business
:
Registered Capital
:
Number of Issued Shares
:
Shares held by the Company
:

Company Registration Number 0105543016793
One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road,
Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250
Telephone : 0-2301-1000 Facsimile : 02-301-2098
Provision of commercial credit to various businesses
230,000,000 Baht
2,300,000 Shares
2,299,996 Shares

2) Premier Inter Leasing Company Limited
:
Head Office
:
			
			
Type of Business
:
Registered Capital
:
Number of Issued Shares
:
Shares held by the Company :
Premier Capital (2000) Co., Ltd.

Company Registration Number 0105529047547
One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road,
Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250
Telephone : 0-2301-1900 Facsimile : 02-301-1927
Long-term corporate vehicle leasing (Operating Lease)
320,000,000 Baht
64,000,000 Shares
63,999,998 Shares

3) Premier Brokerage Company Limited
:
Head Office
:
			
			
Type of Business
:
Registered Capital
:
Number of Issued Shares
:
Shares held by the Company :
Premier Capital (2000) Co., Ltd.

Company Registration Number 0845527000059
One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road,
Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250
Telephone : 0-2301-1274-1281 Facsimile : 02-399-1055
Broker in insurance business
7,000,000 Baht
70,000 Shares
69,994 Shares

4) Premier LMS Company Limited
:
Head Office
:
			
			
Type of Business
:
Registered Capital
:
Number of Issued Shares
:
Shares held by the Company :
Premier Capital (2000) Co., Ltd.

Company Registration Number 0105541011662
One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road,
Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250
Telephone : 0-2301-1000 Facsimile : 02-301-2098
Asset management service
1,000,000 Baht
10,000 Shares
9,994 Shares

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
The Stock Exchange of Thailand Building
No. 62 Rachadapisek Road, Klongtoei Sub-district,
Klongtoei District, Bangkok, 10110
Telephone : 0-2229-2800 Facsimile : 0-2359-1259
Call Center : 0-2229-2888
Website : www.tsd.co.th E-mail : contact.tsd@set.or.th

2) Investor Relation	
		

Telephone : 0-2301-1550 Facsimile : 0-2398-1188
E-mail : ircontact@premier-pe.co.th

3) Debenture Holders’ Representations

- None -

4) Auditors
		
		
		
		
		
		
		

Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn with CPA No. 4523, or
Ms. Thipawan Nananuwat with CPA No. 3459, or
Ms. Supannee Triyanantakul with CPA No. 4498
EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Telephone : 0-2264-0777, 0-2661-9190
Facsimile : 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

5) Financial Advisors

- None -

6) Legal Advisors

- None –

7) Consultant or Manager under
Management Contact
		
		
		

Business Management and Consulting Contract
Premier Fission Capital Co., Ltd.
No. 1 Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road,
Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250
Telephone : 0-2301-1000 Facsimile : 0-2398-1188

l

1) Securities Registrar
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Other References
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REPORT OF BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES
FOR FINANCIAL STATEMENTS
Board of Directors are responsible for the financial report as prepared by Premier Enterprise Public Co., Ltd. and its subsidiaries
in order to ensure the accurate and reasonable presentation of financial position, revenues and expenses and statement of cash flow.
The presentation reflects accurate, complete and sufficient data entry of assets; prevents frauds and abnormal business operations.
In preparing the financial report, appropriate accounting policies have been practiced consistently and in compliance with the generally
accepted accounting standards. Significant information has also been sufficiently disclosed in notes to financial statements and the
auditors provided their opinion in Report of the Independent Auditors
Board of Directors appointed Audit Committee consisting of the independent directors monitoring the financial report and
assessing the internal control system, which have been approved by Audit Committee as appeared in Report of the Audit Committee,
which has been exhibited in the annual report.

(Mr. Vichien Phongsathorn)

l
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Chairman
On behalf of the Board of Directors
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Report of the Audit Committee
In 2014, the Audit Committee of Premier Enterprise Public Co., Ltd. comprised 3 independent directors, consisting of:
Miss.Chnida Suwanjutha
Mr.Suchai Vatanatrinakul
Mr.Wichai
Hirunwong

Chairman of the Audit Committee
Member of the Audit Committee
Member of the Audit Committee

attended 5/6 meetings
attended 6/6 meetings
attended 6/6 meetings

The Audit Committee members possess all the qualifications as prescribed by the regulations of the Securities and Exchange
Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand, one of which is competent and has experience in verifying the creditability of the
financial statements.
All of the three Audit Committee members are not directors of the parent company, subsidiary company, associated company and
same-level subsidiary company and possess qualifications as prescribed by existing laws and regulations. The Audit Committee members,
are not involved in the management of the Company, and are not external auditors, advisors, trade partners or any other engagement with the
Company and group companies, which is in compliance with existing laws and regulations. In particular, the Audit Committee was not appointed
to protect only the interests of the directors or major shareholders.
In 2014, the Audit Committee had performed its duties according to the scope of duties and responsibilities assigned by the Board
of Directors, which are in line with the regulations of the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee has totally 6 meetings, which are
Quarterly Audit Committee Meeting 4 times, Risk Management Committee Meeting 1 time and Auditor Meeting without Management 1 time.
In each meeting, the senior management, internal auditors and external auditors also attended as appropriate to present information to the
meeting and to assist the Audit Committee in performing its duties and responsibilities as prescribed under the Audit Committee Charter and
as assigned by the Board of Directors. Significant matters considered by the Audit Committee during the past year can be summarized as
follows:

From the reviews conducted, the Audit Committee was of the same opinion as the external auditors that the financial statements for
the year 2013 reported to the Stock Exchange of Thailand were complete, accurate, and reliable in accordance with generally accepted
accounting principles.
In addition, the Audit Committee considered and provided advice on improvement of the accounting practices of the Company and
its subsidiaries so as to be in compliance with the new accounting standards that will be effective for accounting periods commencing on/
after January 1, 2014.
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The Audit Committee reviewed the quarterly and annual financial statements of the Company, both on a standalone and consolidated
basis, which has been reviewed and audited by the Company’s auditors and the management on the issues of accuracy, reliability and
appropriateness. The Audit Committee made queries and received clarifications from the management and auditors regarding the accuracy
and completeness of the financial statements and the adequacy of disclosures made prior to presenting them for approval by the Board of
Directors’ meeting. The review focused on material accounts, significant changes, adjustments, estimates, as well as the disclosure of important
information to ensure that they were properly stated, clear, adequate, timely and truly useful for the investors and other users of the financial
statements.
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1. ACCURACY, COMPLETENESS AND CREDIBILITY OF THE FINANCIAL STATEMENTS
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2. INTERNAL CONTROL OF THE COMPANY
The Audit Committee reviewed the adequacy of the Company’s internal control system on a regular basis based on the results of
the assessment conducted by both the internal and external auditors on the adequacy of the internal control system in accordance with
guidelines established by the Securities and Exchange Commission (SEC). The Audit Committee will report any major item of concern and
propose remedial action to be taken to the Board of Directors. From the assessments conducted, the Audit Committee was of the same opinion
as the internal auditors that the Company has adequate and appropriate internal control that is effective for achieving operational goals and
operational efficiency, as well as risk management, asset safeguarding and human resource management that is effective for its business type,
and found no significant weaknesses or deficiencies.

3. OVERSEEING THE INTERNAL AUDIT FUNCTION
The Company’s internal audit department operates under and reports directly to the Audit Committee. In 2013, the Audit Committee
considered, reviewed and approved the annual internal audit plan proposed by the internal audit department, which covers both the Company
and its subsidiaries, and reviewed the results of the assessment. The Audit Committee made recommendations and monitored the
implementation of remedial actions for the significant issues identified in the assessment report so as to ensure good governance and adequate
internal control, as well as made recommendations to ensure higher operational efficiency and effectiveness.

4. COMPLIANCE WITH THE SEC AND SET LAWS AND REGULATION AND OTHER LAWS 		
RELEVANT TO THE COMPANY’S BUSINESS
The Company has assigned its legal unit to monitor, analyze and report changes in laws, rules and regulations relevant to the Company
and to ensure compliance by the Company. The Audit Committee has monitored and reviewed compliance with the securities and exchange
laws, regulations of the Stock Exchange of Thailand and other laws relevant to the Company’s business to ensure full compliance by the
Company. The Audit Committee did not find any significant non-compliance to such laws and regulations.

5. RISK MANAGEMENT
The Audit Committee has reviewed the resolutions of the Board of Directors’ meetings on risk management by assessing the
appropriateness and adequacy of the Company’s risk management system. The Audit Committee met with the executives of the Company
and its subsidiaries every quarter to learn of the management of various risks with emphasis on the identification of risks and plans for mitigation
of such risks by the Company, along with provision of constructive recommendations to the management to make the risk management system
more efficient and suitable for the business condition. The Audit Committee was of the opinion that the Company had managed risked identified
in 2013 in a prudent way.
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6. ACTION RELATING AGAINST CORRUPTION MEASURE UNDER THE THAI PRIVATE SECTOR
COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION
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The Company has reviewed the operation including the internal control, the preparation of financial reports and other processes
related to Against Corruption Measure. The company has prepared the Manual of the Against Corruption Measure and provide an assessment
of the risks associated with fraud within the company, including a review of the implementation of anti-corruption policy. In 2014, the company
has been certified as a member of the Thai Private Sector Collective Action Coalition against Corruption on April 4, 2014.

7. TRANSACTIONS THAT MAY CAUSE CONFLICTS OF INTERESTS
The Company has a policy on conflicts of interests and related party transactions that are in compliance with existing laws and
regulations, which it has clearly communicated companywide and as permitted by law. The Audit Committee reviewed the related party
transactions or transactions that may cause conflicts of interests, which it found that such transactions were conducted in accordance with
the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and was of the opinion that such transactions were reasonable and beneficial for
the Company. In addition, the Audit Committee was of the same opinion as the external auditor that the significant related party transactions
have already been disclosed in the financial statements and the notes to the financial statements.

8. GOOD CORPORATE GOVERNANCE
The Audit Committee reviewed and monitored the implementation of the good corporate governance policies as assigned by the
Board of Directors in order to reflect the Company’s effective management, transparency and accountability so as to give confidence to the
shareholders, stakeholders and all relevant parties. The Audit Committee made recommendations on improvement of the good governance
of the Company.

9. SUITABILITY OF THE EXTERNAL AUDITOR
In 2014, the Audit Committee monitored the suitability of the external auditor based on the audit work quality and appropriateness
of the audit team through the review of the financial reporting and from meetings with the auditors without participation of the management
that allowed the Committee to independently learn of the results of the audit and the internal control environment. As a result of the above
review of the qualifications of the auditors, the quality of audit work, the expertise of the audit team, and independence in their work, the Audit
Committee found that the auditors have performed the audit suitably. For the year 2014, the Audit Committee deems it appropriate to propose
to the Board of Directors to request approval from the general shareholders’ meeting to appoint Ernst & Young Office Ltd. as the Company’s
auditor for the year 2014 as the auditors had conducted the audit well throughout.

10. SELF-ASSESSMENT OF THE AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee performed an assessment of its actual work as a team in 2014 by referencing the Audit Committee Charter
and established best practices. The results showed that, on a pragmatic basis, the scope of work covered by the Audit Committee in 2014
was in line with the Audit Committee Charter. The Audit Committee reported on the performance and provided its recommendations to the
Board of Directors at every meeting.
In summary, in 2014 the Audit Committee was of the opinion that it had performed its duties as defined in the Audit Committee
Charter through the review of various issues with the management, external auditors and internal auditors prudently and independently. All the
opinions expressed were straightforward, transparent and verifiable, and in accordance with good corporate governance. The Audit Committee
is certain that the information disclosed in the Company’s financial statements are complete and reliable and are consistent with generally
accepted accounting standards and principles, the action relating Against Corruption Measure, the risk management and internal control
systems are effective, appropriate and adequate, the internal audit had been independently conducted in compliance with internal audit
standards covering all high-risk processes and there is adequate system of control to ensure compliance with applicable laws and regulations
consistent with the current business environment.

(MISS.CHANIDA SUWANJUTHA)
Chairman of the Audit Committee
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On behalf of the Audit Committee
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Independent Auditor’s report
To the Shareholders of Premier Enterprise Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated financial statements of Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2014, and the related consolidated statements of
comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting
policies and other explanatory information, and have also audited the separate financial statements of Premier Enterprise Public Company
Limited for the same period.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai Financial
Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in accordance with
Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements.
The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but
not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.

Opinion

l

Annual Report 2014 Premier Enterprise Public Company Limited

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Premier
Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries and of Premier Enterprise Public Company Limited as at 31 December 2014, and their
financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
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Emphasis of matter
I draw attention to Note 4 to the financial statements. The Company had operated its business under a business rehabilitation plan
in respect of business and financial restructuring and debt repayment since 2002. On 20 June 2008, the rehabilitation plan administrator filed
a petition with the Central Bankruptcy Court reporting on the completion of the rehabilitation plan and requesting a court order to exit the rehabilitation plan. The Central Bankruptcy Court scheduled a hearing of the Company’s petition on 31 July 2008. On 31 July 2008, the Central
Bankruptcy Court ordered postponement of the hearing of the Company’s petition requesting a court order to exit the rehabilitation plan until
the Supreme Court has handed down its decision on the appeals of two creditors. Such appeals were filed to contest the Central Bankruptcy
Court’s order dated 18 February 2008, approving the Company’s petition to amend the rehabilitation plan. Thereafter, the rehabilitation plan
administrator resubmitted the petition with the Court to extend the term of the rehabilitation plan and on 6 August 2008 the Court ordered an
extension of the term of the plan until 20 June 2009. On 9 December 2008 the rehabilitation plan administrator submitted a proposal to amend
the rehabilitation plan with respect to the offering price of the additional share capital. The Creditors’ Meeting passed a resolution to accept
the proposal to amend the rehabilitation plan on 15 January 2009. On 26 May 2009, the Central Bankruptcy Court issued an order granting
an extension of the implementation period of the rehabilitation plan by another period of 1 year, to 20 June 2010, and on 6 May 2010, the
Central Bankruptcy Court granted a further extension of the implementation period of the rehabilitation plan until 30 June 2011. On 4 April
2011, the Central Bankruptcy Court dealt with the petition of the rehabilitation plan administrator dated 20 June 2008 requesting the Court
order to exit the rehabilitation plan, without waiting for the final decision of the Supreme Court on the appeals filed by two creditors to contest
the Central Bankruptcy Court’s order dated 18 February 2008, approving the Company’s petition to amend the rehabilitation plan. The Central
Bankruptcy Court issued an order approving the Company’s exit from its rehabilitation plan, since the Company had already implemented
conditions in the plan, and ordered the Company to continue paying debts to the creditors in accordance with the rehabilitation plan. Debt
repayment will be completed in 2015. However, the above-mentioned appeals submitted to the Supreme Court by two creditors are under
consideration by the Court, and the Court’s decision is not yet known.
My opinion is not qualified in respect of the above matters.
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Certified Public Accountant (Thailand) No. 4523
EY Office Limited
Bangkok: 24 February 2015
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Statements of financial position
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries
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As at 31 December 2014

Statements of financial position (continued)
As at 31 December 2014
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries
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Statements of financial position (continued)
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries
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As at 31 December 2014

Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2014
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of changes in shareholders’ equity

l

Annual Report 2014 Premier Enterprise Public Company Limited

For the year ended 31 December 2014
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries

For the year ended 31 December 2014

Statement of changes in shareholders’ equity (continued)
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Cash flow statement
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries
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For the year ended 31 December 2014

Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 December 2014
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries
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Notes to consolidated financial statements
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Premier Enterprise Public Company Limited and its subsidiaries
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For the year ended 31 December 2014
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ความสำ�เร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

HARMONIOUS
ALIGNMENT OF SUCCESS

PREMIER ENTERPRISE
PUBLIC COMPANY LIMITED

คุณค่าพรีเมียร์

คือองค์กรหนึ่ง ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ยึดถือคุณค่า
การดำ�เนินธุรกิจแบบองค์รวม ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์
และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ความสำ�เร็จของธุรกิจ จะเกิดขึ้นไป
พร้อมกับความมั่นคงของพนักงานและความยั่งยืนของสังคม

Premier Enterprise Public Company Limited, a company in the
Premier Group of Companies, upholds a holistic approach
in business management with the belief that everything
is interrelated and it is a part of one another. Premier Group
of Companies endeavors to achieve a balance between
business, people and society at large.
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รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

PREMIER VALUE

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ ใน
www.set.or.th, www.sec.or.th หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) www.pe.premier.co.th
Investor may additionally obtain the information of the issuing company from its annual filing (Form 56-1) showing
in www.set.or.th, www.sec.or.th or in the website of Premier Enterprise Public Company Limited www.pe.premier.co.th

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานประจำ�ปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
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No.1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Sinakharin Road, Nong Bon Sub-district,
Prawet District, Bangkok 10250
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