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REGENERATE
“การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ ใหม่ภายใต้แนวความคิด
ในการสอดประสานความร่วมมือในการท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อความส�ำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน
ของการด�ำเนินธุรกิจที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม”
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ธุรกิจ..ก้าวหน้า
คุณภาพ

ความคิด
สร้างสรรค์

ความสำ�เร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน
สังคม..ยั่งยืน

พนักงาน..มั่นคง

คุณธรรม
จริยธรรม

ประโยชน์
ร่วมกัน

ผสานความรู้
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คุณค่าพรีเมียร์
คือ องค์กรหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ยึดถือคุณค่าการดำ�เนินธุรกิจแบบองค์รวม
ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
ความสำ�เร็จของธุรกิจ จะเกิดขึ้นไปพร้อมกับความมั่นคงของพนักงาน
และความยั่งยืนของสังคม

คุณค่าหลัก 5 ประการ ในการดำ�เนินธุรกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพ
นำ�เสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ดำ�เนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง
ยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
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BUSINESS

SOCIETY
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สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(หน่วย : ล้านบาท)

2558

2557

2556

สินทรัพย์รวม

1,839.07

1,736.44

1,733.26

หนี้สินรวม

1,503.15

1,291.69

1,245.17

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

335.93

444.75

488.09

รายได้จากการขายและบริการ

591.25

539.55

519.59

รายได้รวม

599.76

553.65

545.62

ก�ำไรขั้นต้น

168.96

158.44

159.95

(154.85)

(81.43)

28.85

ข้อมูลทางการเงิน

ก�ำไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ

อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

28.58%

29.37%

30.78%

อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)

-25.82%

-14.71%

5.29%

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

-39.67%

-17.46%

11.82%

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

-8.66%

-4.69%

3.33%

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

(0.194)

(0.102)

0.036

-

-

-

0.420

0.556

0.610

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
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คณะกรรมการบริษัท

นายวิเชียร พงศธร

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์

นางศุภศรี สุธนฐาน

นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

นายสุรพล สร้างสมวงษ์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
		 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เดิมชื่อ บริษัท พรีเมียร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด และด�ำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2536 ต่อมาในปี 2543 บริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็นบริษัทประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนหรือ Holding Company
โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆ ที่ส�ำคัญได้แก่ ธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ ธุรกิจเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัย ให้บริการแนะน�ำและเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันแก่ลูกค้า

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 4 แห่ง ดังนี้
1) บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการด�ำเนินงาน (Operating Lease) พร้อมทั้งบริการพนักงาน
ขับรถ บริการบ�ำรุงรักษา และบริการต่อเนื่องอื่นๆ
2) บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริการแนะน�ำและเป็นทีป่ รึกษาด้านการประกันแก่ลกู ค้า
3) บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ และให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4) บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจให้บริการจัดการสินทรัพย์ หนี้อสังหาริมทรัพย์และหนี้เช่าซื้อ ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ
โดยในปัจจุบันบริษัทไม่ได้ขยายธุรกิจในส่วนนี้แล้ว ด�ำเนินงานเฉพาะส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น
ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายตัวในธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการด�ำเนินงาน (Operating Lease)
ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทด�ำเนินการผ่านทางบริษัทย่อยคือ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการขยาย
ฐานลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งบริการใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
			 ในปี 2558 คณะกรรมการได้มีมติให้คง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายไว้เช่นเดิม ดังนี้

			 วิสัยทัศน์		
			 เป็นบริษัทไทยที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจบริการรถเช่า นายหน้าประกันภัย ที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ สร้างความ
สมดุลและความยั่งยืนให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม

			 พันธกิจ
		
		
		
		
		

>
>
>
>
>

ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล
น�ำเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม
ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้างงานบริการ
ด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรณยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม

		 เป้าหมายของบริษัท			
		
> พัฒนาการสร้างรูปแบบการให้บริการที่ครบวงจร และสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนในงานบริการ
		
> เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการทั้งกับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เพื่อให้ ได้รับความพอใจสูงสุด
		
> มุ่งพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความความรู้ความเชี่ยวชาญในงานบริการตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับ
				 การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต
		
> ปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอันจะน�ำไปสู่การลดต้นทุนทางธุรกิจ
		
> พัฒนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญในช่วงปี 2556-2558 มีดังนี้

10

		

> บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

		

> วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกามีได้มีค�ำวินิจฉัยพิพากกลับค�ำสั่งของศาลล้มละลายกลาง โดยไม่เห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ ไข
แผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาของศาลฎีกา

		

> ในปี 2557 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ
100 ผ่านทางบริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีก แห่งหนึ่ง โดยเพิ่มทุนจ�ำนวน 120 ล้านบาท เป็นทุน
จดทะเบียน 320 ล้านบาท

		

> ในปี 2557 บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด (บริษัทย่อย) มีการขยายการบริการในรูปแบบของรถของโดยสารรับ-ส่ง
พนักงาน และรถรับ-ส่งนักเรียน โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน นักเรียน ผู้โดยสาร มีการน�ำวัตกรรมระบบการ
จัดการในการให้บริการเต็มรูปแบบ มาใช้และมีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งกัปตันและมอนิเตอร์

		

> บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี2558 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ในเกณฑ์ “ ดีเลิศ ” ด้วย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทเป็น 1 ใน 162 บริษัทที่ได้รับคณะแนนเต็ม 100 จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 575 บริษัท เป็นระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2558

		

> บริษัทได้รับการประเมิน จากการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ร้อยละ 80-89 หรือระดับดีมาก เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2558 ซึ่งระดับคะแนนที่บริษัทได้รับนั้นจัด
อยู่ใน “Top Quartile” ในกลุ่มบริษัทที่มี Market Capitalization ต�่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

		

> ในปี 2556 บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ ในการเป็นแนวร่วมสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
พร้อมทั้งได้ด�ำเนินการยื่นเพื่อท�ำการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
บริษัทได้รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

		

> เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับแจ้งผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัท
จดทะเบียนไทยปี2558 ระดับที่ 5 Extended โดยเป็นระดับที่แสดงให้เห็นนโยบายที่ครอบคลุม ถึงทุนส่วนงานทางธุรกิจ ที่ปรึกษา
ตัวกลางหรือก�ำหนดในการด�ำเนินธุรกิจไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ มีการผลักดันให้คู่ค้า ลูกค้า ในห่วงโซ่
ธุรกิจด�ำเนินนโยบายและแนวปฎิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นอื่นด้วยและเมื่อปี 2557 บริษัทได้รับการประเมิน
จากสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption progress indicator) อยู่ในระดับ 4 “ได้รับการรับรอง (Certified)”

		

> ในปี2557 บริษัทได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ในการจัดอันดับธุรกิจด้านการพัฒนาความยั่งยืนมีการด�ำเนินธุรกิจ
โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG100) บริษัทเป็น1 ใน 100 บริษัท จาก 567 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด

100%

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด

100%

บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด

99.99%

PE
PC2000
PIL
PB
PLMS

=
=
=
=
=

บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด

99.94%

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

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
			 บริษัท ไม่มี ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใด

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
			 บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการด�ำเนินงาน (Operation Lease) ซึ่งด�ำเนินงานโดยบริษัทย่อย คือ
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด

รายได้ (ล้านบาท)
PC2000

PIL /1

บริการสินเชื่อธุรกิจและให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บริการรถเช่าเพื่อการด�ำเนินงาน

2556

2.23%

12.17

2556

93.03%

507.57

2557

2.24%

12.42

2557

92.74%

513.42

2558

2.02%

12.12

2558

93.56%

561.54

0

10

0

500

20

PB /1

PLMS /1

นายหน้าประกันวินาศภัย
2556

3.34%

2557

3.72%

2558

3.64%
0

บริการจัดการสินเชื่อ
2556

0.38%

20.61

2557

0.20%

21.82

2558

0.40%

18.25

10

20

30

2557

1.10%

2558

0.38% 2.30
0

2.43
1

2

3

(ล้านบาท)

5.57
6.10

5

10

หมายเหตุ / 1 บริษัทย่อยลงทุนโดย บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)
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1.10

รวมรายได้

ค่าบริการอื่น

1.02%

2.05

0

PE
2556

1,000

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

2556

100%

545.61

2557

100%

553.65

2558

100%

600.21
0

500

1,000

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
			 2.2.1 ธุรกิจการให้บริการรถเช่าเพื่อการด�ำเนินงาน
		 			 (1) ลักษณะของการบริการ
		
			 เป็นการให้บริการจัดหายานพาหนะให้กับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการ และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ในรูป
แบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยมีลกั ษณะเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนต์สำ� หรับผูบ้ ริหาร รถยนต์เพือ่ การขนส่ง รถโดยสาร
ไม่ประจ�ำทางส�ำหรับรับ-ส่งผู้ โดยสาร รถรับ-ส่งนักเรียน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ อายุสัญญาอยู่ระหว่าง 3-5 ปี การให้บริการมีทั้ง
การให้บริการตามสัญญาเช่าระยะยาวและการให้บริการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดยบริษัทมีประเภทรถยนต์เช่าหลากหลายประเภท ได้แก่ รถยนต์
นั่งขนาด ตั้งแต่ 1,500 CC ขึ้นไป รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ รถกระบะ รถตู้ และรถโดยสาร
						 บริษัทให้บริการในลักษณะครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์และน�ำเสนอเงื่อนไขการเช่าเพื่อให้รองรับกับธุรกิจ
ของลูกค้าตรงตามวัตถุประสงค์ ในการใช้งานของลูกค้าพร้อมกับการจัดท�ำประกันรถยนต์ประเภทชั้น 1 การจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ การ
บ�ำรุงรักษาและการซ่อมแซมตามก�ำหนดระยะทาง รวมทั้งการจัดรถทดแทนให้ ใช้ ในกรณีรถขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ บริษัทมีบริการหลังการขาย โดย
ผ่านศูนย์ประสานงาน (Call Center) ให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ในการดูแลลูกค้า นัดหมายน�ำรถยนต์เข้ารับการบ�ำรุงรักษา ประสานงาน
ให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องต่างๆ พร้อมทีมช่างมืออาชีพ และรถซ่อมบ�ำรุงเคลื่อนที่ (Mobile Service) รวมทั้งให้ผู้บริโภคสามารถทราบเส้นทางการเดินทาง
และระยะเวลาในการเดินทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง
		 			 (2) การตลาดและการแข่งขัน
						
ธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยแบ่งลักษณะผู้ประกอบการออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่มุ่งเน้นให้เช่าทรัพย์สินแบบ
สัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) และสัญญาเช่าซื้อ กับกลุ่มที่มุ่งเน้นการให้เช่าแบบสัญญาเช่าด�ำเนินงาน (Operating Lease) โดยบริษัท
พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด จัดอยู่ในกลุ่มหลักและอยู่ในฐานะบริษัทชั้นน�ำของธุรกิจลิสซิ่ง
						 จากข้อมูลศูนย์วิจัย กสิกรไทย เปิดเผยข้อมูลว่า มูลค่าตลาดรถเช่าปัจจุบัน ธุรกิจรถเช่า นับว่ายังเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ในภาพรวมของตลาดรถเช่าไทยในปี 2558 การแข่งขันมีความรุนแรง และมีการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อม
กับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community) โดยรูปแบบหันมาเพิ่มรถเช่าระยะสั้น และระยะยาวมากยิ่งขึ้น
คาดว่ารายได้ ให้เช่ารถระยะสั้นและระยะยาวในปี 2558 จะเติบโต 10-15% และมีผู้ ให้บริการรายใหม่เข้ามาในตลาดท�ำให้การแข่งขันเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
มองเห็นโอกาสจากการเปิด AEC ที่จะท�ำให้ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโต และหน่วยงานต่างๆ หันมาใช้บริการเช่ารถ เพื่อต้องการลดต้นทุน ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการทั้ง รายเก่าและรายใหม่ต้องมีการปรับกลยุทธ์ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด
ให้ ได้มากที่สุด
						 การด�ำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด ในปี 2558 จึงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจไปสู่บริการ
รูปแบบต่างๆ ที่มีมาตรฐาน พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการ มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจรถรับ – ส่งพนักงาน รถโดยสารไม่ประจ�ำทาง
รถโรงเรียน รวมทั้งมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานรถเช่าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะการให้เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถที่ผ่าน
หลักสูตรการอบรมที่ได้มาตรฐาน เพื่อทักษะในการขับขี่อย่างมืออาชีพ สามารถให้บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
						 บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด ได้พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยมุ่งเน้นการแข่งขันด้วยการบริการที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานทดแทนการแข่งทางราคาเป็นปัจจัยส�ำคัญ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพจากตัวแทนจ�ำหน่าย
รถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ พร้อมบริการซ่อมบ�ำรุงที่ได้มาตรฐานจากค่ายผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ ทั่วประเทศ การขยายทีมปฏิบัติงาน
เพื่อน�ำเสนอบริการรถเช่าที่มีแนวทางแก้ปัญหาด้านการเดินทางและขนส่งเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้าประเภทต่างๆ บริการ 24 ชั่วโมง
ในกรณีรถเสียหรืออุบัติเหตุ อีกทั้งยังเสริมด้วยบริการจัดการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับลูกค้าร่วมกับองค์กรคู่ค้าเพื่อสร้างความแตกต่างและ
ประโยชน์ต่อลูกค้าสูงสุด
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		 			 (3) กลยุทธ์ ในการแข่งขัน
						 บริษัทได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับการแข่งขันในทุกด้าน ทั้งการลงทุนทางเทคโนโลยี รูปแบบการให้บริการ จัดคอร์ส
ฝึกอบรมเข้มขึ้นให้กับการหมั่นอบรมฝึกฝนพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ การให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การเลือกใช้รถยนต์ ให้เหมาะกับความต้องการ
ของลูกค้า ไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อย เช่น การจดทะเบียน การประกันภัย ตลอดจนการขยายเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยทางบริษัทให้บริการทุกวัน ตลอด24 ชั่วโมง บริษัทมีความพร้อมที่จะให้บริการปล่อยเช่ารถที่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้าทั้งการเช่า
แบบระยะยาว การเช่าแบบรายวัน และการเช่าแบบรายเที่ยว รวมถึงรถยนต์ที่ให้เช่ามีครอบคลุมหลากหลายประเภททั้ง รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก
และรถโดยสารขนาดใหญ่ ส�ำหรับพนักงานขับรถของบริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสามารถบริการลูกค้าอย่าง
มืออาชีพ บริษัทยังมีบริการจัดหลักสูตรการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้กับลูกค้าที่สนใจ เพื่อให้ลูกค้าใช้รถยนต์ ได้อย่าง
ปลอดภัยรวมไปถึงบริษัทมีศูนย์ซ่อมของบริษัทเอง เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน และสร้างความไว้วางใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ให้กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้คงอยู่ในระดับบริษัทชั้นน�ำของธุรกิจต่อไป
		 			 (4) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
						 เน้นการให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจเป็นหลัก รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก 3
อันดับแรกในปัจจุบัน คือ กลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตเคมี กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ รวมทั้งองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มีโครงการ
สวัสดิการการเดินทางให้แก่พนักงาน
		 			 (5) การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย
			 			 บริษัทใช้การน�ำเสนอบริการโดยตรงกับลูกค้า และจัดให้มีศูนย์บริการทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้
สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดท�ำเว็บไซต์ http://pil.premier.co.th ไว้ส�ำหรับบริการลูกค้า ทั้งในการต่ออายุสัญญา หรือพิจารณาสินค้าและบริการอื่นๆ
เพิ่มเติมได้
		 			 (6) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
						
บริษัทได้จัดหารถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า จากตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการที่ ได้รับการ
แต่งตั้งจากผู้ผลิตรถยนต์จึงท�ำให้บริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรวมทั้งได้รับการรับประกันผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์
			 2.2.2 ธุรกิจการให้บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
					 เป็นการให้บริการจัดหาประกันภัยประเภทต่างๆ ที่ให้ความคุ้มครองเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
โดยคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีสถานะมั่นคง มีหลักการชดใช้ค่าสินไหมอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว ให้ค�ำแนะน�ำในการท�ำประกันภัยที่จ�ำเป็นกับ
ความเสี่ยงภัยเพื่อให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ และให้บริการเกี่ยวกับการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ (นิติบุคคล) และบุคคลทั่วไป
					 (1) ลักษณะของการบริการ
						 ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการท�ำประกันภัยประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า และให้บริการ
ด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ประกอบด้วยประกันภัยหลัก 5 ประเภท ดังนี้
						 > ประกันภัยรถยนต์
						 > ประกันอัคคีภัย
						 > ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
						 > ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
						 > ประกันสุขภาพ
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					 (2) ภาวะการตลาดและภาวะการแข่งขัน
						 ธุรกิจประกันภัยรอบ 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2558) มีเบี้ยประกันภัยรับ โดยตรงรวม 538,761 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 3.56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากธุรกิจประกันชีวิต 387,110 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.34 จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน และธุรกิจประกันวินาศภัย 151,651 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 1.60 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก
นโยบายของภาครัฐ ทั้งด้านการส่งออก การบริการ การให้สิทธิลดหย่อนภาษี รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐและภาคครัวเรือนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
						 จากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ถึงแม้ว่าปัญหาจากภัยแล้ง ราคาพลังงานปรับตัวลดลง คาดว่าธุรกิจประกันภัย
แนวโน้มการแข่งขันในตลาดประกันภัยยังคงรุนแรง การรักษาฐานลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์ยังคงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
						 การประกันภัยประเภทอื่น อาทิ การประกันภัยรถยนต์ การประกันการเดินทาง การประกันภัยสุขภาพ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากโครงการครบ 5 ปีรถคันแรก ผู้ซื้อมีสิทธิขายรถเก่าและซื้อรถใหม่ การเดินทางด้วยเครื่องบินที่ถูกกว่ารถทัวร์ และกลุ่มคนที่ก�ำลังเข้าสู่วัยชรา
มีมากขึ้นมีการเตรียมตัวดูแลสุขภาพเพื่อรองรับวัยที่สูงขึ้นของตัวเอง เป็นต้น
					 (3) กลยุทธ์ ในการแข่งขัน
						 1) มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ลูกค้า โดยเสริมสร้าง
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการ การบริการรวมทั้งด้านภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
						 2) จัดหาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
						 3) สร้างความสัมพันธ์กับบริษัทประกันภัย ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
					 (4) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
			
		 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท มี 2 กลุ่ม
						 1) กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
						 2) กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่อยู่ในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคการขนส่งและภาคบริการ
					 (5) การจัดจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย
				
มีช่องทางการจัดจ�ำหน่าย 4 ทางหลักๆ ในการเข้าถึงลูกค้าดังนี้
						 1) จากเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทโดยตรง
						 2) จากการแนะน�ำของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มพรีเมียร์
						 3) จากตัวแทนอิสระภายนอก
						 4) จากเว็บไซต์ของบริษัท
				
(6) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
						 บริษทั มีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทจี่ ำ� เป็นต่อการป้องกันความเสีย่ งภัยและเป็นประโยชน์แก่ลกู ค้า มีความคุม้ ครอง
ภัยทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกบริษทั ประกันภัยทีม่ นั่ คงทางการเงิน มีชอื่ เสียง มีความน่าเชือ่ ถือทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ในวงการ
ประกันภัย และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ ได้ความั่นใจว่าลูกค้าของบริษัทจะได้รับชดเชยค่าสินไหมอย่างยุติธรรม และลูกค้าเลือกใช้บริการตาม
ความต้องการที่เกิดประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุด
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กรอบการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ นโยบาย และความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยง การน�ำไป
ปฏิบตั ิ การติดตามตรวจสอบ การทบทวน และการปรับปรุงการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งทัว่ ทัง้ บริษทั บริษทั และบริษทั ย่อยได้นำ� กรอบข้อก�ำหนด
หลักการ และแนวทางของระบบการบริหารความเสีย่ ง COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) ซึง่ เป็นมาตรฐานสากลส�ำหรับการจัดการ
ความเสีย่ งมาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ความเสีย่ งและประเมินความเสีย่ งตามหลักการ ขัน้ ตอน และแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงการใช้กรอบการบริหารความ
เสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 ด้วย
บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ เกณฑ์ ในการวิเคราะห์ วัดระดับค่าความ
เสี่ยง และการจัดล�ำดับความเสี่ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ ของบริษัท พรีเมียร์
เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความ
รุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) เพื่อเป็นมาตรฐานให้คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกส่วนงานของ
องค์กร น�ำไปใช้ ในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดท�ำแผนในการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับ ตลอดจนการก�ำหนด
ให้มีการทบทวนและติดตามอย่างต่อเนื่องในทุกรายไตรมาส
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง และได้จัดท�ำคู่มือบริหารความเสี่ยง เพื่อเผยแพร่ให้พนักงาน
รับทราบและใช้เป็นคูม่ อื การปฏิบตั งิ านด้านบริหารความเสีย่ ง คูม่ อื ดังกล่าวครอบคลุมความเสีย่ งด้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ซึง่ บริษทั ได้รบั การรับรอง
สถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการและความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องธุรกิจ
และบริการของบริษัท

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง มีการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย ด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

แผนภาพโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะทำ�งานบริหารความเสี่ยง
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งานตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าทีส่ ง่ เสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งภายในบริษทั ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ ง อนุมตั ริ ะดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance) ก�ำหนดทิศทางหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ให้ค�ำแนะน�ำและด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารมีเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง สอบทานการปฏิบัติตามกระบวน
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการยังสามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

กรรมการผู้จัดการ
ท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง รายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ่ พิจารณา ติดตามและให้ข้อสังเกต
ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่
>
		
>
		
>
		
>
>
>
		

ก�ำหนด แนะน�ำ อนุมัติกรอบ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา สื่อสาร การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และเป็นวัฒนธรรมในองค์กร
ติดตาม ให้ข้อสังเกต ก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยง และน�ำเสนอกรรมการ
ผู้จัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการด�ำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส
รายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญพร้อมรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำ หน้าที่บริหารความเสี่ยง โดยให้มีประธานและจ�ำนวน
คณะท�ำงานตามความเหมาะสม

คณะท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้
>
		
>
		
>
>
		

ระบุ ประเมิน จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานที่มีนัยส�ำคัญตามแนวทาง และนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการด�ำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยง
และบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
ประเมิน ติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ส�ำคัญตามก�ำหนดเวลา
จัดให้มีการประชุมเพื่อน�ำเสนอความคืบหน้า และรายงานผลการด�ำเนินงานกับคณะท�ำงานด้านบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา
ด�ำเนินการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้น�ำระบบการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM และใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 มาเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์
หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ โดยมีการประเมิน
ความเสีย่ งเป็นรายไตรมาส และน�ำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการ และสามารถตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างทันการ เพื่อแก้ ไขสถานการณ์ก่อนที่จะเป็นปัญหาลุกลาม รวมไปถึงการ
ใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงในการแสวงหาโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ

วิเคราะห์ ก�ำหนดประเภทความเสี่ยง และมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทได้วิเคราะห์ ก�ำหนดและระบุความเสี่ยงโดยจ�ำแนกประเภทและที่มาของความเสี่ยงไว้ จากการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาตาม
กรอบการบริหารความเสี่ยงและแนวโน้มจากปัจจัยภายนอกรวมถึงปัจจัยภายใน ในปี 2558 บริษัทได้ก�ำหนดความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจ
ของบริษัทไว้ 6 ประเภท ได้แก่
1) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน
3) ความเสี่ยงด้านการบริหาร/การด�ำเนินงาน
4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
5) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
6) ความเสี่ยงด้านสังคม

1) ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ - การตลาดและการแข่งขัน
		 ตลาดธุรกิจรถยนต์ ให้เช่าในปี 2558 มีอัตราการเติบโตกว่าปี 2557 เนื่องจากความต้องการใช้รถยนต์เช่าขององค์กรขนาดใหญ่ทั้ง
ภาคเอกชนและภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เกิดสภาวะการแข่งขันสูงในธุรกิจรถเช่าที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก และมีการแข่งขันด้านราคาเป็นส่วนใหญ่
		 เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจโดยการใช้ กลยุทธ์ ในด้านคุณภาพการ
ให้บริการมากกว่ากลยุทธ์ด้านราคา ด้วยการให้บริการที่ดีในรูปแบบที่ต่างจากคู่แข่ง รวมทั้งหาตลาดที่มีความต้องการเฉพาะโดยการคัดเลือกลูกค้า
ที่ให้ความส�ำคัญในการบริการที่มีคุณภาพมากกว่าราคาค่าเช่าโดยขยายฐานลูกค้าไปยังหลากหลายภาคอุตสาหกรรม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มของ
การบริการ เช่น การให้บริการเช่ารถพร้อมผู้ประสานงานดูแลรถให้กับลูกค้ารายใหญ่ การให้บริการเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถที่ผ่านหลักสูตร
การอบรมที่ได้มาตรฐาน การน�ำเสนอบริการตรวจสอบและจัดท�ำรายงานการใช้รถยนต์ผ่านระบบ GPS Tracking จัดท�ำรายงานการใช้รถให้กับลูกค้า
และช่วยลูกค้าวางแผนการเดินทาง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ความรวดเร็วในจัดหารถทดแทน การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันลดต้นทุนการด�ำเนินงานด้านการจัดหารถยนต์และต้นทุนทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น บริษัทยังพัฒนาเทคโนโลยีผ่าน แอพพลิเคชั่น “SPOT THE MOVE” ที่ช่วยสร้างความสะดวกสบาย ท�ำให้การสื่อสารระหว่าง ผู้ปกครอง
นักเรียนและบริษัท ง่ายขึ้น ได้รับความพึงพอใจจากโรงเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ท�ำให้บริษัทมีอัตราการขยายตัวของจ�ำนวนรถยนต์ที่ให้เช่า
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งเป็นการขยายตัวทั้งธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการด�ำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจรถโรงเรียน (School
Bus) ธุรกิจรถโดยสารไม่ประจ�ำทางและรถรับ-ส่งพนักงาน (Shuttle Bus)

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน - การบริหารทรัพย์สินที่หมดอายุสัญญาเช่า
		 ในช่วงปีที่ผ่านมา โครงการรถคันแรกยังคงส่งผลกับตลาดรถใช้แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาวะที่ไม่รุนแรงเท่ากับปี 2557 ดังนั้น ในปี 2558
บริษัทยังมีความเสี่ยงด้านราคารถยนต์ ใช้แล้วอยู่ จึงมีการบริหารจัดการในการขยายสัญญาเช่ากับลูกค้ารายเดิม และคัดเลือกรถยนต์ครบสัญญาเช่า
ที่มีคุณภาพดีมาปล่อยเช่าระยะยาวและรายเดือนให้กับลูกค้ารายอื่น ซึ่งในปี 2558 บริษัทสามารถด�ำเนินการขยายสัญญาได้กว่า 70% จากจ�ำนวนรถ
ที่ครบสัญญา ท�ำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นการด�ำเนินการ และยังจ�ำหน่ายผ่านช่องทางอื่น เช่น การขายให้กับผู้ ใช้รถ (ผู้เช่า) โดยตรง ขายผ่าน Website
และขายผ่านตลาดประมูลรถยนต์ เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายกลุ่มรถยนต์ผู้บริหารระดับสูงผ่านบริษัทประมูลระดับแนวหน้า ท�ำให้มูลค่าของราคาขาย
สูงขึ้น
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3) ความเสี่ยงด้านการบริหาร/การด�ำเนินงาน
		 3.1 การขาดแคลนแรงงานในตลาดพนักงานขับรถชนิดพิเศษ
			 จากการที่บริษัทได้มีการขยายตัวในธุรกิจการให้บริการรถโดยสารรับจ้างพร้อมพนักงานขับรถ ซึ่งต้องจัดหาพนักงานขับรถ
ที่มีใบอนุญาตประเภท ท.2 คือรถรับจ้างสาธารณะ อย่างไรก็ตามจากการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์ของ AEC ท�ำให้ตลาดแรงงานมีความ
ต้องการพนักงานขับรถดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัว และกรมการขนส่งซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงในจัดการฝึกอบรมพนักงาน
ขับรถดังกล่าวไม่สามารถจัดหาคนได้เพียงพอ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงนี้ บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางในการจัดหาพนักงานจากแหล่งอื่นดังกล่าว
เช่นจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ จากแหล่งงานภาครัฐและสถานศึกษา และจากกิจกรรมตลาดแรงงานตาม Exhibition ต่างๆ ต่อเนื่อง และได้เพิ่ม
ช่องทางอีกหนึ่งช่องทางคือ โครงการ “เพื่อนแนะน�ำเพื่อน” ซึ่งบริษัทสามารถสรรหาพนักงานได้เพิ่มมากขึ้น จากโครงการดังกล่าว นอกจากนี้
บริษัทยังส่งเสริมสุขภาวะของพนักงานให้มีชีวิตที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดีผ่านคณะท�ำงานด้านอยู่ดีมีสุข
			 ส่วนแผนการจัดตั้ง Drivers Academy นั้น บริษัทจ�ำเป็นต้องชะลอโครงการนี้ไปก่อนเนื่องจากติดขัดหลายประการ ทั้งด้านกฎ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 3.2 ความเสี่ยงเรื่องการรักษาฐานลูกค้าเก่า
			 บริษัทได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ ซึ่งบริษัทสามารถขยายตัวได้ถึงร้อยละ 25 ท�ำให้ระดับของ
ความเสี่ยงลดลงจากปีก่อน โดยเน้นการให้บริการต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมถึงการขยายฐานลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น และการ
น�ำเสนอบริการเพิ่มเติมให้กับลูกค้ารายใหญ่ การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี Application ต่างๆ ระบบการวางแผนการเดินทาง การใช้ระบบ GPS
และการรายงานผล ระบบ Call Center 1731 รวมถึงการตั้งส�ำนักงานสาขาพร้อมผู้ประสานงานให้กับลูกค้าในพื้นที่บริการ ท�ำให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ และกลับมาใช้บริการกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปี 2559 จากการใช้มาตรการดังกล่าวข้างต้น
		 3.3 ความเสี่ยงจากแผนสืบทอดและพัฒนาบุคลากร 		
			 สืบเนื่องจากบริษัทย่อยเริ่มมีพนักงานระดับบริหารอยู่ในเกณฑ์ ใกล้เกษียณอายุการท�ำงาน การสูญเสียพนักงานที่เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญ อาจท�ำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงานลดลง ขาดความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสรรหา
การคัดเลือกและฝึกอบรม ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงเตรียมมาตรการในการรองรับ
ความเสี่ ย งดั ง กล่ า วร่ ว มกั บ กลุ ่ ม บริ ษั ท พรี เ มี ย ร์ ในการท� ำ ใบก� ำ หนดหน้ า ที่ ง านของทุ ก ต� ำ แหน่ ง ในบริ ษั ท ขอบข่ า ยการปฏิ บั ติ ง านและความ
ก้ า วหน้ า ใต� ำ แหน่ ง ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ได้ ส รรหาพนั ก งานมาแล้ ว เพื่ อ รองรั บ ต� ำ แหน่ ง ดั ง กล่ า ว เรี ย นรู ้ แ ละถ่ า ยทอดงานจากผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ที่
ใกล้เกษียณ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
		 ความเสี่ยงจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ หรือ กฎหมาย/ระเบียบที่มีอยู่ไม่
เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทด�ำเนินธุรกิจการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทจึงให้ความ
ส�ำคัญและเคร่งครัดด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการ
ในกรอบของการเป็นธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และบริษัทมีนโยบาย “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ ในปี 2558 มีผู้บริหารเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้แก่ หลักสูตร
“Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ”

5) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
		 บริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านนี้ เนื่องจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น รถทุกคันของบริษัทได้รับการบ�ำรุงรักษาจากศูนย์บริการ
มาตรฐานที่ ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อ ซึ่งมีการจัดของเสีย เช่น น�้ำมันเครื่อง น�้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ฯลฯ อย่างเป็นระบบ
ไม่เกิดควันด�ำ

6) ความเสี่ยงด้านสังคม
		 บริษัทไม่มีความเสี่ยงในด้านนี้ บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้านการให้บริการ มีการบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ ใช้เส้นทางบน
ท้องถนน อาทิ การใช้ระบบ GPS การจ�ำกัดความเร็วในการขับขี่ของรถรับ-ส่งนักเรียนและรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง รวมถึงการตรวจวัดแอลกอฮอล์
ก่อนเข้าปฎิบัติงานทุกวัน

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

19

20

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอด
และยัง่ ยืนของสังคมร่วมกัน ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อยยึดมัน่ เจตนารมณ์ของการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน โดยตระหนักและให้ความ
ส�ำคัญกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของกลุม่ บริษทั พรีเมียร์ นัน่ คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” เพราะเชือ่ มัน่ ว่าการ
คงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข็มแข็งและยั่งยืน
ด้วยเหตุนี้ ความยั่งยืน จึงเป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนหลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งการผลิตสินค้า
และบริการที่เป็นประโยชน์กับสังคม การพัฒนากระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริม ผลักดัน พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�ำงานอันเป็นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
มูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรของบริษัท ชุมชน และสังคมส่วนรวม ให้ ได้ประโยชน์
ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ารสนั บ สนุ น และท� ำ งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ของสั ง คมของกลุ ่ ม บริ ษั ท พรี เ มี ย ร์ อั น ได้ แ ก่
มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ“คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านศึกษาของ เยาวชนที่ด้อยโอกาส การสร้างสังคมแห่งการ
แบ่งปัน การสนับสนุนคนพิการที่ด้อยโอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักใน
การก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและการสร้างเครื่องมือหรือองค์กรให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและน�ำไปท�ำซ�้ำได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ียั่งยืน
อย่างเป็นทวีคูณซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.premier.co.th ในหัวข้อ “พรีเมียร์เพื่อสังคม”
และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาสังคมดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงน�ำเงินเท่ากับจ�ำนวนร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ
หลังหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชี บริจาคเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาต่อมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ
ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ก่อประโยชน์ต่อสังคม
อย่างเป็นสาระส�ำคัญและยั่งยืน

สร้างระบบนิเวศน์ ให้เกิดการท�ำซ�้ำ
และการมีส่วนร่วมของคน
จ�ำนวนมาก

สร้างเครื่องมือ หรือ องค์กร
ให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
และสามารถท�ำซ�้ำได้
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โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ กิจกรรมพนักงาน คู่ค้า และส่วนของมูลนิธิต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้

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

การแข่งขันที่เป็นธรรม
> ด�ำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
> ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการ
จ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สจุ ริต บริษทั จะหารือกับคูค่ า้ หรือเจ้าหนี้ เพือ่ ร่วมกันแก้ ไขปัญหาให้รวดเร็วเเละ เกิดความยุตธิ รรมต่อทุกฝ่าย
> เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า		
> แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท�ำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระท�ำการใดๆ
โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับคู่ค้า
> เปิ ด โอกาสให้ คู ่ ค ้ า ลู ก ค้ า พั น ธมิ ต รทางการค้ า เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม โดยการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมต่ า งๆของบริ ษั ท หรื อ ด้ ว ยการสนั บ สนุ น ทุ น ทรั พ ย์ ห รื อ สิ่ ง ของ
ตามความประสงค์

การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
> ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยก�ำหนดนโยบายไว้ ใน
คู่มือนโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรื่องนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
> ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพใช้สินค้า และบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและ
ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�ำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
> บริษทั และบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝกั ใฝ่พรรคหรือกลุม่ การเมืองใด ไม่ให้การสนับสนุนการด�ำเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ
> เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่าง
อิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของการเป็น
บรรษั ท ภิ บ าลที่ มี ค วามโปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ จะมี ส ่ ว นช่ ว ยรั ก ษาผลประโยชน์ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย บริ ษั ท จึ ง ก� ำ หนดนโยบาย
“การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการ
การต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ครอบคลุ ม ทุ ก ขั้ น ตอน ทุ ก กระบวนการท� ำ งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
จั ด จ� ำ หน่ า ย จั ด ให้ มี รวมถึ ง ขั้ น ตอนการท� ำ งานอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ทั้ ง นี้ ก� ำ หนดเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจนมีดังนี้

2.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)
		 บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการน�ำระบบมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมาใช้ ในกระบวนการท�ำงาน และ
ปรับปรุงระบบบริหารให้มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยกรรมการผู้จัดการได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะ
ท�ำให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นตามข้อก�ำหนดของมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
พร้อมทั้งได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วน ได้ชี้แจงท�ำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริษัทและบริษัทย่อย
และบุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการด� ำ เนิ น กระบวนการต่ า งๆ อย่ า งโปร่ ง ใส
สอดคล้องกับระเบียบนโยบาย ข้อก�ำหนด ของกฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
		
> ห้ า มกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ในสายธุ ร กิ จ ด� ำ เนิ น การหรื อ ยอมรั บ หรื อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น
การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท พร้อมให้การสนับสนุน
หรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และก�ำหนด
ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ อย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทาง
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
		
> มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินธุรกิจและเป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่จะมีส่วนในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การด�ำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่ก�ำหนด
		
> บริษทั พัฒนามาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงหลักปฏิบตั ดิ า้ นจริยธรรม
โดยจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งในกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ สุ ่ ม เสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น และน� ำ มาจั ด ท� ำ เป็ น
คู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
		
> บริษัทไม่กระท�ำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาค
เพื่ อ การกุ ศ ล การบริ จ าคให้ แ ก่ พ รรคการเมื อ ง การให้ ข องขวั ญ ทางธุ ร กิ จ และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งๆ มี ค วามโปร่ ง ใส
และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนด�ำเนินการที่ไม่เหมาะสม
		
> บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมสม�่ ำ เสมอ เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ พ นั ก งานมี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
		
> บริ ษั ท จั ด ให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น แก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึง
สื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ของบริษัท
		
> บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�ำ
		
> บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารสื่ อ สารที่ ห ลากหลายช่ อ งทาง เพื่ อ ให้ พ นั ก งานและผู ้ มี ส ่ ว น
เกี่ ย วข้ อ งสามารถแจ้ ง เบาะแสอั น ควรสงสั ย โดยมั่ น ใจได้ ว ่ า ผู ้ แ จ้ ง เบาะแสได้ รั บ
การคุ ้ ม ครอง โดยไม่ ใ ห้ ถู ก ลงโทษ ถู ก โยกย้ า ยอย่ า งไม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ
กลัน่ แกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตัง้ บุคคลเพือ่ ตรวจสอบติดตาม
ทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
		 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น
หรื อ ข้ อ เสนอแนะใดที่ แ สดงว่ า ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ได้ รั บ ผลกระทบหรื อ มี ค วามเสี่ ย งที่
จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับ
การท�ำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
รวมถึงพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริต การปฏิบตั ทิ ี่ไม่เท่าเทียมกัน
หรือการกระท�ำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ
โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนพร้อม ส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ
ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
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			 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงได้ก�ำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องให้
ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นหลักการตาม
มาตรฐานสากลซึ่งถือเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะร่วมรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คุณค่าหลัก
(Core Value) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”
> บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
อย่างเคร่งครัด
> บริษัทจะให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรม
บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่อง
เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง
> บริษทั เฝ้าระวังและติดตามให้บริษทั ย่อย คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักการสากลว่าด้วยเรือ่ งสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจากการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทตามที่กฎหมายก�ำหนด
> บริษัทได้จัดสถานที่ท�ำงานโดยค�ำนึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่าท�ำงาน และให้ความส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการท�ำงานของพนักงาน
> บริษทั ได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีสว่ นร่วม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินกิจการหรือกระบวนการ
ท�ำงานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะท�ำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะท�ำงานสวัสดิการ คณะท�ำงานการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น
> บริษทั ก�ำหนดมาตรการในการให้มคี วามคุม้ ครองพนักงานทีแ่ จ้งเบาะแสเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน
อย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระท�ำด้วยประการใดๆ ที่จะท�ำให้ผู้แจ้งเบาะแส
ไม่สามารถทนท�ำงานอยู่ต่อไปได้

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
และให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุขทั้งในบริษัท
และในสังคมอย่างยั่งยืน กล่าวคือ
> บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานบนพื้ น ฐานของความเป็ น ธรรมและความเท่ า เที ย มกั น ทั้ ง ในเรื่ อ งของโอกาส
ในการเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นต� ำ แหน่ ง การโยกย้ า ย การดู แ ลสวั ส ดิ ภ าพและการให้ ผ ลตอบแทนรวม ตลอดถึ ง การให้ โ อกาสในการ
ได้รับการพัฒนาโดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจากความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง
ฐานะ สภาพร่างกาย
> บริษัทก�ำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่
ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การท�ำงานของพนักงาน หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการคุกคาม
สร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม
> บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม�่ำเสมอ
> บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การท�ำประกันสุขภาพและการประกันชีวิตให้พนักงาน
อย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
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บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระท�ำที่ไม่เป็นธรรมสามารถส่งความคิดเห็นหรือร้องเรียนได้
โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านช่องทาง การเข้าพบเป็นการส่วนตัว /
ร้องเรียนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล เป็นต้น
บริษทั ก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รบั การชีแ้ จง / แก้ ไข หรือน�ำไปปฏิบตั ิ
บริษัทก�ำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม
/ ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระท�ำด้วยประการใดๆ ที่จะท�ำให้ผู้ร้องเรียน /
ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนท�ำงานอยู่ต่อไปได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีพันธสัญญาที่จะ “ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้บริโภค เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยเชื่ อ ว่ า คุ ณ ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ย่ อ มมากั บ การบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ บริ ษั ท จึ ง ได้ มี ก ารก� ำ หนดนโยบายและแนวทางที่ จ ะตอบสนอง
ความพึงพอใจของผู้บริโภค
> น�ำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
> มีกระบวนการด�ำเนินงานตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสินค้า การตรวจสอบคุณภาพ
อย่างเข้มงวด รวมถึงมีระบบการจัดส่งสินค้าที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว
> มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่บริษัทจะคัดเลือกมาจัดจ�ำหน่าย และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
> มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
> ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
> มีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพควบคู่กับการด�ำเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้
> ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
> ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
> ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
> ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการน�ำเทคโนโลยีที่
สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
นอกจากบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจะตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและความหลากหลายทางชี ว ภาพแล้ ว
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยยั ง มี ก ารด� ำ เนิ น งานที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ และให้ ก ารดู แ ลชุ ม ชนที่ อ ยู ่ ร อบตั ว ซึ่ ง เป็ น
การสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรที่ต้องการด�ำเนินกิจการให้เกิดผลส�ำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการด�ำเนินกิจการของมูลนิธิต่างๆ อาทิ
มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ด้วยการบริจาคเงินจ�ำนวนร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิในแต่ละปีให้กับมูลนิธิที่เป็นกลไกหลัก
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ
ผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้การท�ำงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกหน่วยงาน
ด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงาน รวมถึงการลดขั้นตอนความซ�้ำซ้อนในการท�ำงาน โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สั่งสมและ
ถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน ภายใต้โครงการ “Knowledge Sharing Management”
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท�ำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพื่อเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย
การจั ด ท� ำ รายงานเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainability Development Report) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR Report)
เป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจ�ำปี และได้เปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมี
ความพอเพียงและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน
หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง
3 ท่าน ได้ท�ำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2558 จากการตรวจสอบภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการด�ำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ
ติ ด ตามควบคุ ม ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยให้ ส ามารถป้ อ งกั น ทรั พ ย์ สิ น จากการที่ ก รรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารน� ำ ไปใช้ โ ดยมิ ช อบ
หรือโดยไม่มีอ�ำนาจ ซึ่งมีสาระส�ำคัญดังนี้

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบการควบคุ ม ภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการเงิ น
การปฏิบัติงาน การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยตระหนักว่าเป็นกลไกส�ำคัญที่จะสร้างความมั่นใจ
ต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมทั้ง จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมีการจัดสรรทรั พยากรอย่ า งเหมาะสมในการปกป้ องรั กษาและดู แ ลทรั พ ย์ สิ นและมี การก� ำ หนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
โดยมอบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ร ะบบการควบคุ ม ภายใน ระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยน�ำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
(Enterprise Risk Management) มาใช้ปฏิบัติรวมทั้งระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ การดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การดู แ ลมิ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ การท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น การดู แ ลรั ก ษาและการใช้ ท รั พ ย์ สิ น
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
มาประยุกต์ ใช้ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุดโดยมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ
และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจ�ำปีที่ ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้พนักงาน
มีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานทีร่ บั ผิดชอบด้วยตนเอง เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุม
ภายในให้สามารถตอบสนองสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลส�ำเร็จของ
งานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้งเป็นประจ�ำทุกปี

การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ� กับดูแลให้งานตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีใ่ นการสร้างความเชือ่ มัน่ (Assurance) และ ให้คำ� ปรึกษา (Consulting)
ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการท�ำงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนิน
งานของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้ และ
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมอบหมายให้คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของ คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว เนือ่ งจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฎิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นีง้ านตรวจสอบภายในได้พฒ
ั นางานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยก�ำหนดให้มีการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพฯ และการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้มีการก�ำหนด Audit Competency เพื่อใช้ประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ทราบถึงสถานภาพและ
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่อย่างแท้จริง เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจ�ำกัดต่างๆ ในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเหมาะสม
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และด้านธุรกิจต่างๆ ของ
กลุ่มบริษัทฯ รวมถึงความรู้ด้านวิชาชีพอื่นๆ และสอบเพื่อรับวุฒิบัตรวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น
บริษัทและบริษัทย่อย ประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล และหลักเกณฑ์
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน มีสาระส�ำคัญ ดังนี้

1. การควบคุมองค์กร
		 บริษัทและบริษัทย่อยมีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้มีการทบทวนเป้าหมาย
และเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดท�ำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน
การก�ำหนดอ�ำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และก�ำหนด
เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการขัดแย้งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ แสดงถึ ง ความยึ ด มั่ น ในคุ ณ ค่ า ของความซื่ อ ตรง และจริ ย ธรรม รวมทั้ ง ก� ำ หนดให้ มี คู ่ มื อ การใช้ อ� ำ นาจด� ำ เนิ น การและคู ่ มื อ การ
ปฏิบัติงานหลักที่ส�ำคัญของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ าน โดยพิจารณาถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน จัดให้มนี โยบายพัฒนาบุคคล และมีกระบวนการสรรหาบุคลากร
รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยน�ำระบบ Competency และก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน (Key
Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดับองค์กร ฝ่ายงาน แผนก และระดับบุคคลโดยน�ำมาเชื่อมโยงกับผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในองค์กร เพื่อพัฒนาส่งเสริม และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ ให้พนักงานทุกคนมีจิตส�ำนึก
และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่
บริษัทและบริษัทย่อยก�ำหนดไว้
		 คณะกรรมการบริษทั มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลและพัฒนาการด�ำเนินการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึง
ความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ก�ำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
		 ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้ง
การทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง
		 บริษัทและบริษัทย่อยมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่ นระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้ และก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้ทกุ คนถือปฏิบตั ิ ในการพิจารณาประเมิน
ปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่
ด้านกลยุทธ์ การด�ำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน รวมทั้งความเสี่ยง
ด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่ส�ำคัญตามผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อก�ำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม
บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้ง
ได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้
บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง (CSA) อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยง
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง จากภายนอกและภายในที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ องค์ ก รเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดยก� ำ หนดให้ มี ก ารรายงานผลให้ ค ณะกรรม
รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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การบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารควบคุมดูแล
ให้การจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
		 บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่าง
มีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�ำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก�ำหนดไว้นั้นสามารถน�ำไปสู่การ
ปฏิบัติได้ มีการจัดท�ำคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการเพื่อก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และวงเงินอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและ
เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดท�ำและทบทวนคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติ
งานในปัจจุบัน การจัดท�ำคู่มือมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก�ำหนด และจัดโครงสร้างการท�ำงานโดยให้มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งงานอย่างชัดเจน ในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน
รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่า งเคร่งครัด รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในด�ำเนินการ
สอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า
การปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน�ำระบบสารสนเทศมาใช้ ในการปฏิบัติงาน
เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
		 นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�ำหนดนโยบาย วิธีการในการท�ำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
		 บริษทั และบริษทั ย่อยให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล ได้จดั ให้มรี ะบบข้อมูลสารสนเทศทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่การจัดหาข้อมูลทัง้ จากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและมีคณ
ุ ภาพ
เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่ก�ำหนดไว้ มีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดท�ำรายงานข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ เสนอผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัย
ของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการน�ำข้อมูลที่ส�ำคัญไปใช้ ในการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
โดยการจัดท�ำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง รายงานทางบัญชีและการเงิน มีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เพือ่ ความโปร่งใสและเพือ่ เป็นข้อมูลในการปฏิบตั งิ าน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พจิ ารณาร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี งานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการใช้
นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีการประชุม
เพิ่มเติมในวาระที่สมควร
		 การสื่อสารข้อมูล มีการจัดช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่างๆ
ให้พนักงานรับทราบ การก�ำหนดช่องทางที่ปลอดภัยส�ำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น มีการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานภายในบริษัทและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการก�ำหนดนโยบายความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ขอ้ มูล และจัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารทีผ่ รู้ บั ข้อมูลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว เช่น ระบบ Intranet และ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท
		 ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

5. ระบบการติดตาม
		 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงาน
เป็นล�ำดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและก�ำกับการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์
แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจ�ำปี โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกเดือน พร้อมทั้ง แก้ ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และ
ปรับแผนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการ ในกรณีที่ผลการด�ำเนินงานจริง
มีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท�ำให้เกิดผลแตกต่างเพื่อก�ำหนดแนวทางปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ผู้รับผิดชอบน�ำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผน
การแก้ ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งก�ำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นกลไกส�ำคัญและเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานที่จะท�ำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยมีการก�ำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบ
บูรณาการ โดยด�ำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ
ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพือ่ จัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ บริษัทฯได้มีการจัดท�ำการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกัน
ประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจท�ำให้
องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมีหลักการก�ำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการด�ำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก�ำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีการก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ด�ำเนินการปลูกฝังให้การบริหาร
ความเสีย่ งเป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เพือ่ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
ในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้คณะท�ำงานด้านพัฒนากระบวนงานภายในและบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลาง
จากทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อท�ำหน้าที่ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน โดยจัดท�ำแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริม
และพัฒนาการด�ำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่ส�ำคัญ และน�ำเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานพร้อมกับประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี
ขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ การตลาด การขาย คลังสินค้าและโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้อ
งานบัญชี การเงิน สิ น เชื่ อ ทั้ ง นี้ ได้ ม อบหมายและติ ด ตามให้ ผู ้ บริ หารที่ รั บผิ ดชอบในแต่ ล ะส่ ว นงานด� ำ เนิ นการตามแนวทางการปรั บปรุ ง แก้ ไ ข
การปฏิบัติงานตามที่ได้ก�ำหนดไว้ รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผลการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในปี 2558 บริษัทย่อยได้ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย
ซึง่ ด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนด/ทบทวน/อนุมตั ิ กรอบและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการจัดท�ำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพื่อทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการด�ำเนินงานตามระบบบริหาร
ความเสี่ยง รายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างหน่วยงานทั้งที่เป็นการประชุม
รายเดือน การประชุมย่อยตามเพื่อติดตามหาข้อสรุปร่วมกันตามสถานการณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ ไขปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,612,152,709 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญหุ้น 1,612,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนเรียกช�ำระแล้ว 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น
1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
		 (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ

จ�ำนวนหุ้น

% การถือหุ้น

1. นายทวีฉัตร จุฬางกูร

193,000,000

24.13

2. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

160,661,707

20.08

3. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด

43,318,174

5.41

4. บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด

42,439,226

5.30

5. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จ�ำกัด

41,410,616

5.18

6. COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH

22,974,780

2.87

7. บริษัท ลิควิเดชั่น 3 จ�ำกัด

14,056,022

1.76

8. นางวิมลทิพย์ พงศธร

13,416,235

1.68

9. ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

11,964,495

1.50

9,047,871

1.13

522,000,410

65.25

10. ร้อยตรีเสรี โอสถานุเคราะห์
		 รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หมายเหตุ * การถือหุ้นของ บจ.พรีเมียร์ แพลนเนอร์ เป็นการถือหุ้นแทนและเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ในมูลหนี้ค�้ำประกัน ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท

1.13%
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) 1.50%
นางวิมลทิพย์ พงศธร 1.68%
บริษัท ลิควิเดชั่น 3 จ�ำกัด 1.76%
COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH 2.87%
บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จ�ำกัด 5.18%
บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด 5.30%
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด 5.41%
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน) 20.08%
นายทวีฉัตร จุฬางกูร 24.13%
ร้อยตรีเสรี โอสถานุเคราะห์

กลุ่มผู้ถือหุ้น
สูงสุด
10 รายแรก
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(ข) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) เท่ากับร้อยละ 37.75
(ค) กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการของบริษัทมีดังนี้

ชื่อ

ประกอบธุรกิจประเภท

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

1. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
		 (มหาชน)
สินค้าอุปโภคและบริโภค
				

มีนายวิเชียร พงศธร และ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์, นายวิชัย หิรัญวงศ์
เป็นกรรมการร่วม

2. บริษัท พี.เอม.ฟูด จ�ำกัด
			

มีนายวิเชียร พงศธร และนางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
เป็นกรรมการร่วม

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าประเภท
ปลาเส้นและปลาแผ่น

3. นางวิมลทิพย์ พงศธร
				

คู่สมรส นายวิเชียร พงศธร
เป็นประธานกรรมการของบริษัท

2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏ
ตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้
		

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำ�กัด
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 จำ�กัด
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

		 รวม

3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่
		 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน
ของบริษัท

การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัท ไม่มี การออกหลักทรัพย์อื่น

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นปีๆ ไป
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด

บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด

คณะท�ำงาน
บริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานขายและการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานทรัพยากรบุคคล

สายงานบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

		

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุม ประชุมสามัญ การประชุม
รายชื่อกรรมการ
ต�ำแหน่ง
ประชุม คณะกรรมการ		
				
คณะท�ำงาน
คณะกรรมการ ตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้น
			
ความเสี่ยง
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1. นายวิเชียร พงศธร

ประธานกรรมการ

6/6

-

1/1

-

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ #

กรรมการ

5/6

-

-

-

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ***

กรรมการ

4/6

-

1/1

-

4. นางแน่งน้อย บุญยะสาระนันท์

กรรมการ

6/6

-

1/1

-

5. นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง *** กรรมการ

5/6

-

1/1

-

6. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

กรรมการ

6/6

-

1/1

-

7. นางชนิดา สุวรรณจูฑะ *
			

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

2/2

1/1

1/1

-

8. นายวิชัย หิรัญวงศ์ *
			

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

2/2

1/1

1/1

-
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การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุม ประชุมสามัญ การประชุม
รายชื่อกรรมการ
ต�ำแหน่ง
ประชุม คณะกรรมการ		
				
คณะท�ำงาน
คณะกรรมการ ตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้น
			
ความเสี่ยง
9. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล *
			

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

2/2

1/1

1/1

-

10. นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย **
			

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

3/3

3/3

-

1/1

11. นางศุภศรี สุธนฐาน **
			

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

4/4

3/3

-

1/1

12. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ **
			

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

4/4

3/3

-

1/1

หมายเหตุ * กรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และแสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับ
การแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก
** กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการครบทุกครั้งภายหลังได้รับการแต่งตั้ง
*** กรรมการที่ลาประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากติดภารกิจที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
# นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากติดภาระกิจในต่างประเทศที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิเชียร พงศธร นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง และนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ โดยกรรมการสองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อม
ประทับตราส�ำคัญของบริษัท

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ ใช้วิธีจับสลาก
กันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก
เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ ได้

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1) จัดการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�ำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือ
ขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�ำหนด เป็นต้น
2) ทบทวนและอนุมตั เิ รือ่ งทีม่ สี าระส�ำคัญ เช่น นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อ�ำนาจการบริหาร นโยบาย
เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกปีและที่มี
ความจ�ำเป็น
3) ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ
6) จัดให้มรี ะบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีทเี่ ชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ดูแลให้มรี ะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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7) ก�ำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการรายงาน และการติดตามผล
ที่มีประสิทธิภาพ
8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ใน
รายงานประจ�ำปี
9) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการ
เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
10) อ�ำนาจในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทั้งนี้ ก�ำหนดให้รายการที่กรรมการ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
		 (ก) เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 (ข) การท�ำรายการทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสีย และอยูใ่ นข่ายทีก่ ฎหมายหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ตอ้ ง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
ก็ ได้ ทั้งนี้การมอบอ�ำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอ�ำนาจหรือการมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอ�ำนาจ
จากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ มีผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งก�ำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัท ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย รวมถึง เรื่องหรือกิจการต่างๆ
ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากลั่นกรอง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ�ำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท
ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) ก�ำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
(3) มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่ก�ำหนดไว้ ในอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร
บริษัทไม่มีพนักงานประจ�ำ เนื่องจากบริษัทด�ำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทย่อยและใช้วิธีการว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด
จัดท�ำงานด้านบัญชีและการเงินและงานสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการด�ำเนินงาน
ภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1) ด�ำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท
2) จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ�ำนาจการบริหารต่างๆของบริษัท เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
3) ด�ำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4) อนุมัติการลงทุนตามงบประมาณเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อโครงการ และอนุมัติการลงทุนนอกงบประมาณหรือค่าใช้จ่าย
ที่เกินงบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี
5) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6) เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
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ทั้งนี้ อ�ำนาจกรรมการผู ้ จั ด การ ตลอดจนการมอบอ� ำ นาจแก่ บุคคลอื่ นที่ กรรมการผู ้ จั ดการเห็ นสมควร จะไม่ ร วมถึ งอ� ำ นาจหรื อ
การมอบอ�ำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด�ำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
รายชื่ อ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยที่ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลั ก : บริ ษั ท พรี เ มี ย ร์ อิ น เตอร์ ลิ ซ ซิ่ ง จ� ำ กั ด (PIL) และ
บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด (PB) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร

ต�ำแหน่ง

บริษัท

นายเดช ตุลยธัญ

กรรมการผู้จัดการ

PIL

นางวิไล ทวีทองค�ำ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหารจัดการ

PB

นายไพโรจน์ ฉันทศิลป

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานบัญชีและการเงิน

PIL

นายชญาน์วัต ปุตระเศรณี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานขายและการตลาด

PIL

นายธีรยุทธ พันธุ์มีเชาวน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานทรัพยากรบุคคล

PIL

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อท�ำหน้าที่เกี่ยวกับ
การประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสนับสนุนให้การก�ำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐาน
บรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ
1) ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ�ำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ
3) ต้องมีความรู้ ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษทั และความสามารถในการสือ่ สารทีด่ ี เป็นคุณสมบัตเิ สริมทีช่ ว่ ยให้ การท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการ
บริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษทั คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎระเบียบ ส�ำหรับหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
โดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าว
ผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่
3) ให้คำ� ปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้ งต้นแก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั ในประเด็นกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียน
ผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลโดยเป็นไป ตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
8) จัดให้มีการให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานของบริษทั และเปรียบเทียบอ้างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการ
อยู่ในรูปบ�ำเหน็จประจ�ำปี และเบี้ยประชุม ส�ำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
			 1) บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
				 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
> ประธานกรรมการบริษัท
> กรรมการบริษัท
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
> ประธานกรรมการตรวจสอบ
> กรรมการตรวจสอบ
บ�ำเหน็จ
> ประธานกรรมการบริษัท
> ประธานกรรมการตรวจสอบ
> กรรมการตรวจสอบ
> กรรมการที่มิใช่กรรมการตรวจสอบ

ปี 2558

(บาท/ครั้ง)
(บาท/คน/ครั้ง)

19,500
15,000

(บาท/ครั้ง)
(บาท/คน/ครั้ง)

19,500
15,000

(บาท/ปี)
(บาท/ปี)
(บาท/คน/ปี)
(บาท/คน/ปี)

250,000
250,000
220,000
220,000

สิทธิประโยชน์อื่นๆ		

-ไม่มี-

ในปี 2558 บริ ษั ท มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ค ณะกรรมการในรู ป เบี้ ย ประชุ ม ตามจ� ำ นวนครั้ ง ที่ เ ข้ า ประชุ ม และบ� ำ เหน็ จ กรรมการ
และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในรูปเบี้ยประชุมตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

		
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
เบี้ยประชุม
บ�ำเหน็จ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

ค่าตอบแทน
รวม

1. นายวิเชียร พงศธร *
		 ประธานกรรมการ

-

-

-

-

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ *
		 กรรมการ

-

-

-

-

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
		 กรรมการ

60,000.00

-

220,000.00

280,000.00

4. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
		 กรรมการ

90,000.00

-

220,000.00

310,000.00
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
		

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

ค่าตอบแทน
รวม

5. นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง *
		 กรรมการ

-

-

-

-

6. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ *
		 กรรมการ

-

-

-

-

7. นางชนิดา สุวรรณจูฑะ **
		 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		 (ครบวาระเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558)

30,000.00

19,500.00

89,726.03

139,226.03

8. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล **
		 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 (ครบวาระเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558)

30,000.00

15,000.00

78,958.90

123,958.90

9. นายวิชัย หิรัญวงศ์ **
		 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 (ครบวาระเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558)

30,000.00

15,000.00

78,958.90

123,958.90

10. นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย ***
		 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		 (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558)

45,000.00

78,000.00

160,958.90

283,958.90

11. นางศุภศรี สุธนฐาน ***
		 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558)

60,000.00

60,000.00

141,643.84

261,643.84

12. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ ***
		 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		 (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558)

60,000.00

60,000.00

141,643.84

261,643.84

		 ยอดรวม

405,000.00

247,500.00

1,131,890.41

1,784,390.41

หมายเหตุ * กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
** กรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และแสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับ
การแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก
*** กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการครบทุกครั้งภายหลังได้รับการแต่งตั้ง

			
			 2) บริษัทย่อย : บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)
จ�ำกัด และ บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด
				 บริษัทย่อย ไม่มี ค่าตอบแทนกรรมการ
(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
			 1) บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
				 บริษัท ไม่มี ค่าตอบแทนผู้บริหาร
			 2) บริษัทย่อย : บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)
จ�ำกัด และ บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด
				 ปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัล (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทน
จากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย) จ�ำนวน 5 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 10.81 ล้านบาท
รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
1) บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
			 บรัษัท ไม่มี ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ
2) บริษัทย่อย : บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด
และ บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด
		 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ ของเงินเดือนตามที่บริษัท
ก�ำหนด โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหารของบริษัทย่อยจ�ำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 0.64 ล้านบาท

(3) การว่าจ้างด้านการบริหารและให้คำ�ปรึกษาธุรกิจ
		 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด (PFC) ให้ด�ำเนินการด้านงานบริหารและงานสนับสนุนแก่
บริษัทและบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ โดยขอบเขตการให้บริการของ PFC ครอบคลุมงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้าน
การบริหารและนโยบายงานสนับสนุนด้านบัญชีและการเงิน ด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ด้านระบบงานและข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคลและ
งานประชาสัมพันธ์
		 การว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน (Outsourcing) ด้า นบริหารและงานสนับสนุนออกไป เพื่อใช้บริการจาก
หน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Sharing Cost) ตามขนาดและปริมาณ
ธุรกรรมของแต่ละบริษัท 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�ำหนดอัตรา
ค่าบริการโดยค�ำนวณบนหลักเกณฑ์การกระจายต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ PFC ไปยังกลุ่มบริษัท ผู้ว่าจ้างโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่
รายได้รวม สินทรัพย์รวม และจ�ำนวนบุคลากรของแต่ละบริษัท
		 ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนถึงก�ำหนดระยะเวลาตามสัญญาได้ ถ้า PFC ด�ำเนินการไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และ PFC จะเรียกร้องค่าจ้างส่วนที่เหลือตามระยะเวลาจ้างหรือค่าเสียหายใดๆ แก่บริษัทไม่ได้ทั้งสิ้น และเมื่อครบก�ำหนดอายุสัญญาแล้ว
ให้ถือว่าสัญญามีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยถือข้อตกลงเดิมจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา โดยฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้า
เป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบก่อนวันหมดอายุสัญญา ไม่น้อยกว่า 90 วัน
		 อย่างไรก็ตาม การท�ำสัญญากับ PFC ดังกล่าว ถือเป็นการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการท�ำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หาก PFC มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของสัญญา หรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะน�ำรายละเอียด และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นของความเหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าท�ำสัญญาใหม่

บุคลากร
บริษัทก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย
มีพนักงานทั้งหมด 311 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 64.11 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินรางวัล เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ เป็นต้น
(ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย)

จ�ำนวนพนักงาน		
PE
และค่าตอบแทน ปี 2558
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PIL
PB
PC (2000)
PLMS
(บริษัทย่อย) (บริษัทย่อย) (บริษทั ย่อย) (บริษัทย่อย)

รวม

ผู้บริหาร > ชาย (คน)
-ไม่มี> หญิง (คน)		

4
5

-ไม่มี-ไม่มี-			

4
5

พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน
> ชาย (คน)
-ไม่มี> หญิง (คน)		

227
65

3
-ไม่มี-ไม่มี7			

230
72

รวม (คน)			

-ไม่มี-

301

10

-ไม่มี-

-ไม่มี-

311

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

-ไม่มี-

57.97

6.14

-ไม่มี-

-ไม่มี-

64.11

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและแนวการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท�ำแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับแผนและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยแต่ละต�ำแหน่งงาน แต่ละหน้าที่ จะได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพ (Competency) ที่จ�ำเป็นต่อ
การปฏิ บั ติ ง านให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ลเป็ น รายบุ ค คล เพื่ อ ก� ำ หนดแผนพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาระงานในหน้ า ที่ รวมถึ ง เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นา/เตรี ย ม
ความพร้อมของบุคลากรโดยการจัดท�ำแผนความก้าวหน้า/แผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน (Career Path & Succession Plan) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทที่มุ่งด�ำเนินธุรกิจแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับ ธุรกิจ พนักงาน และสังคม ตามปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจ
“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และ คุณค่าหลัก (Core Value) ทั้ง 5 ประการของกลุ่มพรีเมียร์ที่บริษัทยึดถือเป็นแนวทาง
ในการด�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)

พนักงานได้รับการพัฒนาและหล่อหลอมในด้าน พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติ อันเป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองสนับสนุนต่อการ
บรรลุค่านิยมขององค์กรร่วมกันของบริษัทที่มุ่งด�ำเนินธุรกิจแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับ ธุรกิจ พนักงาน และสังคม ตามปรัชญา
การด�ำเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และคุณค่าหลัก ขององค์กร (Core Value)

2. ความสามารถทางด้านการจัดการ (Managerial Competency)
		 ทักษะและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ถือเป็นความจ�ำเป็นและเป็นเครือ่ งมืออันส�ำคัญส�ำหรับพนักงานระดับ บังคับบัญชา
พนักงานระดับบริหาร รวมถึงระดับจัดการ บริษัทได้ ให้ความส�ำคัญ โดยการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบันและ
ก�ำลังเกิดขึ้นในอนาตค ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่ดีพอในการน�ำพาองค์กร ทีมงานให้บรรลุซึ่งปรัชญา วิสัยทัศน์และคุณค่าหลักของบริษัท

3. ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)
		 บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มก�ำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลของการท�ำงานและ มีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน
		 บริษัทได้มีการเริ่มด�ำเนินการจัดท�ำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็นการรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับ
องค์กรอีกทัง้ ยังส่งผลให้พนักงานสามารถมีความเจริญก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพของตนเอง และเป็นการพัฒนาขีดความรูค้ วามสามารถของพนักงาน
ทุกระดับชั้น ให้การท�ำงานบรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้เพื่อที่จะสามารถแข่งขัน ในธุรกิจได้
		 การพั ฒ นาบุ ค ลากรเน้ น คุ ณ ค่ า หลั ก ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในรู ป แบบที่ ไ ด้ ป ระโยชน์ ร ่ ว มกั น คื อ พนั ก งาน องค์ ก ร และสั ง คม
แนวทางการบริหารงานบุคคล มีดังนี้
		
> พัฒนาความสามารถของบุคลากร ก�ำหนดการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพทั้งความรู้ ความสามารถ คุณภาพงานบริการและ
ความปลอดภัย ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่ดีในแต่ละด้าน มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพที่ท�ำ
นอกจากนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน (ทักษะ ทัศนคติ เทคนิค) อย่างเป็นระบบตามแผนการอบรมบุคลากร (Training Roadmap) ซึ่งครอบคลุม
และสอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพื่อท�ำให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน (Technical Skills) ให้เป็นที่ยอมรับ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
		
> ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนตามหลักวิถีไทยที่ดี และกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการยึดถือปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
		 ในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (Soft Skills) คิดเป็นเงิน 1,596,820 บาท
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.32 ของอัตราเงินเดือนของพนักงานทัง้ หมด โดยรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมผูบ้ ริหารพนักงาน
รายงานอยู่ในที่ “รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�ำปี Sustainability Development Report”
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยเชื่ อ มั่ น ว่ า กระบวนการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละการบริ ห าร
จัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ มีประสิทธิผล
3. ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
4. ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ได้รับการดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
โดยหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2555
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท
โดยก�ำหนดแนวปฏิบัติการให้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
		 1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
และใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูล
ของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือ
การแก้ ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
		 1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค�ำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอ
ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้นการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาส
ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทโดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
			 1.2.1 บริษัทไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อก�ำหนดต่างๆ และ
การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ให้สทิ ธิในการซักถามคณะกรรมการในทีป่ ระชุม ไม่จำ� กัดสิทธิในการเข้าประชุมของ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าสายเป็นต้น
			 1.2.2 บริษัทได้ ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยก�ำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ และมีการระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้
				
ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ
					 1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น ค�ำน�ำหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ การศึกษา ประสบการณ์
เป็นต้น
					 2) การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็นกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทก็ ได้ระบุไว้ชัดเจนแล้ว
					 3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่)
					 4) จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งและผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการ (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม)
					 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ท�ำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา
					 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

40

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

				
ข.
					
					
					
					

วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1) จ�ำนวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามต�ำแหน่งหรือภาระหน้าที่ของกรรมการ
2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปัจจุบันกรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากเบี้ยประชุมและ
บ�ำเหน็จประจ�ำปี)
					 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ท�ำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
					 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
				
ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี
					 1) ชื่อผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชี
					 2) ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี
					 3) ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
					 4) จ�ำนวนปีที่ท�ำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี
						 (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่)
					 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 / การควบรวมกิจการ เป็นต้น
					 1) รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
					 2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรือความจ�ำเป็น
					 3) ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
					 4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
		 1.3 คณะกรรมการอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และควรละเว้นการกระท�ำ
ใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไปและสถานที่
จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง
		 1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าให้ชัดเจนและแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน�ำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทด้วยคณะกรรมการได้มีการก�ำหนดการกลั่นกรองค�ำถามล่วงหน้าและก�ำหนดให้บริษัทตอบค�ำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับ
มีการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
			 1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้า ได้ตลอดระยะเวลา
โดยในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น 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
				
4) ช่วงเวลาที่เปิดให้ส่งค�ำถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
				
5) มีกระบวนการกลัน่ กรองค�ำถามล่วงหน้าทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถาม เพือ่ ให้คณะกรรมการพิจารณาใน การตอบค�ำถามเหล่านัน้
				
6) บริษัทได้ตอบค�ำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
				
7) บริษัทได้ตอบค�ำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม
				
8) บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงค�ำถามที่มีผู้ถือหุ้นถามมาล่วงหน้า และค�ำตอบของค�ำถามเหล่านั้น
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		 1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนด ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอ
ชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
			 ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ได้ และ ยังก�ำหนดให้บริษทั จัดให้มอี ากรแสตมป์
ไว้บริการผู้ถือหุ้นส�ำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว
สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็น เป็นอย่างอื่น
2. การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
		 2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทน�ำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล
เพื่อให้การด�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 บริษทั จัดให้มกี ระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆวาระ และการบันทึกวีดทิ ศั น์การประชุมอย่างสมบูรณ์
ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุกๆ วาระป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
		 2.5 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�ำถามต่อที่ประชุม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
3. การจัดท�ำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
		 3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด�ำเนินการ
ประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกค�ำถามค�ำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย
คัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
		 3.2 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ในการปฏิบัติดังนี้
			 3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวันท�ำการถัดไป
			 3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น
				
โดย ไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
			 3.2.3 เผยแพร่วีดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลส�ำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์ ของบริษัท
		 ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุม 2 ครั้ง ดังนี้ในพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วม
ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจ�ำนวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.6301 ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าไม่ครบ
องค์ประชุม ท�ำให้ ไม่สามารถด�ำเนินการประชุมได้ คณะกรรมการ จึงได้ก�ำหนดให้จัดการประชุม(ครั้งใหม่) ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา
09.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โดยมีผถู้ อื หุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะรวมจ�ำนวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.4347 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วทัง้ หมด มีกรรมการ
บริษทั เข้าร่วมประชุม 8 ท่านจากกรรมการทัง้ หมด 8 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการ
ท่านอื่นอีก 5 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย
		 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว รวมทั้งในปี 2558 บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทด�ำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
เวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จัดท�ำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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		 ในปี 2558 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัท
จดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ทใี่ ช้ ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขัน้ ตอนต่างๆในการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่กอ่ นวันประชุม วันประชุม และภายหลัง
วันประชุมในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
		 หลั ก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
ประจ�ำปี2558 ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้
		 1. บริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เนื่องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกันการทุจริตในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัท
ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้ ใน
เว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นการด�ำเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อยู่แล้ว
		 2. คณะกรรมการของบริษัทมีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีสิทธิหรือ
ส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายหรือการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องการก�ำหนดกระบวนการที่อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้
โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระท�ำที่เป็นการเอาเปรียบและผู้ถือหุ้นมีอ�ำนาจควบคุม การมีมาตรการป้องกันกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและ
ผู้เกี่ยวข้อง
บริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
		 1.1 บริษัทแจ้งก�ำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
			 1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย
30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
			 1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ
เอกสาร
			 1.1.3 บริษทั จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ มากกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด
(อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
		 1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
ตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดท�ำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ที่เป็นฉบับภาษาไทย
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
		 2.1 คณะกรรมการก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตาม
หัวข้อต่อไปนี้
			 1) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
			 2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
			 3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม
			 4) ช่องทางรับเรื่อง เช่น ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื่องผ่านบนเว็บไซต์ หรืออีเมลมาก่อน เป็นต้น
			 5) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
			 6) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
			 7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
			 8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น ผู้เสนอวาระ และแจ้งในที่ประชุม
				 ผู้ถือหุ้น
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		 2.2 คณะกรรมการก�ำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อม
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
			 1) ช่องทางรับเรื่อง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
			 2) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
			 3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ ได้รับเสนอชื่อ หนังสือยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นต้น
			 4) คณะกรรมการแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบนเว็บไซต์ของบริษัท
			 5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนดไว้
			 6) เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอ และ
ประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 2.3 ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
		 2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
		 3.1 คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และ
แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ
		 3.2 ก�ำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
คณะกรรมการเป็นประจ�ำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
		 4.1 คณะกรรมการมีข้อก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น
และมีการบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
			 1) คณะกรรมการก�ำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
			 2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
			 3) ก�ำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
			 4) เลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
		 4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�ำคัญในลักษณะที่อาจท�ำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้
ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
			 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงล�ำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุม
และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุม
			 นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจ�ำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�ำปี
			 หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
ประจ�ำปี 2558 ในหมวดที่ 2 การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีดังต่อไปนี้
			 1. บริษัทไม่ได้ก�ำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
เนื่องจากบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และบริหารกิจการโดยค�ำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยอยู่แล้ว
			 2. บริษัทไม่ได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย
1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขาย เนื่องจากบริษัทมีระเบียบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้คณะกรรมการและผู้บริหาร
จะต้องไม่ท�ำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และ
ภายใน 3 วัน ภายหลังจากเปิดเผยงบการเงิน
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอด
และยัง่ ยืนของสังคมร่วมกัน ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อยยึดมัน่ เจตนารมณ์ของการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนโดยตระหนักและให้ความ
ส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการ
คงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
บริษัทได้ด�ำเนินการก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
1. การก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
		 1.1 คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการด�ำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการ
แถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ที่ท�ำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและ ห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
			 1) ผู้ถือหุ้น
				 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน และไม่ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขันของบริษัท
		 2) พนักงาน
				 บริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย
มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของ
พนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
				 ส�ำหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการส�ำหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฏหมายก�ำหนด เช่น กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพพนักงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาวโดยให้มีลักษณะ
การออมอย่างสม�่ำเสมอเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นเครื่องมือในการออมและเป็นแหล่งเงินทุน
ในยามฉุกเฉิน การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ห้องพยาบาลของบริษัทโดยแพทย์
และพยาบาลวิชาชีพ ห้องสมุดส�ำหรับพนักงาน ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับ-ส่งพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
				 บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้
และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกีย่ วข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตส�ำนึก
ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และก�ำหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันภัยในอาคารส�ำนักงาน การซ้อมหนีไฟ
เป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสียง
			3) ลูกค้า
				 บริษัทได้มีการก�ำหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
มีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับ
คุณภาพสินค้า
			4) คู่ค้าและเจ้าหนี้
				 บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ด�ำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขสัญญาที่ก�ำหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการ
จ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ ไขปัญหาให้รวดเร็วเเละเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
			5) คู่แข่ง
				 บริษัทมีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงคูแ่ ข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวร้ายหรือกระท�ำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและ ไม่เป็นธรรม
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			6) ชุมชน/สังคม
				 บริษัทก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน ดังนี้
				 (1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการ
ของบริษัทตั้งอยู่
				 (2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
				 (3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อชุมชน สังคม
				 (4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ ไขในภัยอันตรายทีส่ งั คมหวัน่ วิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการหรือการด�ำเนินงานของบริษทั
				 (5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษา
วัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
			7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
				 บริษทั และบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจตาม “นโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและสังคม” ของกลุม่ บริษทั พรีเมียร์ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัทและบริษัทย่อย) และปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
				 (1) ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
				 (2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
				 (3) ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
				 (4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการน�ำ
เทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท
				 (5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับพนักงาน
โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ทราบ
		 1.2 คณะกรรมการก�ำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผย
กระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจ�ำปีของบริษัท
		 1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย
2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดท�ำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report)
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)
		 2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิดเผยกลไกในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย
		 2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดท�ำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่าง
หากแยกจากรายงานประจ�ำปี และได้เปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th
3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทมีการก�ำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการน�ำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท รวมทั้งมีนโยบายการต่อต้านการทุจริต
และห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตลอดมา
		 ในปี 2558 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิ
		 1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมประจ�ำปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้า
		 2. ในปี 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถก�ำหนดอัตราเงินสะสมในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้สอดคล้องกับฐานรายได้
และอายุงานของตน เพื่อให้โอกาสพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฏิบัติการมีก�ำลังในการออม พร้อมกันนี้บริษัทได้ปรับ
อัตราเงินสมทบในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้สูงขึ้นส�ำหรับพนักงานที่มีอายุงานสูง เพื่อให้เป็นแหล่งเงินออมและเป็นหลักประกัน
ในการด�ำรงชีวิตของพนักงานภายหลังเกษียณ
		 3. บริษัทไม่มีกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม ไม่มีกรณีการกระท�ำผิด
ด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ด้านการทุจริต หรือกระท�ำผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงานเป็นศูนย์
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4. บริษัทได้จัดท�ำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงาน
ประจ�ำปี โดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญา
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และได้เปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.
pe.premier.co.th
		 5. บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(Holding Company) บริษัทได้น�ำส่งนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้บริษัทย่อยด�ำเนินการต่อ ขณะนี้ บริษัทย่อย
ก�ำลังอยู่ระหว่างการจัดท�ำคู่มือปฏิบัติมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นของบริษัทย่อยเอง รวมถึงได้เพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตลงในเอกสารทางธุรกิจ และท�ำการฝึกอบรม
พนั ก งานทุ ก คนเพื่ อ ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ของบริ ษั ท ส่ ง เสริ ม
ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ
		 และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับการประเมินดัชนีชี้วัดระดับการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress
Indicator) อยู่ในระดับสูงสุดที่ 5 Extended เป็นการแสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ
รวมถึงการด�ำเนินการผลักดันให้คู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจด�ำเนินนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของสถาบันไทยพัฒน์และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่ อ้างอิงจากมาตรฐานสากล ส�ำหรับบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนและบริษทั ทัว่ ไปบริษทั
		 บริษัทและบริษัทย่อย ได้มอบหมายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน เข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ดังต่อไปนี้
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป
ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของ ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทได้ด�ำเนินการก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูล
		 1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท�ำให้ส�ำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ของนักลงทุน ทั้งนี้
			 1.1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด
			 1.1.2 มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจ�ำ
		 1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ�ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
		 1.3 คณะกรรมการจัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชี
ในรายงานประจ�ำปี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
			 (1) การปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั โิ ดยสม�ำ่ เสมอ
			 (2) รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
			 (3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
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		 1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis
หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน การเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั ส�ำคัญของบริษทั รวมถึงปัจจัยและเหตุการณ์ทมี่ ผี ลต่อฐานะการเงินหรือผลการด�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
และวิธีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จ�ำนวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ
จากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
2. ข้อมูลขั้นต�่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
		 2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น
บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยกระท�ำอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
			 (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
			 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
			 (3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
			 (4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท
			 (5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
			 (6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
			 (7) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน�ำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
			 (8) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
			 (9) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ
				 (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs)
			 (10) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิ
				 ออกเสียง
			 (11) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
			 (12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
			 (13) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
			 (14) นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
			 (15) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
			 (16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความ
				 เห็นชอบจากคณะกรรมการ
			 (17) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
			 (18) จรรยาบรรณส�ำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
			 (19) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
			 (20) ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย
			 (21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชือ่ บุคคลทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
			 (22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจ�ำปี
			 ในปี 2558 บริษัทได้มีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
รายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ยังมีการตอบค�ำถามทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ ircontact@
ircontact@premier-pe.co.th โทรศัพท์ 02-301-1550 และโทรสาร 02-398-1188 อย่างสม�่ำเสมอและเท่าเทียมกัน
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

			 หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
ประจ�ำปี 2558 ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส มีดังต่อไปนี้
			 1. การพบปะกั บ นั ก วิ เ คราะห์ เนื่ อ งในปี นี้ บ ริ ษั ท ยั ง ไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะจั ด ให้ มี ก ารพบปะกั บ นั ก วิ เ คราะห์ / นั ก ลงทุ น หรื อ
Opportunity Day
			 2. บริษัทไม่ได้แสดงตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้า เป็นต้น เนือ่ งจากส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นข้อมูลที่ไม่ควรน�ำมาเปิดเผยเพราะเป็นข้อมูลภายใน ส�ำหรับการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ทางบริษัทจะน�ำไปปฏิบัติภายหลัง
			 3. บริษัทไม่มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดท�ำจดหมายข่าวที่น�ำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัท
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี
(Annual Report) รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report ) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และบนเว็บไซต์ของบริษัท
www.pe.premier.co.th อย่างถูกต้องครบถ้วน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการท�ำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ ความรับผิดชอบ
ตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ด�ำเนินการก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
		 1.1 คณะกรรมการก�ำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์
ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด�ำเนินกิจการอยู่
		 1.2 คณะกรรมการจัดให้มกี ารเปิดเผยนโยบายในการก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการทีม่ คี วามหลากหลาย รวมถึงจ�ำนวนปี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ�ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้
			 1.2.1 เปิดเผยวิธกี ารสรรหากรรมการทีเ่ ป็นทางการและโปร่งใส และจ�ำนวนปีการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ของกรรมการ
แต่ละคนในรายงานประจ�ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
			 1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีความรู้
ความสามารถ คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ผ่านช่องทางรายงานประจ�ำปีและบนเว็บไซต์ของบริษทั
			 1.2.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร /
กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
		 1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน
		 1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�ำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจ�ำนวนที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก�ำหนด
		 1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ความสามารถและความเหมาะสม
ของบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน
		 1.6 บริษัทค�ำนึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทก�ำหนดมากกว่าจ�ำนวนหรือสัดส่วนของ
กรรมการอิสระ
		 1.7 คณะกรรมการมีการก�ำหนดจ�ำนวนปีท่ีด�ำรงต�ำแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการก�ำหนดจ�ำนวนวาระ ที่ด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้
นานที่สุด
		 1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระ
อย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษทั โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
		 1.9 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและ การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ไม่สามารถด�ำเนินการได้โดยทันที
		 1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้ จั ด การมี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ า งกั น คณะกรรมการก� ำ หนดอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจโดยไม่จ�ำกัด
		 1.11 บริษัทเคารพในวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในการที่จะไม่ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท
รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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		 1.12 บริษทั มีเลขานุการบริษทั ซึง่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตั หิ น้าที่
ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
			 คณะกรรมการมีการก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะเลขานุการบริษทั
และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ�ำปี และ บนเว็บไซต์ของบริษัท
		 1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
บริษัท บริษัทก�ำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยค�ำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการท�ำงาน
เป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจ�ำของบริษัทหรือไม่
2. คณะกรรมการชุดย่อย
		 2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ งและเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาหรือรับทราบ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีสทิ ธิหน้าที่
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�ำหนด
		 2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มี
ส่วนได้เสียจะพิจารณาหลักเกณฑ์ ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพือ่ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการจะต้องน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติและท�ำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ก�ำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่ง จะน�ำเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็น ผู้แต่งตั้งกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
			 1) คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของบริษทั เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสีย่ ง แผนงานและงบประมาณ นโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี นโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น รวมถึ ง ท� ำ การทบทวนและอนุ มั ติ เ ป็ น ประจ� ำ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท
			 2) การติดตามและดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
			 3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�ำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
			 4) การดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผู้สืบทอดต�ำแหน่งงาน
(Succession Plan)
		 3.2 คณะกรรมการมีการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
			 1) คณะกรรมการก�ำหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร
			 2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
			 3) มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ก�ำหนด
			 4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จดั ท�ำจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
		 3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และคณะกรรมการควรก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ ให้ถูกต้องครบถ้วน
		 3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด�ำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
นโยบาย คณะกรรมการจัดให้มบี คุ คลหรือหน่วยงานทีม่ คี วามเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว
และทบทวนระบบที่ส�ำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี
		 3.6 คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรโดยให้
ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ�ำ มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึง
การให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

		 3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงไว้ ในรายงานประจ�ำปี
		 3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางด�ำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการก�ำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้
เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจ�ำปีของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วน
ได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย
		 3.9 คณะกรรมการมีกลไกก�ำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่
ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจ่ ะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยเพือ่ ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั และการท�ำรายการ
ต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การประชุมคณะกรรมการ
		 4.1 บริษทั จัดให้มกี ำ� หนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก�ำหนดการ
ดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
		 4.2 จ�ำนวนครัง้ ของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทส่งรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มี
การประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
		 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การร่วมกันพิจารณาการเลือกเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรือ่ ง
ที่ส�ำคัญได้น�ำเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
		 4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�ำการก่อนวันประชุม
		 4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมดที่ได้จดั ให้มขี นึ้ ในรอบปี
		 4.6 องค์ประชุมขัน้ ต�ำ่ ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการลงมติในทีป่ ระชุมจะต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการด�ำเนินงานของบริษัทและไม่อาจด�ำเนินการให้
กรรมการจ�ำนวน 2 ใน 3 เข้าประชุมได้ กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอ�ำนาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆได้
		 4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส�ำคัญ
กันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มกี ารใช้ดลุ ยพินจิ ทีร่ อบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรือ่ งทีน่ ำ� สูท่ ปี่ ระชุม
รวมทั้งประเด็นการก�ำกับดูแลกิจการ
		 4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพือ่ ให้สารสนเทศรายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส�ำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
		 4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ ำ� หนด และในกรณีทจี่ ำ� เป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็น
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
		 4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็นเพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
		 4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถแก้ ไขโดยไม่ผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการ
			 > วัน เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม
			 > ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
			 > สรุปสาระส�ำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ
			 > สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
			 > มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
			 > ผู้จดรายงาน - เลขานุการคณะกรรมการ
			 > ผู้รับรองรายงาน – ประธานกรรมการ
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
		 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป โดยก�ำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
		 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้ง
เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
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		 5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นประจ�ำทุกปีเพื่อน�ำไปใช้
ในการก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
			 ในปี 2558 บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ
5 ระดับ ดังนี้ 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้น 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 2 = เห็นด้วย หรือมี
การด�ำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นดี 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด�ำเนินการในเรื่อง
นั้นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
			 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
			 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
			 3. การประชุมคณะกรรมการ
			 4. การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
			 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
			 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
			 นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจของบริษทั
ผลการด�ำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อการปรับปรุงแก้ ไข ใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 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
6. ค่าตอบแทน
		 ค่าตอบแทนของกรรมการได้จดั ให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรมประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่
ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
		 7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและ
ให้ความรู้อาจกระท�ำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
		 7.2 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการด�ำเนินการ
ด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ อาทิ
โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการด�ำเนินงาน เป็นต้น
		 7.3 คณะกรรมการก�ำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
		 7.4 คณะกรรมการก�ำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน
ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่อง ถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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		 ในปี 2558 กรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และหลักสตูรอื่นๆ ที่ส�ำคัญ ดังนี้

ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
หลักสูตรที่อบรมปี 2557
					
1.
คุณวิชัย หิรัญวงศ์
			

กรรมการอิสระและ
> หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
กรรมการตรวจสอบ		 รุ่นที่ 1/2015

ระยะเวลา
อบรม (วัน)
1

2.
คุณกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
กรรมการ
> หลักสูตรส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
					 Advanced Audit Committee Program (AACP)
					 รุ่นที่ 19/2015

2

3.
คุณจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ > สัมมนาหลักสูตร The UK Experience on
					 Implementing the Enhanced Auditor Reporting
				
> สัมมนาหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับรายงานของ
					 ผู้สอบบัญชีแบบใหม่

1

4.
คุณศุภศรี สุธนฐาน
กรรมการตรวจสอบ
> สัมมนาหลักสูตร The UK Experience on
					 Implementing the Enhanced Auditor Reporting
				
> สัมมนาหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับรายงานของ
					 ผู้สอบบัญชีแบบใหม่

1

		 หลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
(CGR) ประจ�ำปี 2558 ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน/ชัดเจน
		 ในปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการน้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี เนือ่ งจากจ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ
ที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ 4 ครั้งต่อปี เหมาะสมและสอดคล้องกับวาระการพิจารณาผลการด�ำเนินการของบริษัทและวาระการรับรองงบการเงินซึ่งก�ำหนดไว้
เป็นรายไตรมาสแล้ว อีกทั้ง บริษัทก็พร้อมที่จะเรียกประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นหรือมีวาระใดๆ ที่จ�ำเป็นต้องพิจารณา
เป็นการเร่งด่วน
		
หลักเกณฑ์ที่ ไม่ ได้ปฏิบัติ
		 1. คณะกรรมการไม่มกี ารก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการไว้ ในนโยบาย
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทในการไปด�ำรงต�ำแหน่งจึงไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน และจ�ำนวนบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั มีจำ� นวนจ�ำกัด
ดังนั้นการก�ำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะท�ำให้บริษัทหาบุคคลมาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก
		 2. คณะกรรมการไม่มีการก�ำหนดนโยบายในการไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการเนื่องจากบริษัทมี
การก�ำหนดข้อห้าม/ข้อจ�ำกัดของกรรมการผู้จัดการในเรื่องการไปท�ำธุรกรรมหรือการไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรที่มีผลประโยชน์ขัดกัน
หรือที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่แล้ว นอกเหนือจากกรณีข้อห้าม/ข้อจ�ำกัดดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นและให้ความ
เคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือต�ำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ
		 3. คณะกรรมการไม่มีการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนปีในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการที่กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการนั้นก็ ไม่สามารถด�ำเนินการได้โดยง่าย
		 4. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการบริหารที่ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากกรรมการบริหารมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ การไม่จำ� กัดจ�ำนวนบริษทั ในการไปด�ำรงต�ำแหน่งจึงไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน และจ�ำนวนบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทมีจ�ำนวนจ�ำกัด ดังนั้นการก�ำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะท�ำให้บริษัทหาบุคคล
มาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก
		 5. บริษัทไม่ได้จัดให้มีหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เนื่องจากบริษัทได้มีการก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและหน่วยงานกฎหมายของ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ�ำกัด ซึง่ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ ท�ำหน้าที่ Compliance
Unit อยู่แล้ว จึงไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดตั้ง Compliance Unit ของบริษัทโดยตรง
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		 6. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผล
การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร
		 7. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารได้แจ้ง
ความประสงค์ขอสละสิทธิในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นอ�ำนาจของกรรมการผู้จัดการ
ซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทางงบประมาณประจ�ำปี
		 8. ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นกรรมการอิสระ เนือ่ งจากการแต่งตัง้ ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาจากกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องค�ำนึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
		 9. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นคนเดียวกัน เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจาก
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ โดยไม่ต้องค�ำนึงว่าจะต้องเป็นคนเดียวกันหรือไม่
		 10. บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการทั้งคณะ
ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ท�ำหน้าที่คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว
		 11. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่องจากคณะกรรมการทั้งคณะท�ำหน้าที่เสมือนเป็น CG Committee อยู่แล้ว
		 12. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง Risk Management Committee เนื่องจากบริษัทได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่
เสมือนเป็น Risk Management Committee อยู่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการประเมินความ
เสี่ยงของบริษัทย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยู่อีกด้วย
		 13. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้อยกว่า 50% เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการอิสระไม่เป็น
สาระส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
		 14. บริษัทไม่ได้จัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี และ
ก�ำหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5% เนื่องจากบริษัทมีการดูแลและจูงใจให้
ผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน ท�ำงานอย่างมีความสุขและผูกพันองค์กรอยู่แล้ว โดยไม่เป็นต้องมีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารหรือพนักงานอื่นๆ
ในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตามหากบริษัทจะมีโครงการดังกล่าว บริษัทก็จะให้สิทธิแก่ทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน โดยยึดหลัก
ความเท่าเทียมกัน
		 โดยในปี 2558 คณะกรรมการโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Steering Committee) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ได้มมี ติปรับเปลีย่ นหลักเกณฑ์การส�ำรวจทีใ่ ช้ ในการประเมินประจ�ำปี 2558 และ 2559 เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ลดความซ�้ำซ้อนของหลักเกณฑ์และง่ายต่อการปฏิบัติจริงมากขึ้น

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
ต�ำแหน่ง
			

การประชุม/
การเข้าร่วมประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นางชนิดา สุวรรณจูฑะ b *

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

1/1

2. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล *

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

1/1

3. นายวิชัย หิรัฐวงศ์ *

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

1/1

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2/2

5. นางศุภศรี สุธนฐาน **

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3/3

6. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ **

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3/3

4. นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย b **

เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน
* นางชนิดา สุวรรณจูฑะ นายสุชาย วัฒนตฤณากุล และนายวิชัย หิรัฐวงศ์ เป็นกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และแสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก
** นางจิตรวัฒนา จารุณวัฒนชัย นางศุภศรี สุธนฐาน และนายสุรพล สร้างสมวงษ์ ได้มีการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งภายหลังได้รับการแต่งตั้ง

b
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เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 บริษัทมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ได้แก่ นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย นางศุภศรี สุธนฐาน และนายสุรพล
สร้างสมวงษ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการด�ำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทและ บริษัทย่อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็น ผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ความรู้ทั่วไป
ของธุรกิจ แนวทางการด�ำเนินงานเป็นต้น
โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จ�ำนวน
4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยจ�ำนวน 1 ครั้ง และการประชุมเป็น การเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
ร่วมประชุมจ�ำนวน 1 ครั้ง
ทั้งนี้ นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
เป็นต้นมา และนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ผู้อ�ำนวยการ งานฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลงานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน
ระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวัติของนายเอกพันธุ์ นวลเมือง

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่ อนครบวาระ กรรมการที่ ไ ด้ รั บแต่ งตั้ งแทนจะอยู ่ ใ นต� ำ แหน่ งได้ เพี ย งเท่ า วาระที่ เหลื อ อยู ่ ข องกรรมการ
ตรวจสอบที่ลาออก

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วย
งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6) จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
		 > ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 > ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
		 > ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
			 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 > ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 > ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 > จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 > ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
		 > รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจาก
			 คณะกรรมการบริษัท
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
9) ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
ปัจจุบนั บริษทั ยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทัง้ คณะยกเว้น
กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียได้ทำ� หน้าทีแ่ ทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพือ่ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท ก่อนน�ำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ และ ท�ำหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการ
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สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคล
ตามกระบวนการ สรรหาที่ก�ำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
อนึ่ง กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในท�ำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ ในการท�ำงาน
ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยด�ำเนินงานภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ก�ำหนด/ทบทวน/อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการจัดท�ำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพื่ อ ทราบทุ ก ไตรมาส พร้ อ มทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ทบทวนผลการด� ำ เนิ น งานตามระบบบริ ห าร
ความเสี่ยง รายงานความเสี่ยง ที่ส�ำคัญร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังมีคณะท�ำงานด้านพัฒนากระบวนการ
ภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ท�ำหน้าที่ระบุ ประเมิน จัดท�ำและด�ำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปด้วย

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการจัดให้มคี ณะกรรมการสรรหาโดยทีค่ ณะกรรมการทัง้ คณะยกเว้นกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย ท�ำหน้าทีพ
่ จิ ารณา โดยมีหลักเกณฑ์
การคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดดังนี้

(1) กรรมการอิสระ
		 คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 3 คน ได้แก่นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย นางศุภศรี สุธนฐาน และนายสุรพล สร้างสมวงษ์ บริษัทได้ก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับ
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
		 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
		 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
		 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
		 4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
			 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน
การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไปแล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นีก้ ารค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตาม
วิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการเกีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
		 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักสอบงานบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
		 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง
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		 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
		 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
		 ก. กรรมการบริษัท
			 การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็น ผู้สรรหาและพิจารณา
คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
			 1. คณะกรรมการของบริษัทมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
			 2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
				 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
				 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
				 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด
			 3. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
				 กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
ใหม่ก็ ได้
			 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั กรรมการ
ที่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ ได้
			 5. ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่
ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�ำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
				 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
			 6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
		 ข. กรรมการตรวจสอบ
			 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่ในการเป็นกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
		
ค. ผู้บริหาร
			 บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะสรรหาผูบ้ ริหารโดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน์ตอ่ การ
ด�ำเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ ได้
โดยด�ำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
			 ในปี 2558 บริษัทมีการสรรหากรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน เพื่อทดแทนกรรมการอิสระที่ครบวาระจ�ำนวน 3 คน ท�ำให้ปัจจุบัน
บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 คน และกรรมการอิสระ 3 คน ทั้งนี้ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามา
ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว บริษัทได้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคล
รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ตามกระบวนการสรรหาที่ ก� ำ หนดไว้ นอกจากนี้ บริ ษั ท มี น โยบายในการให้ สิ ท ธิ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม เพื่ อ รั บ การ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ ใดเสนอรายชื่อเข้ามา
			 หลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศน์กรรมการ
ใหม่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามพระราชบัญญัติลาดหลักทรัพย์ การท�ำธุรกรรม
ระหว่างกัน และการรายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ และมีการ
ก�ำหนดไว้ ในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัทย่อยด้วยว่า การด�ำเนินกิจการที่ส�ำคัญหรือมีขนาดรายการที่เป็นสาระส�ำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการจ�ำนวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการของบริษัท ท�ำให้การด�ำเนินงานต่างๆ
ของบริษัทย่อยจะค�ำนึงและยึดถือแนวทางการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นส�ำคัญ
ในปี 2558 บริษัทมีแนวทางในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนี้ จัดให้มีการประชุมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
สายธุรกิจ เพื่อรายงานผลงานและผลประกอบการประจ�ำเดือน มีการประชุมประจ�ำไตรมาสของบริษัทย่อยเทียบกับแผนงานและงบประมาณ รวมถึง
มีการประชุมทบทวนแผนงานทุก 6 เดือน หรือทุกครั้งที่มีความจ�ำเป็น มีการประชุมร่วมระหว่างกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายธุรกิจทุกไตรมาส
การประชุมผู้บริหารของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์เพื่อรับทราบแผนงานปีละ 2 ครั้ง และการประชุมผู้บริหารกลุ่มบริษัทพรีเมียร์เพื่อรับฟังแนวนโยบาย
แนวทางการด�ำเนินการ และข่าวสารอื่นๆ จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ ได้ทราบและน�ำมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานให้ ไปในทิศทางเดียวกัน
เป็นประจ�ำทุกเดือน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพือ่ รักษามาตรฐานเกีย่ วกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
การสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ
2) ก�ำหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สนิ ทางปัญญา มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษทั ส�ำหรับพนักงาน
ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า/ผู้ ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัท
และบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
3) ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหา
เกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัท ไม่น�ำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ท�ำการซื้อขายโอนหรือ
รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสารธารณชนแล้ว และไม่เข้าท�ำ
นิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ท�ำการ
ซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันท�ำการหลังการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวแล้ว ข้อก�ำหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ ใดฝ่าฝืน
ข้อก�ำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
4) ก�ำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�ำการให้สำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบเพือ่ เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
ต่อไป รวมทั้งได้ก�ำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการ
มอบหมายทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�ำปี
5) คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
		 บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึง่ เป็นส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด
		 ทัง้ นี้ บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีทสี่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบ
และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
		 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการที่

บริษัทผู้จ่าย

ชื่อผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี

1

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

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)
		

บริษัท ไม่มี ค่าบริการอื่น

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
มาตรการการแจ้งเบาะแสและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทก�ำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะด�ำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชีของตนทราบ เข้าใจ
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อก�ำหนดของบริษัท หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และ
ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียน
ไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม
เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจาการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการท�ำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�ำที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความ
รอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ ในช่องทาง ดังนี้
> คณะกรรมการตรวจสอบ
> 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
จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้
ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด นอกเหนือจาก
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์และในรายงานประจ�ำปีแล้ว
บริษัทยังมีนโยบายด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเปิดเผยไว้ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

นายวิเชียร พงศธร

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

อายุ : 59 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 8 ตุลาคม 2536
คุณวุฒิทางการศึกษา :

อายุ : 60 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 30 เมษายน 2544
คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

>
		
>
		

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Rensselaer Polytechnic Institute, 		
Troy, New York, U.S.A
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์
Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 1.68
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
> 2535 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
			
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
> 2550 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
			
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
> 2531 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
			
บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด
> 2533 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
			
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด
> 2536 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
			
มูลนิธิยุวพัฒน์
> 2541 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
			
บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด
> 2543 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
			
บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด
> 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด
> 2554 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
			
มูลนิธิเอ็นไลฟ
> 2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
			
มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
> 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ
			
มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
> ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
> ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
			
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
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กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

>
		
>
>
>

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 22 ปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.0069
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
> 2535 - ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
> 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
> 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
> 2536 - ปัจจุบัน
กรรมการและเหรัญญิก
			
มูลนิธิยุวพัฒน์
> 2541 - ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด
> 2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด
> 2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด
> 2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ำกัด
> 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด
> 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัท ค.คน จ�ำกัด
> 2554 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ และเหรัญญิก
			
มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
> 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการและเหรัญญิก
			
มูลนิธิเอ็นไลฟ
> ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
> ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
			
สายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์

อายุ : 66 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 26 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา :

อายุ : 70 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 26 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา :

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

> ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
		 มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
>
>
>
		
>
		

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70 ปี 2549
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553
หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
Exclusive Class (CGI) ปี 2557
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่น 19 ปี 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

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

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

>
>
		
>

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67 ปี 2550
> หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
		 รุ่นที่ 9 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

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

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

อายุ : 59 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 26 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา :

อายุ : 53 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 23 เมษายน 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา :

กรรมการผู้จัดการ, กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

> หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102 ปี 2555
> หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
		 รุ่นที่ 9 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
> ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
> 2541 - 2553
รองกรรมการผู้จัดการ
			
บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด
> 2553 - เม.ย 2557 กรรมการผู้จัดการ
			
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด
> 2557 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
			
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด
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รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

>
		
>
>
		

ปริญญาโท การบริหารธุรกิจภาคเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
>
>
		
>
>
		
>
		

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556
หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 21ปี 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
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

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

นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย

นางศุภศรี สุธนฐาน

อายุ : 64 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 11 พฤษภาคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา :

อายุ : 59 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 11 พฤษภาคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา :

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

>
		
>
		

ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ กฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99 ปี 2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
> ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
			
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ำกัด (มหาชน)
> 2545 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
			
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
> 2544 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
			
บริษัท สุวิจิตร จ�ำกัด
> ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
			
บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ ไพรเซส จ�ำกัด

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

>
>
>
		

Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Certified Internal Audit of Institute of Internal Auditors
(CIA No. 30833)

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
> หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6 ปี 2547
> หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 1 ปี 2549
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
> 2547 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการบัญชีและการเงิน
			
บริษัท ฝาจีบ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายสุรพล สร้างสมวงษ์

นายธีระพล จุฑาพรพงศ์

อายุ : 58 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท : 11 พฤษภาคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา :

อายุ : 51 ปี
วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท : 19 กุมภาพันธ์ 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา :

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

> ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 เนติบัณฑิตไทย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
> - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
> พ.ศ. 2549 - 2556 กรรมการ
			
บริษัท เฮอร์เบิร์ท สมิธ ฟรีฮิลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
> พ.ศ. 2556
กรรมการผู้จัดการ
			
บริษัท เฮอร์เบิร์ท สมิธ ฟรีฮิลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
> ปัจจุบัน
กรรมการและที่ปรึกษากรรมการทางกฎหมาย
			
บริษัท เฮอร์เบิร์ท สมิธ ฟรีฮิลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
> ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัท โกลด์มาสเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
> ปัจจุบัน
กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
			
ส�ำนักงานสภาอนุญา โตตุลาการการค้าไทย
> ปัจจุบัน
กรรมการ
			
ส�ำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความฯ
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เลขานุการบริษัท

>
>
>
>

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
> หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6 ปี 2547
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

> 2528 - 2535
			
> 2535 - 2544
			
> 2544 - 2545
			
> 2545 - ปัจจุบัน
			

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ดีทแฮล์ม จ�ำกัด
ทนายความ
บริษัท พีบีเอสลอว์ จ�ำกัด
ทนายความหุ้นส่วน
บริษัท ส�ำนักกฎหมายนทีอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการ งานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นายเอกพันธุ์ นวลเมือง

ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

อายุ : 52 ปี
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง : 30 สิงหาคม 2552
คุณวุฒิทางการศึกษา :
>
>
>
>

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

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :
>
		
>
		
		
>
>
		

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

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

> 2538 - 2555
			
			
			
			
> 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
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รายชื่อบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

		
			
PFC
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล
SP
บจ. เสรีพรีเมียร์
PE
บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
PAC
บจ. พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์
PC2000
บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)
PMB
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส
PIL
บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง
PMN
บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
PB
บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ
P-PET
บจ. พรีเมียร์ เพ็ท โพรดักส์
PLMS
บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส
SHR
บจ. ซี แฮริเออร์
PT
บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี
PCE
บจ. พรีเมียร์ ซีอี
DCS
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
IME
บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล
DCS Myanmar Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.
SPH
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
PM
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
PPlanner บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
PMF
บจ. พี.เอม.ฟูด
PAM
บจ. พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส
PCI
บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้
SRS
บจ. สาระสุข
PFP
บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
PSC
บจ. ศูนย์พรีเมียร์สุขุมวิท
PMSE
บจ. พีเอ็ม เอสอี
SA
บจ. เสรี แอสเซ็ทส์
GNSE
บจ. กรีนเนท เอสอี
PTDO
บจ. พรีเมียร์ ทีดีโอ
PPP
บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์
LPCE
บจ. แอลพีซีอี
PHA
บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์
PGCAP บจ. พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล
IGC
บจ. อินฟินิท กรีน
SNE
บจ. เสนานี
PPG
บจ. พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี
LQ5
บจ. ลิคควิเดชัน 5
PMC
บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์
BVTS
บจ. บีวีทีเอส (ประเทศไทย)
PRH
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
Seto
บจ. ภัตตาคาร เซโต้
RYH
บจ. รายา เฮอริเทจ
RKT
บจ. ร้านคนไทย
MS
บจ. หมู่บ้านเสรี		

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง			

			
PE
บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
PAC
PC2000
บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)
PMB
PIL
บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง
PMN
PB
บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ
P-PET
PLMS
บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส
SHR
PFC
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล
PCE
PM
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
IME
PMF
บจ. พี.เอม.ฟูด
SPH
PCI
บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้
PPlanner
PFP
บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
PAM
PMSE
บจ. พีเอ็ม เอสอี
SRS
GNSE
บจ. กรีนเนท เอสอี
PSC
PPP
บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์
SA
PHA
บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์
PTDO
IGC
บจ. อินฟินิท กรีน
LPCE
PPG
บจ. พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี
PID
PMC
บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์
PGCAP
PT
บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี
SNE
DCS
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
LQ5
DCS Myanmar Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.
BVTS
PRH
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
Seto
RYH
บจ. รายา เฮอริเทจ
RKT
MS
บจ. หมู่บ้านเสรี
TDMR
SP
บจ. เสรีพรีเมียร์
Nature
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บจ. พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์
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. บีวีทีเอส (ประเทศไทย)
บจ. ภัตตาคาร เซโต้
บจ. ร้านคนไทย
บจ. ไทย ดีเอ็มอาร์ รีเทล
บจ. เนเจอร์ ทัช

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

		
รายชื่อกรรมการ
		
		

จ�ำนวนหุ้น		
ณ วันที่
คิดเป็น
30 กันยายน ร้อยละ
2558		

จ�ำนวนหุ้น		
ณ วันที่
คิดเป็น
31 ธันวาคม ร้อยละ
2558		

จ�ำนวนหุ้น
ที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น

นายวิเชียร พงศธร		
0.00%
0.00%
นางวิมลทิพย์ พงศธร (คู่สมรส)
13,416,235
1.68%
13,416,235
1.68%
นางวิมลทิพย์ พงศธร (คู่สมรส) ถือหุ้นร่วมกับ
3,732,427
0.47%
3,732,427
0.47%
คุณหญิงมาลาทิพย์ โอสถานุเคราะห์						
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
160,661,707 20.08% 160,661,707 20.08%
บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จ�ำกัด
41,587,945
5.20%
41,410,616
5.18%
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด
33,581,774
4.20%
43,318,174
5.41% 9,736,400
บริษัท เสนานี จ�ำกัด		
1,491,772
0.19%
1,491,772
0.19%
รวม

ลดลง
177,329
-

254,471,860

31.81%

264,030,931

33.00%

9,559,071

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
นายประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (คู่สมรส)

55,440
-

0.01%
0.00%

55,440
-

0.01%
0.00%

-

0
0

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
นางเพ็ญศรี เบญจฤทธิ์ (คู่สมรส)

-

0.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%

-

0
0

นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย
นายประพันธ์ จารุวัฒนชัย (คู่สมรส)

-

0.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%

-

0
0

นายสุรพล สร้างสมวงษ์
นางอุไรรัตน์ สร้างสมวงษ์ (คู่สมรส)

-

0.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%

-

0
0

นางศุภศรี สุธนฐาน		
นพ.เกียรติยศ โคมิน (คู่สมรส)

-

0.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%

-

0
0

นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
นายบุญเสริม บุณยะสาระนันท์ (คู่สมรส)

-

0.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%

-

0
0

นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง
นางสนิทสรวง เลิศสุทธิรัศมีวง (คู่สมรส)

-

0.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%

-

0
0

-

0
0
0

-

0

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

200

300

60

200

300

-

0.00%
0.00%
0.00%

60
-

0.00%
0.00%
0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-
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ประเภท			
ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์
รายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2558

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

(ล้านบาท)

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
ธุรกิจปกติ บริษัทและบริษัทย่อย:มีกรรมการร่วมกัน
บจ. พี.เอม.ฟูด		
รายได้จากค่าเช่า ค่าบริการและดอกเบี้ยรับ
บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้		
> บริษัทมีรายได้ค่าสิทธิการเช่า		
1.00
> อ้างอิงตามราคาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงปีที่
บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์			 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ตามสัญญา ระยะยาว 				 ท�ำสัญญา
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ 		
> บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) ให้เช่าอุปกรณ์		
10.03
> รายได้จากสัญญาค่าตอบแทนสิทธิตั้งแต่ปี 2531
บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์			 คอมพิวเตอร์ เป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน อายุเช่า 3-5 ปี				 ซึ่งขณะนั้นบริษัทเป็นเจ้าของอาคารสัญญามีระยะเวลา
บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์ 							 30 ปีสิ้นสุด ปี 2565
บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์		
> บจ.พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง ให้เช่ายานพาหนะเป็น
43.17
> ราคาค่าเช่าก�ำหนดจากต้นทุนการให้เช่าบวกก�ำไร
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮลเทลส์			 สัญญาเช่าด�ำเนินงาน อายุเช่า 3-5 ปี พร้อมกับให้บริการ				 จ�ำนวนหนึ่งเทียบเคียงกับการให้เช่าของผู้เช่ารายอื่น
บจ. รายา เฮอริเทจ			 พนักงานขับรถ				
บจ. เสรี พรีเมียร์
บจ. อินฟินิท กรีน
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
บจ. กรีนเนท เอสอี
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง		
		
บจ.พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล		
0.10
		
บมจ.พรีเมียร์ โพรดักส์		
0.02
		
บจ.เสรี พรีเมียร์		
0.01

		
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ลักษณะรายการ
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รายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2558

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

(ล้านบาท)

ค่าก�ำหนดจากประมาณการชั่วโมงการให้บริการ
ของพนักงานที่มาให้บริการ เทียบเคียงกับการ
ให้บริการของลูกค้ารายอื่นของ DCS
อยู่ภายใต้กรอบรายการระหว่างกัน ปี 2558

0.10
0.03
0.01

บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส
ธุรกิจปกติ บริษัทย่อย:มีกรรมการร่วมกัน
		
> บริษัทย่อย		
3.89
>
			 เช่าสถานที่เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการประจ�ำวัน				
			 ในส่วนของรถรับส่งพนักงาน/ลูกค้า/รถรับส่งนักเรียน			
>
			 และศูนย์ซ่อมรถยนต์ พื้นที่เช่ารวม 1,932 ตรม. อัตรา	
			
			 ค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ 360 บาทต่อ ตรม.ต่อเดือน				
		
> บริษัทย่อย เช่ารถโดยสารและคนขับรถเพื่อใช้ ใน		
2.06
>
			 งานบริการรถรับส่งจ�ำนวน 9 คัน				

		
		
		

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง
บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์		
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส		
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์		

อัตราค่าเช่าและค่าบริการเทียบกับราคาตลาดของ
พื้นที่ใกล้เคียง
ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์ เก็บตามจ�ำนวนที่เกิดขึ้นจริง
ส่วนภาษีโรงเรือนเก็บตามการประเมินของ			
กรุงเทพมหานคร
รถที่มีอยู่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าจึงเช่ารถ
PMB มาให้บริการลูกค้าแทน

บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส		
> บริษัทย่อย ใช้บริการซ่อมบ�ำรุงรถที่ให้เช่าประเภท
2.17
> ค่าราคาค่าซ่อมบ�ำรุงเทียบเคียงกับราคาของ
			 รถไมโครบัส				 ผู้ ให้บริการรายอื่น

บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์
ธุรกิจปกติ > บริษัทย่อย เติมก๊าซ NGV รถที่ให้เช่าโดย
มีกรรมการร่วมกัน
1.62
> ราคาก๊าซ NGV เป็นไปตามประกาศราคาขายปลีก
			 บจ.พรีเมียร์ มอเตอร์ เป็นผู้จ�ำหน่าย				 ของ ปตท.

บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
ธุรกิจปกติ บริษัทย่อย:		
ต้นทุนงานบริการ
มีกรรมการร่วมกัน
0.03
>
		
> บริษัทย่อย ให้บริการในการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์				
			 คอมพิวเตอร์ที่ให้เช่าตลอดอายุสัญญาเช่า				
						
>

บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์
ธุรกิจปกติ บริษัทย่อย:มีกรรมการร่วมกัน
		
รายได้จากดอกเบี้ยรับ		
		
> บริษัทย่อย ให้บริการสินเชื่อทางการเงินประเภทสินเชื่อ		
0.09
> ค่าตอบแทนดอกเบี้ยก�ำหนดจากต้นทุนทางการเงิน
			 รับซื้อลดลูกหนี้หรือสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นสินค้า				 และค่าใช้จ่ายบวกก�ำไรจ�ำนวนหนึ่งเทียบเคียง
							 ผู้ ให้สินเชื่อรายอื่น

		
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ประเภท			
ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์
รายการ

สนับสนุน
ธุรกิจปกติ
		
		

บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์

สนับสนุน
ธุรกิจปกติ
		
		
		
		
		
		

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล

บริษัทและบริษัทย่อย:ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ใช้บริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์,
อินเทอร์เน็ต,อีเมล์ รวมทั้งงานบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีกรรมการร่วมกัน

-

8.23

> เงื่อนไขการค้าทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 		
ค่าบริการต่อเดือน มีดังนี้			
> ที่ บจ.พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล ให้บริการตาม
PE อัตรา 125,000 บาท
1.50 		 สัดส่วนของรายได้, สินทรัพย์ และอัตราก�ำลังคน
PIL อัตรา 400,000 บาท		
4.80
PB อัตรา 50,000 บาท		
0.60
PC2000 อัตรา 90,000 บาท		
1.08
รวม		
7.98

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง			
> บจ.พรีเมียร์ เมโทรบัส 		
7.73
> ผลประโยชน์พนักงาน จากการโอนย้ายพนักงาน

		

1.24

> ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

2.35

		

> ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

7.40

มูลค่ารายการ
ปี 2558

(ล้านบาท)

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส 		

		
บริษัทย่อย:		
ต้นทุนงานบริการ (รถรับส่ง)
มีกรรมการร่วมกัน
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส		
> บริษัทย่อย ซื้อรถโดยสารจ�ำนวน 9 คันและรถตู้ 1 คัน 		
			 เพื่อใช้ ในงานบริการรถรับส่ง
บจ.พรีเมียร์ มอเตอร์		
> บริษัทย่อย ซื้อรถโดยสารจ�ำนวน 1 คัน เพื่อใช้ ใน		
			 งานบริการรถรับส่ง		

		
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ประเภท			
ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์
รายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2558

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล

(ล้านบาท)

0.85

เงินประกันตามสัญญาเช่า		

บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายและบริการ การเช่าพื้นที่ส�ำนักงาน การให้
เช่าพืน้ ทีส่ ำ� นักงาน การว่าจ้างบริหารตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำ� ปรึกษาธุรกิจ การเช่ารถยนต์เพือ่ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ค่าเช่าและบริการอืน่ ๆ เป็นต้น ซึง่ รายการระหว่างกันทัง้ หมดจะเกิดขึน้ ตามความจ�ำเป็นและเพือ่ ประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการก�ำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทจะสอบทานรายการระหว่างกันเป็นรายไตรมาส
ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทัง้ นี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่
หรือข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท
ย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

0.02

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง		

สนับสนุน บริษัทย่อย:-			
ธุรกิจปกติ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
มีกรรมการร่วมกัน
4.13 			
		
> บริษัทย่อย ท�ำสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร PCP 			
> อัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางเทียบเคียง
			 สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้				 ราคาตลาดส่วนค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ตามจ�ำนวน
		
> พื้นที่เช่าของบจ.พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง 647.54 ตรม. 				 ที่ใช้จริง
			 และบจ.พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ 137.15 ตรม.			
> ค่าภาษีโรงเรือนตามจ่ายจริง.และค่าซ่อมจาก
		
> ราคาค่าเช่า ค่าตอบแทนสิทธิ 250 บาท ต่อ ตรม. และ				 ค่าวัสดุบวกค่าแรง
			 ค่าบริการส่วนกลาง 190 บาท ต่อ ตรม.		

บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง

		
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
(1) ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจ
ปี 2558 ที่ผ่านมา ตลาดรถเช่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศที่ขยายตัวสูง และ อัตรา
ดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ ซึ่งภาพรวมทั้งปีคาดการณ์ที่ร้อยละ 10-15 เป็นผลให้จ�ำนวนรถยนต์ ให้เช่าของบริษัทมีจ�ำนวนเพิ่ม
มากขึ้นจากปีก่อน 432 คัน แต่ในเวลาเดียวกันราคารถยนต์ ในตลาดรถยนต์ ใช้แล้วยังมีราคาลดลงต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากควันหลง
ของเงื่อนไขรถคันแรกที่ต้องถือครองไม่ต�่ำกว่า 5 ปี (ทยอยครบสิทธิปลายปี 2559) การส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายรถยนต์ ใหม่ของ
ผู้ผลิต ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่มีทิศทางการฟื้นตัวที่ชัดเจน ท�ำให้บริษัทต้องพยายามลดผลกระทบเหล่านี้ด้วยมาตรการต่างๆ เช่น
การเจรจากั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ ขยายอายุ สั ญ ญาเช่ า การน� ำ รถเช่ า ที่ ค รบสั ญ ญาแล้ ว และยั ง มี ส ภาพดี ม าปล่ อ ยเช่ า ระยะสั้ น 1-2ปี การจ� ำ หน่ า ยรถ
ครบสัญญาเช่าให้กับผู้ ใช้รถโดยตรงผ่านทางเวปไซด์ เป็นต้น และจากผลของราคารถยนต์ ใช้แล้วตกต�่ำในรอบปีบัญชีนี้บริษัทได้พิจารณาตั้งค่า
เผื่อจากการด้อยค่าลงของรถยนต์ทั้งหมดที่ยังไม่ครบสัญญาเช่าอีกเป็นจ�ำนวน 128.39 ล้านบาท ท�ำให้ผลประกอบการในปีนี้ยังคง มีผลขาดทุน
154.85 ล้านบาท
ในส่วนของการปรับโครงสร้างหนี้และการฟื้นฟูกิจการ บริษัทได้ด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูจนเป็นผลส�ำเร็จแล้ว โดยช�ำระหนี้งวดสุดท้าย
ในเดือนธันวาคม 2558 ส่วนของคดีความทีเ่ จ้าหนีส้ องรายยืน่ คัดค้านค�ำสัง่ ของศาลล้มละลายกลางทีใ่ ห้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ ไขแผน ศาลฎีกา
มีค�ำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 พิพากษากลับค�ำสั่งของศาลล้มละลายกลาง โดยไม่เห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ ไขแผน ดังนั้นบริษัทจึงมีหนังสือถึง
นายทะเบียนบริษทั มหาชนจ�ำกัด ขอให้มคี ำ� สัง่ เพิกถอนค�ำสัง่ เดิมที่ได้รบั จดทะเบียนลดทุนและเพิม่ ทุนตามค�ำขอแก้ ไขแผนฟืน้ ฟูกจิ การ ต่อมานายทะเบียน
ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 แจ้งผลการพิจารณาว่า ไม่สามารถเพิกถอนค�ำสั่งเดิมได้ โดยอ้างข้อกฎหมายในท�ำนองว่า ค�ำสั่งศาลที่ให้บริษัท
ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ จะไม่กระทบถึงความสมบูรณ์ของการด�ำเนินการลดทุนและเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว
บริษัท เห็นว่า การวินิจฉัยและการยกข้อกฎหมายของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ำกัดไม่น่าจะถูกต้อง บริษัทฯ จึงได้ยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอให้ศาลล้มละลายกลางมีค�ำสั่งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ำกัดด�ำเนินการเพิกถอนค�ำสั่งเดิมที่ได้รับจดทะเบียนลดทุน
และเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ศาลล้มละลายกลางได้นดั ไต่สวนค�ำร้องของบริษทั ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ภายหลังการไตร่สวนค�ำร้องศาลล้มละลาย
กลางได้นัดฟังค�ำสั่งค�ำร้องในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 อย่างไรก็ตามเมื่อปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาศาลฎีกา จะไม่มีผลกระทบต่อ
ยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 599.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เป็นผลจากการขยายตัวของ
ตลาดรถเช่าท�ำให้มีจ�ำนวนรถยนต์ ให้เช่า 2,305 คัน โดยในรถเช่าทั่วไป ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุกและรถเอนกประสงค์อื่นๆ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
สุทธิ 421 คันจากปีก่อน อัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อเดือนที่ 20,586 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ประกอบกับบริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ได้ ในสัดส่วนที่
สูง มีอัตราการขยายหรือต่อสัญญาเช่าที่ร้อยละ 72.6 จากจ�ำนวนสัญญาที่ครบอายุการเช่าในปี หรือคิดเป็นจ�ำนวน 308 คัน ส่วนธุรกิจรถโรงเรียนและ
รถรับส่งพนักงานมีจ�ำนวน 78 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่มากนักด้วยจ�ำนวนเพียง 11 คัน เนื่องจากช่วงเวลาการเสนอราคารถโรงเรียนมีเพียงปีละหนึ่ง
ครั้งคือใน ช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาและประกอบกับการแข่งขันด้านราคาด้วย
ในด้านต้นทุนการเช่าและบริการ บริษัทพยายามควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถแข่งขัน ซึ่งสามารถขยับอัตรา
ก�ำไรขั้นต้นในธุรกิจรถเช่าทั่วไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.2 แต่ในธุรกิจรถรับ-ส่งและ รถโรงเรียนมีอัตราก�ำไรที่ต�่ำลงร้อยละ 6.5
ท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้นโดยรวมลดลงร้อยละ 0.8 นอกจากนี้สภาพตลาดรถยนต์ ใช้แล้วที่ตกต�่ำ การจ�ำหน่ายรถยนต์ ใช้แล้วยังประสพผลขาดทุน
และมี ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของรถยนต์ 128.39 ล้ า นบาท รวมทั้ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ เนิ น งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากปี ก ่ อ น ทั้ ง นี้ มี ร ายละเอี ย ด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้
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		 1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และก�ำไรขั้นต้น ประกอบด้วย
			 1.1 ธุรกิจให้เช่ารถยนต์มีรายได้จ�ำนวน 558.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากการขยายตัวของตลาดรถเช่าและการ
รักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัทไว้ โดยเป็นรายได้จากให้เช่ารถยนต์ทั่วไป 491.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน
21.89 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจรถโรงเรียนและรถรับส่งพนักงาน (Shuttle Bus) จ�ำนวน 66.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 27.37 ล้านบาท ในเวลาเดียวกันบริษทั พยายามควบคุมต้นทุนการบริการให้อยูใ่ นระดับทีแ่ ข่งขันได้ เช่น การเจรจา
สั่งซื้อรถให้ ได้ราคาที่ดีที่สุด การจัดหาประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสม การควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารรถทดแทน เป็นต้นซึ่งส่งผลให้อัตราก�ำไรขั้นต้นของรถให้เช่าทั่วไปสูงขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย
โดยอยู่ที่ระดับร้อยละ 26.9 ส่วนธุรกิจรถโรงเรียนและ รถรับ-ส่งมีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 16.1 ซึ่งต�่ำกว่าปีก่อน
ร้อยละ 6.5 โดยสาเหตุส�ำคัญเกิดจากค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 3.32 ล้านบาท เพื่อใช้ ในการปรับปรุงรถบริการรับส่งทั้งหมด
ให้มีคุณสภาพดีขึ้นและสอดคล้องกับเงื่อนไขของกรม การขนส่งทางบก และจ�ำนวนลูกค้าที่ใช้บริการรถโรงเรียนในช่วง
วันหยุดโรงเรียนยังอยู่ในปริมาณน้อย โดยท�ำได้เพียงร้อยละ 15 ของช่วงวันหยุดที่มีทั้งหมด
			 1.2 ส�ำหรับรายได้บริการอื่น ได้แก่ รายได้จากธุรกิจประกันภัยและการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ�ำนวนรวม 33.25
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.44 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากจ�ำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เช่าและลูกค้าประกันภัยประเภทรถยนต์และ
ประเภทอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น
		 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�ำนวน 134.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.25 ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น 10.12 ล้านบาท
จากอัตราก�ำลังคนของหน่วยงานงานขายและบริการหลังการขายเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับค่าจ้างประจ�ำปีและปรับสวัสดิการ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่าเช่าส�ำนักงานและส่วนงานบริการเพิ่มขึ้น 3.53 ล้านบาทจากการขยายพื้นที่ส�ำนักงานและส่วนงาน
บริการรถเช่าบริเวณถนนพระราม 9 และในปีนี้มีผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Loss)
จ�ำนวน 10.13 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากราคาตลาดที่ลดต�่ำลงในการลงทุนกองทุนเปิดตราสารทุน (Bkind)
		 3. ในระหว่างปี 2558 บริษัทจ�ำหน่ายรถยนต์ครบสัญญาเช่าแล้วจ�ำนวน 310 คัน มีผลขาดทุนจากการจ�ำหน่ายจ�ำนวน 3.31
ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีกอ่ นซึง่ จ�ำหน่ายรถยนต์ 446 คัน มีผลขาดทุน 6.90 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามหากไม่รวมการกลับ
รายการค่าเผื่อการด้อยค่าของรถยนต์ที่บริษัทบันทึกไว้แล้วเมื่อปีก่อนและจ�ำหน่ายในปีนี้ จะมีผลขาดทุนจากการขายรถ
ในปี2558 เป็นจ�ำนวน 22.87 ล้านบาท ยิ่งเป็นการตอกย�้ำให้เห็นว่าสภาพตลาดรถยนต์ ใช้แล้วยังคงตกต�่ำอยู่ตามที่กล่าวมา
โดยเฉพาะรถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 2000 ซี.ซี. จะมีราคาตกต�่ำมาก
		

รายละเอียดก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายแยกตามประเภทรถยนต์ดังนี้
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ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายรถยนต์ ในปี 2558
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จากสภาพตลาดรถยนต์ ใช้แล้วที่หดตัว ราคารถยนต์มือสองมีราคาลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับข้อมูลการจ�ำหน่ายรถข้างต้น
บริษัทได้พิจารณาประเมินมูลค่ารถยนต์ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดสัญญาเช่าเพื่อให้สอดคล้องกับหลักความระมัดระวัง (conservative)
และเมื่อบริษัทได้ประเมินมูลค่าที่จะได้รับคืนของรถยนต์นั้นเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชี พบว่าบริษัทมีก�ำไรจากการประเมิน
จ�ำนวน 23.95 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของรถยนต์ จ�ำนวน 128.39 ล้านบาท บริษทั จึงพิจารณาตัง้ ค่าเผือ่ การ
ด้อยค่าของรถยนต์ ในจ�ำนวนดังกล่าว
4. ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจ�ำนวน 66.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2.87 ล้านบาท ในขณะที่จ�ำนวนรถยนต์ที่บริษัทจัดสัญญาเช่าซื้อ
ในปีนี้เพิ่มขึ้น 742 คัน (ปี 2557 : 446 คัน) ทั้งนี้เป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต�่ำ ท�ำให้ต้นทุนทางการ
เงินของธุรกิจรถเช่าลดลงจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 5.36 (ปี 2557 : ร้อยละ 5.67)
5. บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2558 จ�ำนวน 154.85 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน 73.42 ล้านบาท ท�ำให้อัตราก�ำไรสุทธิลดลงเป็น
ร้อยละ25.8 โดยสาเหตุที่ส�ำคัญเกิดจากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อจากการด้อยค่ารถยนต์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 53.09 ล้านบาทและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูงขึ้น 23.25 ล้านบาท

(3) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,839.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 102.63 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.9 สินทรัพย์
ส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยยานพาหนะให้เช่าจ�ำนวน 1,514.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.3 ของสินทรัพย์รวม และเพิ่มขึ้น 135.70 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2557 มีจ�ำนวน 1,378.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.4 ของสินทรัพย์รวม ในปี 2558 มีจ�ำนวนรถยนต์ ในพอร์ตทั้งหมด 2,305 คัน เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 432 คัน เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจ�ำนวนรถยนต์ ในพอร์ต 1,873 คัน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นและลูกค้าเดิม
มีสัดส่วนการเช่ารถยนต์เพิ่มขึ้น
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จำ�นวนและมูลค่ารถยนต์
		 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการ
		

2558

2557

2556

จ�ำนวนรถยนต์ - ต้นงวด (คัน)
จ�ำนวนซื้อ (คัน)
จ�ำนวนจ�ำหน่าย (คัน)

1,873
742
310

1,899
420
446

1,864
429
394

จ�ำนวนรถยนต์ - ปลายงวด (คัน)

2,305

1,873

1,899

2,162
143

1,733
140

1,764
135

2,305

1,873

1,899

มูลค่าตามบัญชีสุทธิปลายงวด (ล้านบาท)
รถยนต์ทั่วไป *
รถโดยสาร

1,429.86
84.59

1,288.62
90.14

1,278.24
151.78

มูลค่าตามบัญชีสุทธิปลายงวด

1,514.45

1,378.76

1,430.02

รถยนต์ปลายงวด (คัน)
รถยนต์ทั่วไป *
รถโดยสาร
รวมรถยนต์ปลายงวด

* หมายถึง รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถเอนกประสงค์

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน 62.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 15.14 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาคุณภาพ
ลูกหนี้แล้ว เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระจ�ำนวน 49.41 ล้านบาทหรือมีสัดส่วนร้อยละ 78.5 ซึ่งต�่ำกว่าปีก่อนที่สัดส่วนลูกหนี้กลุ่มนี้ร้อยละ 84.8
ทั้งนี้เนื่องในสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ลูกค้าใหม่ที่เช่ารถบางรายและลูกค้าเดิมบางรายต้องการเครดิตเทอมที่สูงถึง 60 วัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมี
การติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด และใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า โดยค�ำนึงถึงสถานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของลูกค้า ลูกค้า
เกือบทั้งหมดของบริษัทเป็นบริษัท เอกชนและมหาชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้บริษัทพยายามกระจายกลุ่มลูกค้าไปในหลากหลาย
อุตสาหกรรม ทั้งในกลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน ปิโครเคมี เกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เพื่อลดด้านการ
ด�ำเนินธุรกิจหากเกิดปัญหากับกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง และในปัจจุบันบริษัทมีจ�ำนวนลูกค้า 337 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.4
รายละเอียดลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้

หน่วย : ล้านบาท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

		

รายการ
		

2558

2557

2556

อายุหนี้นับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
>
>
>
>

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน

49.41
10.75
1.83
0.94

78.5%
17.1%
2.9%
1.5%

40.53
6.62
0.55
0.09

84.8%
13.9%
1.2%
0.2%

33.97
2.75
0.37
-

91.6%
7.4%
1.0%
0.0%
100.0%

รวม
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

62.93
100.0%
(0.38)		

47.79
100.0%
-		

37.09
-

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

62.55		

47.79		

37.09

เงินลงทุนชั่วคราว
บริษัทมีนโยบายน�ำเงินสดคงเหลือลงทุนในหน่วยลงทุนที่พิจารณาแล้วได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการน�ำไปฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
พาณิชย์ ในระหว่างปีบริษัทได้ขยายธุรกิจรถเช่าออกไปจึงได้ถอนเงินออกจากหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ตราสารหนี้ ท�ำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คงเหลือจ�ำนวน 32.94 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 32.29 ล้านบาท และมีผลก�ำไรจากการลงทุน 1.08 ล้านบาท
รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นอกจากนีบ้ ริษทั ยังลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตราสารทุน (Bkind) จ�ำนวน 12 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าตลาดของหุ้นลดลงเหลือ 9.0664 บาท บริษัทจึงแสดงราคาตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้น ท�ำให้มีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
ในปีนี้ จ�ำนวน 10.13 ล้านบาท

(4) สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษัท
ตามโครงสร้างธุรกิจแหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก 3 แหล่งคือ
1) เงินรับจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
2) เงินรับจากการจ�ำหน่ายรถยนต์ ให้เช่า
3) เงินรับจากการเพิ่มทุน
		 เงินรับจากกิจกรรมด�ำเนินงาน มาจากรายได้จากการให้เช่ารถยนต์ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย และธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่ารถยนต์ บริษัทจะมีเงินรับจากการจ�ำหน่ายรถยนต์ที่ครบก�ำหนดสัญญาแล้ว ในปี 2558 มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.57 เท่า
ซึ่งต�่ำกว่าปีก่อนที่มีอัตรา 0.77 ทั้งนี้เกิดจากการลดลงในรายการเงินสดและรายการเงินลงทุนชั่วคราวตามที่กล่าวไว้ ใน (3)

2558

2557

2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง

0.57

0.77

0.77

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

0.47

0.68

0.65

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

0.53

0.64

0.75

รายการ

ภาระหนี้สินที่ส�ำคัญของบริษัทมี 2 ด้านคือ (1) หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ คงเหลือยกมาจ�ำนวน 8.39 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ช�ำระเสร็จสิ้น
แล้วในปี 2558 (2) หนี้สินจากการจัดหารถยนต์เช่า ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน และจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่มี
ก�ำหนดช�ำระเป็นงวดๆ รวมคงเหลือจ�ำนวน 1,346.63 ล้านบาท มีก�ำหนดช�ำระเป็นรายเดือน และอายุของสัญญาเฉลี่ย 3-5 ปี โดยส่วนที่ครบก�ำหนด
ช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวน 449.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.3 ซึ่งเป็นไปตามลักษณะธุรกิจที่มีโครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่เป็นหนี้สิน และสัดส่วน
ของหนี้สินดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างไร เนื่องจากบริษัทมีรายรับจากการให้เช่ารถยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยในปีถัดไป
มีเงินรับจากค่าเช่ารถจ�ำนวน 471.7 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายรับจากการจ�ำหน่ายรถยนต์ที่ครบสัญญาเช่าแล้วด้วย
บริษัทบริหารจัดการกระแสเงินสดรับ-จ่ายให้เกิดความสมดุลกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงสภาพคล่อง โดยก�ำหนดระยะเวลาการกู้ยืมเงิน
ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาเช่า และเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย บริษัทใช้แหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อสอดคล้องกับรายรับ
ค่าเช่าที่คงที่ตลอดสัญญา

รายละเอียดหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว และ แหล่งเงินทุนที่จะชำ�ระ
		 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการ
		

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทางการเงิน
และเงินกู้ยืมระยะยาว
ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ก�ำหนดช�ำระ 1 - 5 ปี
รวม
รายได้ค่าเช่าขั้นต�่ำที่จะได้รับในอนาคต
ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ก�ำหนดช�ำระ 1 - 5 ปี
รวม
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2558

2557

2556

449.0
897.6

351.9
784.2

309.0
779.6

1,346.6

1,136.1

1,088.6

471.7
696.7

422.5
529.2

403.8
542.5

1,168.4

951.7

946.3

อนึ่ง ภายหลังจากที่บริษัทช�ำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้วเสร็จในปี 2558 จึงคงเหลือแหล่งเงินกู้เพียงแห่งเดียวที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งก�ำหนดอัตราหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 4.5 เท่า แต่อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้ช�ำระหนี้ตามสัญญารายนี้ครบถ้วนแล้ว
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 รวมจ�ำนวน 2.0 ล้านบาท

(5) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลการด�ำเนินงานในอนาคต
เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และยังมีขาดทุนสะสมจ�ำนวนสูง หากหลังจากศาลล้มละลายกลางมีค�ำสั่งให้นายทะเบียนบริษัท
มหาชนด�ำเนินการเพิกถอนค�ำสั่งเดิมที่ ได้รับจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนตามค�ำขอแก้ ไขแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว (ซึ่งไม่กระทบต่อจ�ำนวนส่วนของ
ผู้ถือหุ้น) บริษัทจะจัดโครงสร้างทางการเงินให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น โดยการพิจารณาลดยอดขาดทุนสะสมตามแนวทางที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นต่อไป
จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด ราคาตลาดของรถยนต์ ใช้แล้วยังคงซบเซาต่อเนื่อง บริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่าของรถยนต์ ในปีนี้ ท�ำให้ปัจจัยในเรื่องราคาที่จะมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในปีถัดๆ ไปลดลง ดังนั้นบริษัทต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจ
มีการเติบโต ต้องเพิ่มช่องทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มมูลค่าในงานบริการ รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจบริการรถโดยสารรูปแบบต่างๆ อาทิ เช่น รถโดยสาร
รับ-ส่งเฉพาะจุด (Shuttle Service) รถรับส่งพนักงาน หรือรถโรงเรียน มีแนวโน้มปริมาณความต้องการในตลาดมากขึ้น สังเกตุได้จากแนวทางธุรกิจ
ในปัจจุบนั เริม่ เห็นการแข่งขันในแง่ของการสร้างคุณค่าเสริม (Value Add) ให้กบั สินค้าหรือบริการ ควบคูก่ บั การให้บริการที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัย
เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทางให้บริการของบริษัทซึ่งเน้นย�้ำเรื่องมาตรฐานบริการและความปลอดภัย ปัจจัยเหล่านี้
จะช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ

: เลขทะเบียนบริษัท 0107536001150
: ด�ำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินได้แก่

			 ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการด�ำเนินงาน (Operating Lease)
			 ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อ
			 ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2

			 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
			 โทรศัพท์ : 0-2301-1550 โทรสาร : 0-2398-1188
			 Homepage : www.pe.premier.co.th

ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
งานเลขานุการบริษัท

: 1,612,152,709 บาท
: 800,000,000 หุน้
: โทรศัพท์ : 0-2301-1569

นักลงทุนสัมพันธ์

: โทรศัพท์ : 0-2301-1550

โทรสาร : 0-2748-2063
			 E-mail : teerapol@pfc.premier.co.th
โทรสาร : 0-2398-1188
			 E-mail : ircontact@premier-pe.co.th

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

: เลขทะเบียนบริษัท 0105543016793

สถานที่ตั้ง
:
			
			
ประเภทธุรกิจ
:
ทุนจดทะเบียน
:
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
:
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่
:

2) บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด

: เลขทะเบียนบริษัท 0105529047547

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

3) บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด

: เลขทะเบียนบริษัท 0845527000059

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

4) บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ำกัด

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

: เลขทะเบียนบริษัท 0105541011662

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

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

ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์
		
		
		
		

2) ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้
3) ผูส้ อบบัญชี
		
		
		
		
		
		
		

4) ที่ปรึกษาทางการเงิน
5) ทีป่ รึกษากฎหมาย
6) ทีป่ รึกษาหรือผู้จัดการภายใต้
สัญญาการจัดการ
		
		
		

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9378-89 โทรสาร 0-2009-9476 Call center 0-2009-9999
Website : http://www.set.or.th/tsd E-mail : TSDCallCenter@set.or.th
บริษัท ไม่มี ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้
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
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190
โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192
บริษัท ไม่มี ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท ไม่มี ทีปรึกษากฎหมาย
สัญญาว่าจ้างบริหารและให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ำกัด
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1000
โทรสาร : 0-2398-1188
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดท�ำขึ้น
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการด�ำเนินการที่ผิดปกติ และในการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ก�ำกับดูแลรายงานทางการเงินและประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
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( นายวิเชียร พงศธร )
ประธานกรรมการ
ในนามคณะกรรมการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด มีกรรมการที่ครบก�ำหนดออก
ตามวาระ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ใน 2558 ดังนี้
กรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และแสดงความประสงค์
ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก ประกอบด้วย
นางสาวชนิดา	 สุวรรณจูฑะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
นายสุชาย
วัฒนตฤณากุล
กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
นายวิชัย
หิรัญวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย
นางจิตรวัฒนา	 จารุวัฒนชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางศุภศรี
สุธนฐาน
กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายสุรพล
สร้างสมวงษ์
กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย กฎระเบียบ โดย 1 ใน 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการสอบทานงบการเงินไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือเป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา คู่ค้า หรืออื่นๆ กับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม
ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ ได้ก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้งประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบราย ไตรมาส จ�ำนวน
4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย จ�ำนวน 1 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารร่วมประชุม จ�ำนวน 1 ครั้งโดยในการประชุมแต่ละครั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตามความ
เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม ช่วยให้กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เรื่องส�ำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งประจ�ำไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี ทั้งในส่วนเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม ซึ่งผ่าน
การสอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั และฝ่ายจัดการ โดยการสอบถามและรับฟังค�ำชีแ้ จงจากผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชี ในเรือ่ งความถูก
ต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินมี
ความถูกต้องครบถ้วนตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญและมีการจัดท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลเพียงพอเพือ่ ประโยชน์ผู้ ใช้
งบการเงิน
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2. ระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางทีก่ ำ� หนด โดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ฯ
ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพต่อการบริหารอย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี
ระบบบริหารความเสี่ยง การดูแลรักษาทรัพย์สิน และ การบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตามลักษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่
เป็นสาระส�ำคัญ

3. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ข้อแนะน�ำในการปฏิบัติงานของส�ำนักงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
2558 ที่มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญในการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่ส�ำคัญ ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
และข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยดีอย่างต่อเนื่อง

5. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงติดตาม
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่ส�ำคัญ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรับทราบการด�ำเนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยได้ ให้ความส�ำคัญกับการระบุปัจจัยเสี่ยงและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยง มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า บริษัทได้บริหารความเสี่ยงตามที่ได้ระบุไว้อย่างครบถ้วน และระมัดระวังแล้ว

6. การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯได้จัดท�ำคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายใน
บริษัทฯ บริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการ
ต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และในปี 2558 บริษัทได้รับการประเมินดัชนีช้ีวัดระดับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
(Anti-Corruption Progress Indicator) อยู่ในระดับสูงสุดที่ 5 Extended เป็นการแสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ปรึกษา
ตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจรวมถึงการด�ำเนินการผลักดัน
ให้คคู่ า้ ในห่วงโซ่ธรุ กิจด�ำเนินนโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ จี่ ะไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตของสถาบันไทยพัฒน์และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานสากล ส�ำหรับบริษัทที่จดทะเบียนและบริษัททั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการน�ำมาตรการไปปฎิบัติอย่างครบถ้วนเพียงพอด้วยความเคร่งครัดและระมัดระวัง
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7. การท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาลักษณะรายการ เหตุผลและความจ�ำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่ารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันดังกล่าวเป็นรายการทีส่ มเหตุสมผลเป็นธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน
เพียงพอ

8. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน และเพียงพอ แสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

9. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีโดยอ้างอิงจากคุณภาพของงานสอบบัญชี ความเหมาะสมของคณะผู้
สอบบัญชี และจากการสอบทานรายงานทางการเงิน โดยการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย ซึ่งจะท�ำให้รับ
ทราบถึงผลการสอบบัญชีและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท
ส�ำนักงานอีวาย จ�ำกัด เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ปฏิบตั หิ น้าที่ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด จึงน�ำเสนอต่อคณะกรรม
การบริษทั ฯ เพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญประจ�ำปี แต่งตัง้ ให้ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4523 นางสาวทิพวัลย์ นานา
นุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2558

10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินขอบเขตการปฏิบตั งิ านของตนเองโดยเปรียบเทียบกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบตั ิ
ที่ดี ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานมีความครบถ้วน เพียงพอและสอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดี

( นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย )
		

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท
พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการ แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึ ง การใช้ วิ ธีก ารตรวจสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ มาซึ่ งหลั กฐานการสอบบั ญ ชี เกี่ ย วกั บจ� ำ นวนเงิ นและการเปิ ดเผยข้ อมู ล ใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริห าร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนอ
งบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกีย่ วกับเมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2554 ศาลล้มละลายกลางได้มคี ำ� สัง่ อนุญาตตามค�ำร้อง
ให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ด้วยเหตุที่บริษัทฯได้ด�ำเนินการเป็นผลส�ำเร็จตามแผนแล้วและให้บริษัทฯปฏิบัติการช�ำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู
กิจการให้แก่เจ้าหนี้จนครบถ้วนต่อไป โดยการช�ำระหนี้ดังกล่าวเสร็จสิ้นลงในปี 2558 อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีเจ้าหนี้สองรายได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้าน
ค�ำสั่งของศาลล้มละลายกลางต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ ไขแผนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ศาลฎีกาได้มีค�ำวินิจฉัย
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 พิพากษากลับค�ำสั่งของศาลล้มละลายกลาง โดยไม่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ ไขแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
เกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่าง การด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาของศาลฎีกา ทั้งนี้หาก
การด�ำเนินการตามค�ำพิพากษาของศาลฎีกาเสร็จสิ้น ในทางบัญชีจะเป็นการปรับปรุงบัญชีโดยไม่มีผลกระทบต่อยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

		

ชลรส สันติอัศวราภรณ์

		
		
		

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

85

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

86

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

87

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

88

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

89

90

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

91

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบกระแสเงินสด

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

92

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

93

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

94

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

95

96

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

97

98

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

99

100

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

101

102

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

103

104

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

105

106

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

107

108

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

109

110

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

111

112

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

113

114

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

115

116

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

117

118

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

119

120

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

121

122

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

123

124

รายงานประจ�ำปี 2558 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)

สารบัญ
6
7
9
21
26
30
40
60
68
72
78
80
81
84
86

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
จำ�กัด (มหาชน)

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัท
การประกอบธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
การก�ำกับดูแลกิจการ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
รายการระหว่างกัน
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ ใน www.set.or.th, www.sec.or.th
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www.pe.premier.co.th
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