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พนักงาน I PEOPLE
ดีสำหรับพวกเรา

Good for Our peopleความสำเร็จ
ร่วมกัน 

อย่างย่ังยืน
HARMONIOUS  ALIGNMENT

OF SUCCESS

ธุรกิจ I BUSINESS
ดีสำหรับองค์กร ลูกค้า 

ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า
Good for Organization, 

Customers, Shareholders 
and Business Partners

สังคม I SOCIETY
ดีสำหรับสังคม

Good for Society

คุณค่าพรีเมียร์
คือองค์กรหนึ่ง ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ยึดถือคุณค่า การดำเนินธุรกิจ
แบบองค์รวม ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์
และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ความสำเร็จของธุรกิจ จะเกิดขึ้นไปพร้อมกับ
ความมั่นคงของพนักงานและความยั่งยืนของสังคม

คุณค่าหลัก 5 ประการ ในการดำเนินธุรกิจ
1.  ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพ
2.  นำเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.  ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
4.  ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง
5.  ยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.set.or.th หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) www.pe.premier.co.th

Investor may additionally obtain the information of the issuing company from its annual filing (Form 56-1) showing 
inwww.set.or.th or in the website of Premier Enterprise Public Company Limited www.pe.premier.co.th
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❝ ธรุกจิกา้วหนา้พนกังานมัน่คงสงัคมยัง่ยนื ❞ 

     HARMONIOUS 
  ALIGNMENT OF SUCCESS 
ความสำเรจ็รว่มกนัอยา่งยัง่ยนื 



(หน่วย:ล้านบาท) / (Unit: Million Baht)
    

 2556I2013 2555I2012 2554I2011
 

ขอ้มลูทางการเงนิ     
FinancialData    

สินทรัพย์รวม 1,733.26  1,604.21  1,525.11   
Total Assets    

หนี้สินรวม 1,245.17  1,182.82  1,182.29   
Total Liabilities    

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 488.09  421.39  342.82   
Shareholders’ Equity    

รายได้จากการขายและบริการ 519.59  507.15  469.44   
Sale and Service Revenues    

รายได้รวม 545.62  559.12  519.22   
Total Revenue    

กำไรขั้นต้น 159.95  154.63  151.50   
Gross Profit    

กำไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธ ิ 28.85  37.77  40.20   
Net Profit (Loss)

อตัราสว่นทางการเงนิ     
FinancialRatio    

อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.78% 30.49% 32.27%  
Gross Profit Margin (%)    

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 5.29% 6.76% 7.74%  
Net Profit Margin (%)    

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.34% 9.88% 12.43%  
Return on Equity (%)    

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.73% 2.41% 2.73%  
Return on Asset (%)    

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.036   0.047   0.050   
Earnings (Deficit) per Share (Baht)    

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  -   -   -   
Dividend per Share (Baht)    

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  0.610   0.527   0.429   
Book Value per Share (Baht)
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คณะกรรมการบรษิทั
BOARDOFDIRECTORS

นายสมชาย	เลศิสทุธริศัมวีง	
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

MR.	SOMCHAI	LERTSUTHIRASMEVONG	
DIRECTOR 

นางแนง่นอ้ย	บญุยะสาระนนัท	์
กรรมการ 
MRS.	NANGNAI	BUNYASARANAND	
DIRECTOR 

นายกติตศิกัดิ	์เบญจฤทธิ	์
กรรมการ 
MR.	KITTISAK	BENCHARIT	
DIRECTOR 

นางดวงทพิย	์เอีย่มรุง่โรจน	์	
กรรมการ
MRS.	DUANGTHIP	EAMRUNGROJ		
DIRECTOR 

นายวชิยั	หริญัวงศ	์	
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

MR.	WICHAI	HIRUNWONG		
INDEPENDENT DIRECTOR AND  

AUDIT COMMITTEE 

นายวเิชยีร	พงศธร	
ประธานกรรมการ 
MR.	VICHIEN	PHONGSATHORN	
CHAIRMAN 

นายสชุาย	วฒันตฤณากลุ		
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ

MR.	SUCHAI	VATANATRINAKUL		
INDEPENDENT DIRECTOR AND  

AUDIT COMMITTEE 

นางสาวชนดิา	สวุรรณจฑูะ		
กรรมการอสิระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ
MISS	CHNIDA	SUWANJUTHA		
INDEPENDENT DIRECTOR AND 

CHAIRMAN OF THE AUDIT 
COMMITTEE 
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การประกอบธรุกจิ
NATUREOFBUSINESS

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เดิมชื่อ บริษัท พรีเมียร์ ซัพพลาย จำกัด     

จดทะเบยีนกอ่ตัง้เมือ่ป ี พ.ศ. 2517 บรษิทัแปรสภาพเปน็บรษิทัมหาชนจำกดั และดำเนนิการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2536 ต่อมาในปี 2543 บริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ เป็นบริษัทประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนหรือ Holding 

Company โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ ธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ 

เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนประกันภัย  

POLICY AND BUSINESS OVERVIEW
 Premier Enterprise Public Co., Ltd. is a company within the Premier Group of companies formerly named Premier Enterprise 
Co., Ltd. The Company was incorporated in 1974 but later converted into a public limited company and was listed on the 
Stock Exchange of Thailand on 8 October 1993.  Subsequently in 2000, the Company restructured its business into a holding 
company investing in different types of specialty finance businesses, most importantly the vehicle operating lease business and 
the insurance brokerage and consultancy business.

0�
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 บรษิทัมกีารลงทนุในบรษิทัยอ่ย4แหง่ดงันี้
 1) บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) พร้อมทั้งบริการ

พนักงานขับรถ บริการบำรุงรักษา และบริการต่อเนื่องอื่นๆ 

 2) บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริการแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการ

ประกันแก่ลูกค้า  

 3) บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ และให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 4) บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดการสินทรัพย์ หนี้อสังหาริมทรัพย์และหนี้เช่าซื้อ ให้กับสถาบันการ

เงินต่างๆ โดยในปัจจุบันบริษัทไม่ได้ขยายธุรกิจในส่วนนี้แล้ว ดำเนินงานเฉพาะส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น  

 ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายตัวในธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการดำเนินงาน(Operating Lease) 

ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทดำเนินการผ่านทางบริษัทย่อยคือ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการ

ขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งบริการใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น  

วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และเปา้หมาย 
 วิสัยทัศน์
 เป็นบริษัทไทยที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจบริการ ที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ และมุ่งมั่นสร้างความสมดุลให้กับ

ธุรกิจ พนักงาน และสังคม 

 พนัธกจิ
 • ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล  

 • นำเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 • ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม  

 • ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้างงานบริการ  

 • ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรณยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม 

 เปา้หมายของบรษิทั
 • สร้างรูปแบบการให้บริการที่ครบวงจร และสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนในงานบริการ  

 • เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการทั้งกับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด 

 • มุ่งพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความความรู้ความเชี่ยวชาญในงานบริการมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ  

บริษัทในอนาคต 

 • ปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมมากขึ้นอันจะนำไปสู่การลดต้นทุนทางธุรกิจ 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ำคญัในป ี2556 มดีงันี ้
• บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

• บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด มีการขยายการบริการในรูปของรถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน และ รถรับ-ส่งนักเรียน รวมถึงการ

พัฒนาการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและนักเรียนเป็นหลัก ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบเส้นทางเดินรถ

และระยะเวลาที่ใช้ 

• บริษัทได้รับการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน

และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี พ.ศ. 2556 อยู่ในเกณฑ์ “ ดีเลิศ ” ด้วย

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทเป็น 1 ใน 87 บริษัท ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 

526 บริษัท 

• บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจาก

คระกรรมการแนวร่วมปฎิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทยภายในไตรมาสแรกปี 2557 
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 THECOMPANYHASINVESTEDIN4SUBSIDIARIESASFOLLOWS:
 1) Premier Inter Leasing Co., Ltd. provides vehicle operating lease services complete with chauffeur, maintenance 

and other continuous services. 
 2) Premier Brokerage Co., Ltd. operates as a non-life insurance broker and provides advice and counsel on 

insurance to customers. 
 3) Premier Capital (2000) Co., Ltd. extends different types of commercial credit and leases computer equipment. 
 4) Premier LMS Co., Ltd. provides management services for assets, property debts and hire purchase debts to various 

financial institutions. At present, the Company is no longer expanding this business and is only managing 
outstanding accounts. 

 In the previous year the Company emphasizes on expanding its business in providing different type of car rental 
services to conduct operating lease which is a business that the Company operates throught the subsidiaries which is 
Premier Inter Leasing Company Limited. The objectives is to support the increase in the expansion of customer base through 
new channels. Expanding target group including offering new services for customer to have more alternatives. 

VISION, MISSION AND GOALS 
 VISION
 To be a leading Thai corporation in continuous and quality comprehensive services business that achieves sustainable 
success and harmony among the businesses, employees and society.                

 MISSION
 • Provide quality services of international standard. 
 • To utilize innovation to enhance quality of life, society and the environment. 
 • To foster mutual prosperity of staff, the organization and society. 
 • To promote collaboration between specialized teams to maximize efficiency services. 
 • Operate under the principles of good governance and adhere to the principles of integrity and ethics in the Thai 

traditional way. 

 THECOMPANY’SGOALS
 • Create a comprehensive service and create a clear distinction in the service. 
 • Emphasize on maintaining the existing customer base and adding value to the services for both existing and new 

customers for their maximum satisfaction. 
 • Emphasize on developing and promoting the personnel to have more knowledge and expertise in the provision 

of services in order to support the Company’s future business expansion. 
 • Adjust the financial structure to be more suitable so that it may lead to a reduction in business costs. 

MAJOR CHANGES AND DEVELOPMENT IN 2013 WERE AS FOLLOWS: 
• There has been no material changes in the Company’s shareholding structure, management or business operations 

within the past 3 years. 
• Premier Inter Leasing Co., Ltd. expanded its services in the form of employee and student shuttle services, including the 

development of services that takes into consideration mainly the safety of the employees and students. This allows the 
consumers to know the route and how long it takes. 

• The Company was assessed by the Securities and Exchange Commission (SEC) together with the Thai Listed Companies 
Association and Thai Investors Association on the organization of its annual general meeting of shareholders (AGM) for 
2013 for which it received an “Excellent” rating with a score of 100 points. The Company was 1 of only 87 of the 526 
participating companies in the project to receive the full scoring of 100 points. 

• The Company is in the process of applying for certification as a Thai private practice alignment in anti-corruption 
practices from Collective Action Coalition in Thai private sector Committee within the first quarter of 2014 
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 PE  = บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ ์
 PC2000 = บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) 
 PIL = บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง 
 PB = บจ. พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ 
 PLMS = บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
 บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท 

พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด  

  

	 	 ดำเนินการ	 %	การถือหุ้น	 ปี	2556	 	 ปี	2555	 	 ปี	2554
	 สายผลติภณัฑ	์/	กลุม่ธรุกจิ	 โดยบรษิทั	 ของบรษิทั	 รายได	้ %	 รายได	้ %	 รายได	้ %	
	 	 	 ในปัจจุบัน	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)

บรกิารสนิเชือ่ธรุกจิและใหเ้ชา่อปุกรณ ์ PC2000 100.00 12.17 2.23 13.66 2.44 9.37 1.80 
 คอมพิวเตอร์

บริการรถเช่าเพ่ือการดำเนินงาน PIL /1 100.00 507.57 93.03 523.10 93.56 487.79 93.95

นายหน้าประกันวินาศภัย PB /1  99.99 18.25 3.34 17.19 3.07 15.45 2.97

บรกิารจดัการสนิเชือ่ PLMS /1 99.94 2.05 0.38 1.97 0.35 3.34 0.64 
ค่าบริการอ่ืน PE  5.57 1.02 3.20 0.58 3.27 0.64

รวมรายได้   545.61 100.00 559.12 100.00 519.22 100.00

หมายเหต ุ/1 บรษิทัยอ่ยลงทนุโดย บจ.พรเีมยีร ์แคปปติอล (2000) 

ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร  
ธรุกจิการใหบ้รกิารรถเชา่เพือ่การดำเนนิงาน  
 ลักษณะของการบริการ
 เป็นการให้บริการจัดหายานพาหนะให้กับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการ และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบการ  
“ใหเ้ชา่ ”(Leasing) โดยมลีกัษณะเปน็สญัญาเชา่ดำเนนิงาน (Operating Lease) อาท ิรถยนตส์ำหรบัผูบ้รหิาร รถยนตเ์พือ่การขนสง่ รถยนต์
สำหรับรับส่งผู้โดยสาร และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ อายุสัญญาอยู่ระหว่าง 3-5 ปี การให้บริการมีทั้งการให้บริการตามสัญญาเช่าระยะ
ยาวและการให้บริการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดยบริษัทมีประเภทรถยนต์เช่าหลากหลายประเภท ได้แก่ รถยนต์นั่งขนาดตั้งแต ่ 
1,500 CC ขึ้นไป รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ รถกระบะ รถตู้ และรถโดยสารสาธารณะปรับอากาศ 

บริษัท	พรีเมียร์	เอ็นเตอร์ไพรซ์	จำกัด	(มหาชน)	

บริษัท	พรีเมียร	์แคปปิตอล	(2000)	จำกัด  

100%

โครงสรา้งการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เปน็ดงันี ้

บริษัท	พรีเมียร	์โบรคเคอร์เรจ	จำกัด	

99.99%
บริษัท	พรีเมียร์	อินเตอร์	ลิซซิ่ง	จำกัด	

100%
บริษัท	พรีเมียร์	แอลเอ็มเอส	จำกัด	

99.94%
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NATURE OF THE BUSINESS
REVENUE STRUCTURE OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES 
 The company’s revenue is derived mainly from its vehicle leasing business with the vehicle operating lease provided 
by its subsidiary, Premier Inter Leasing Co., Ltd. 
     
	 	 OPERATED	 %	HOLDING	 2013	 	 2012	 	 2011	
	 PRODUCT/BUSINESS	GROUP	 BY	 AT	PRESENT	 REVENUE	 %	 REVENUE	 %	 REVENUE	 %	
	 	 	 	 (MILLION	 	 (MILLION	 	 (MILLION	
	 	 	 	 BAHT)	 	 BAHT)	 	 BAHT)	

Commercial credit and rental service  
 of computer hardware and  
 accessories PC2000 100.00 12.17 2.23 13.66 2.44 9.37 1.80

Vehicle operating lease PIL /1 100.00 507.57 93.03 523.10 93.56 487.79 93.95

Non-Life insurance brokerage PB /1  99.99 18.25 3.34 17.19 3.07 15.45 2.97

Loan management services PLMS /1 99.94 2.05 0.38 1.97 0.35 3.34 0.64 
Other service revenue PE   5.57 1.02 3.20 0.58 3.27 0.64

Total Revenue   545.61 100.00 559.12 100.00 519.22 100.00

Remarks: /1 Investment made by Premier Capital (2000) Co., Ltd 

 
CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS OR SERVICES 
VEHICLE OPERATING LEASE BUSINESS 

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

Premier	Enterprise	Public	Co.,	Ltd	

Premier	Capital	(2000)	Co.,	Ltd	

100%

THE SHAREHOLDING STRUCTURE AS AT 31 DECEMBER 2013 IS AS FOLLOWS: 

Premier	Brokerage	Co.,	Ltd	

99.99%
Premier	Inter	Leasing	Co.,	Ltd	

100%
Premier	LMS	Co.,	Ltd	

99.94%

 PE = PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  
 PC2000 = PREMIER CAPITAL (2000) COMPANY LIMITED 
 PIL = PREMIER INTER LEASING COMPANY LIMITED  
 PB = PREMIER BROKERAGE COMPANY LIMITED 

 PLMS = PREMIER LMS COMPANY LIMITED 
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 บริษัทให้บริการในลักษณะครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่ การจัดหารถตามความต้องการของผู้เช่า การจัดทำประกันรถยนต์ประเภทชั้น 1 
การจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมตามกำหนดระยะทาง รวมทั้งการจัดรถทดแทนให้ใช้ในกรณีรถขัดข้อง
หรือเกิดอุบัติเหตุ บริษัทมีศูนย์ประสานงาน (Call Center) ให้บริการ ประสานงาน และให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ พร้อมทีมช่างมืออาชีพ 
และรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่เพื่อความสะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

 การตลาดและการแข่งขัน  
 ธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยแบ่งลักษณะผู้ประกอบการออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่มุ่งเน้นให้เช่าทรัพย์สินแบบสัญญาเช่า
ทางการเงิน (Finance Lease) และสัญญาเช่าซื้อ กับกลุ่มที่มุ่งเน้นการให้เช่าแบบสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) โดยบริษัท 
พรีเมียร์ อินเตอร ์ลิซซิ่ง จำกัด จัดอยู่ในกลุ่มหลังและอยู่ในฐานะบริษัทชั้นนำของธุรกิจลิสซิ่ง  
 ข้อมูลจากสมาคมรถเช่าไทย เปิดเผยภาพรวมตลาดรถเช่าในปี 2556 ที่ผ่านมาหดตัวลงประมาณ 10-15% จากปกติที่เติบโตประมาณ 
7-12% โดยมีผลกระทบมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และปัจจัยเรื่องนโยบายรถคันแรกของภาครัฐ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา  
ให้เช่า นอกจากนี้ผู้ประกอบการรถเช่าใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาแล้ว กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่มีการผลักดันแผนการส่งเสริมทางการตลาด
ด้านอื่นๆ เพื่อสร้างยอดขายของตน 
 การดำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ในปี 2556 มีแผนการลงทุนในธุรกิจรถรับ-ส่งพนักงาน รวมทั้งบริษัทมีการ
วางแผนด้านการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานรถเช่าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะการให้เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถที่ผ่านหลักสูตรการ
อบรมการขับขี่จากโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานโดยตรง เพื่อเพิ่มทักษะในการขับขี่อย่างมืออาชีพและสามารถบริการลูกค้าให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุดในการบริการ 

 กลยุทธ์ในการแข่งขัน
 บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในทุกด้าน ทั้งการลงทุนทางเทคโนโลยี รูปแบบการให้บริการ การหมั่นอบรมฝึกฝน
พนักงานอย่างสม่ำเสมอ การให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ไปจนถึงรายละเอียดปลีก
ย่อย เช่น การจดทะเบียน การประกันภัย ตลอดจนการขยายเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยทางบริษัทให้บริการทุกวัน 
ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทมีความพร้อมที่จะให้บริการปล่อยเช่ารถที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของลูกค้าทั้งการเช่าแบบระยะยาว การเช่า
แบบรายวัน และการเช่าแบบรายเที่ยว รวมถึงรถยนต์ที่ให้เช่ามีครอบคลุมหลากหลายประเภททั้ง รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุกและรถ
โดยสารขนาดใหญ่ สำหรับพนักงานขับรถของบริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อสามารถบริการลูกค้าอย่างมือ
อาชีพ บริษัทยังมีบริการจัดหลักสูตรการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้กับลูกค้าที่สนใจเพื่อให้ลูกค้าใช้รถยนต์ได้อย่าง
ปลอดภัย เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน และสร้างความไว้วางใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยเสริมความ
สามารถในการแข่งขันของบริษัทให้คงอยู่ในระดับบริษัทชั้นนำของธุรกิจต่อไป  

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 เน้นการให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจเป็นหลัก รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก 3 อันดับแรกใน
ปัจจุบัน คือ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
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 The Company provides comprehensive services starting from acquisition of vehicles according to the customers’ 
requirements, arrangement for fully comprehensive vehicle insurance, vehicle registration and payment of vehicle tax, 
provision of scheduled maintenance and repair services based on distance traveled and provision of replacement vehicle in 
the event of a breakdown or accident. The Company has a call center that provides coordination and advice on various 
matters, a team of professional mechanics and mobile repair trucks for convenience, speed and safety 24 hours a day. 

 MARKETINGANDCOMPETITION
 The leasing business in Thailand consists of two main types of operators, namely the providers of finance lease and 
hire purchase services and the providers of operating lease services. Premier Inter Leasing Co., Ltd. belongs under the latter 
group and is a leader in this type of business. 
 Overall, the vehicle rental market in 2013 contracted by about 10-15 per cent compared to the usual growth of 7-12 
per cent due to the effect of the overall economic condition and the government’s first car policy. This resulted in a 
competition on lease prices. Apart from using the pricing strategy, the major vehicle leasing operators have pushed forward 
other marketing promotion plans to help increase their sales. 
 For the operations of Premier Inter Leasing Co., Ltd. in 2013, the company had plans to invest in the employee shuttle 
business In addition, the company is planning to improve quality in order to raise the standard of the leased vehicles higher, 
especially the lease of vehicles with chauffeurs who have completed the driver’s training course from driving schools that are 
of standard. It plans to help raise these chauffeurs’ driving skills to a professional level and to enable them to service 
customers in a manner that maximizes customers’ satisfaction in the service. 

 COMPETITIVESTRATEGY
 The Company is prepared to compete in all aspects, including investment in technology, types of services, regular 
training of staff, the provision of comprehensive services from the selection of vehicles to suit the needs of the customers and 
down to the finer details, such as vehicle registration and insurance, through to the expansion of the service center network 
that covers the whole country. The Company provides 24-hour service every day. The Company is ready to provide lease 
services of vehicles suitable for the business operations of the customers, including long-term, daily and single trip leases. It 
also has a comprehensive range of vehicles for lease, including sedans, pick-up trucks, vans, lorries and large buses. As for 
the Company’s chauffeurs, there is regular training in order to enable them to professionally serve customers. The Company 
also offers safe driving training courses by profession experts to interested customers in order assist them in driving safely. This 
is to create a distinctive difference that helps to build the trust of customers and provides maximum benefit for them, which 
will help to enhance the Company’s competitiveness so that it remains a leader in this business.  

 CUSTOMERS’CHARACTERISTICSANDTARGETCUSTOMERGROUPS
 The Company focuses on servicing primarily business operators, as well as government agencies and state enterprises. 
The 3 main customers groups at present are customers in the agro-industry business, the energy business and the Premier 
Group of companies. 
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 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย
 บริษัทใช้การนำเสนอบริการโดยตรงกับลูกค้า และจัดให้มีศูนย์บริการทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น 
รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ http://pil.premier.co.th ไว้สำหรับบริการลูกค้า ทั้งในการต่ออายุสัญญา หรือพิจารณาสินค้าและบริการอื่นๆ  
เพิ่มเติมได้ 

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 บริษัทได้จัดหารถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า จากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต
รถยนต์จึงทำให้บริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรวมทั้งได้รับการรับประกันผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์ 

ธรุกจิการใหบ้รกิารเปน็นายหนา้ประกนัวนิาศภยั 
 เป็นการให้บริการจัดหาประกันภัยประเภทต่างๆ ที่ให้ความคุ้มครองเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือก
บริษัทประกันภัยที่มีสถานะมั่นคง มีหลักการชดใช้ค่าสินไหมอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว ให้คำแนะนำในการทำประกันภัยที่จำเป็นกับความ
เสี่ยงภัยเพื่อให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ และให้บริการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบ
การธุรกิจ (นิติบุคคล) และบุคคลทั่วไป 

 ลักษณะของการบริการ
 ใหค้ำปรกึษาเกีย่วกบัการทำประกนัภยัประเภทตา่งๆ ทีเ่หมาะสมและตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ และใหบ้รกิารดา้นการเรยีกรอ้ง
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ประกอบด้วยประกันภัยหลัก 5 ประเภท ดังนี้  
 • ประกันภัยรถยนต์ 
 • ประกันอัคคีภัย 
 • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
 • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 • ประกันสุขภาพ 

 ภาวะการตลาดและภาวะการแข่งขัน
 แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2557 มีอัตราเติบโตลดลงจากปีที่ผ่านมา หลังจากการส่งมอบรถยนต์ในโครงการรถคันแรกหมดลง 
มีปัญหาภาระหนี้สินครัวเรือน ค่าครองชีพที่ยังสูง ปัญหาการเมือง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556) คาดว่าปี 
2557 จะมียอดขายรถยนต์ประมาณ 1.10-1.17 ล้านคัน หรือหดตัวกว่าร้อยละ 10-15 การชลอตัวของตลาดรถยนต์ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ประกันวินาศภัยเพราะเบี้ยประกันภัยรถยนต์สัดส่วนถึงร้อยละ 57.9 ของธุรกิจประกันภัย 
 ดงันัน้ ทศิทางการแขง่ขนัในธรุกจิประกนัภยัทางทะเลและการขนสง่ดา้นราคาจะสงูขึน้ อนัเนือ่งมาจากสถานการณก์ารสง่ออกในป ี 2557 
มีสัญญาณทยอยดีขึ้นและระดับของค่าเงินบาทที่เคลื่อนไหวในกรอบที่อ่อนค่ากว่าปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้มีผู้สนใจทำประกันมากขึ้น จะเป็น
ประโยชน์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าอัตราการขยายตัวการส่งออกปี 2557 จะอยู่ประมาณ 5% ใน
ขณะเดียวกันปัจจุบันสาธารณชนเปิดรับและมีมุมมองต่อประกันดีขึ้น และให้ความสำคัญในการทำประกันภัยมากขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกของ
ตลาดประกัน 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน
 • มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ลูกค้า โดยเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรให้มี  

ความรู้และทักษะในด้านวิชาการ การบริการรวมทั้งด้านภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 • พัฒนากระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีและระบบการทำงานใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้การ
บริการมีคุณภาพ น่าเชื่อถือและรวดเร็ว ทั้งงานด้านการขาย และบริการหลังการขายในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เป็น
ธรรมและรวดเร็ว 
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 SALESANDDISTRIBUTIONCHANNELS
 The Company offers its services directly to the customers. It has set up services centers nationwide to give customers 
easier access to the services. It has also set up the website http://pil.premier.co.th to service to the customers, both for 
renewing agreements and for consideration of additional products and services. 

 PRODUCTSORSERVICESSOURCING
 The Company acquires vehicles according to the needs of the customer from authorized dealers who have been 
officially appointed by the vehicle manufactures. Therefore, the Company is able to acquire quality products with direct 
warranty from the vehicle manufacturers. 

INSURANCE BROKERAGE AND CONSULTANCY BUSINESS 
 This is the provision of services in procuring different types of insurance policies that provide appropriate coverage 
according to customers’ requirement through selection of insurance companies that are solid and provide fair and quick 
claims settlement. This is also the provision of advice on insurance coverage essential to the risks for the customers to choose 
according to their needs and advice on making insurance claims to the customers who are business operators (juristic 
persons) and ordinary persons. 

 CHARACTERISTICSOFTHESERVICE
 The provision of advice regarding the different types of insurance coverage, which is appropriate and meet the 
needs of the customers, and the provision of services for settling claims with insurance companies. There are 5 types of 
insurance as follows: 
 • Motor insurance 
 • Fire insurance 
 • Marine and transportation insurance 
 • Miscellaneous insurance 
 • Health insurance. 

 MARKETCONDITIONANDCOMPETITION
 The growth of the general insurance business is expected to decrease in 2014 from the previous year after delivery of 
all vehicles in the first-car scheme due to the household debt problem, the cost of living still being high and the political 
turmoil. The Kasikorn Research Center (information as at 29 November 2013) expects that in 2014 vehicle sales will be around 
1.10-1.17 million units or a contraction of over 10-15 per cent. The slowdown of the automobile market will affect the general 
insurance business because motor insurance premiums accounted for 57.9 per cent of the insurance business. 
 Therefore, the pricing competition in the insurance business will escalate. However, for exports in 2014 there are signs 
of a slow rebound in the global economy and the Baht movement in the lower range than in the previous year should be 
beneficial and help to increase competitiveness. The Kasikorn Research Center projected that exports should grow by 5 per 
cent in 2014. At the same time, the public is currently more receptive and has a better perspective on insurance. They are 
now placing more importance on buying insurance, which will be a positive factor for the market. 

 COMPETITIVESTRATEGY
 • Focus on providing quality and efficient services, as well as professionalism, to the customers. This is done through 

further strengthening and development of knowledge and skills of the personnel in the provision of services, 
including foreign languages, in order to be prepared for the expansion of the ASEAN Economic Community 
(AEC) market.  

 • Improve the work process through the use of new technology and work systems to help increase performance so 
that the service is of quality, reliable and fast for both sales and after-sales in fair and quick claims settlement. 
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 • จัดหาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า 
 • สร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นปัจจัยหลัก สร้างความเชื่อมั่น จัดหาพันธมิตรที่มีความมั่นคงมีเสถียรภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจ

ให้กับลูกค้า 

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 เน้นให้บริการกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่อยู่ในด้านธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคการขนส่ง และภาค
การบริการ 

 การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย
 มีช่องทางการจัดจำหน่าย 4 ทางหลักๆ ในการเข้าถึงลูกค้าดังนี้ 

 • เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัท 

 • การแนะนำจากบริษัทในเครือ 

 • ตัวแทนอิสระภายนอก 

 • เว็บไซต์ของบริษัท  

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 บรษิทัมนีโยบายในการจดัหาผลติภณัฑท์ีจ่ำเปน็ตอ่การปอ้งกนัความเสีย่งภยัและเปน็ประโยชนแ์กล่กูคา้ มคีวามคุม้ครองภยัทีเ่หมาะสม 

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคง มีหลักการชดใช้ค่าสินไหมอย่างยุติธรรมเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้

บริการตามความต้องการ 

 • Provide products that are in line with and appropriate for the needs of the target customer group. 
 • Create key business alliances, build confidence, and find allies that are solid and stable in order to build 

customer confidence. 

 CUSTOMERS’CHARACTERISTICSANDTARGETCUSTOMERGROUPS
 The Company emphasizes on providing services to the Premier Group of companies, as well as general customers in 
the industrial, trading, transportation and service sectors. 

 SALESANDDISTRIBUTIONCHANNELS
 There are 4 main distribution channels in reaching customers as follows: 
 • Marketing officers of the Company 
 • Introductions from group companies 
 • Outside independent agents 
 • The Company’s website. 

 PRODUCTSORSERVICESSOURCING
 The Company has a policy to provide products that are essential for the customers’ risk and benefit, provide sufficient 
coverage, and are in line with the needs of the customers. This is done through the selection of insurance companies that 
are solid and provide fair claims settlement in order for the customers to select to use the services as required. 
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 บรษิทัเหน็วา่ธรุกจิเอกชนเปน็ภาคสว่นทีม่คีวามสำคญัตอ่เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ และถอืเปน็หนา้ทีใ่นการดแูลใหเ้กดิความอยู่

รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดย

ตระหนกัและใหค้วามสำคญักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น ภายใตป้รชัญาของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์นัน่คอื “ธุรกิจก้าวหน้า	พนักงานมั่นคง	สังคม

ยั่งยืน” เพราะเชือ่มัน่วา่การคงไวซ้ึง่ความสมดลุระหวา่งธรุกจิ พนกังาน และสงัคมนัน้ จะสง่เสรมิใหท้ัง้บรษิทั สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เตบิโตไป

พรอ้มๆ กนัอยา่งเขม็แขง็และยัง่ยนื  

 The Company believe that the private sector is a significant factor of the economic and social of the country and the 
Company is deemed responsible for taking care of the survival and the sustainability of the social. Therefore,The Company and its 
subsidiaries adhere to their intention to operates business by recognizing the significant of all stakeholders under the Premier 

Group’s business philosophy of “The	Premier	Business,	The	Premier	People,	The	Premier	Society”. The Company believed that 
in maintaining balance between business, employees and society will help support the business, society and environment to 
strongly and sustainably grow along side.  
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ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
RESPONSIBILITIES
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
RESPONSIBILITIES



 ดัวยเหตุนี้ ความยั่งยืน จึงเป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนหลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการพัฒนาขีดความสามารถทั้งการผลิตสินค้า  

และบริการที่เป็นประโยชน์กับสังคม การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริม ผลักดัน พร้อมทั้งสอดแทรก

แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานอันเป็นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่ไปกับ  

การเสริมสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรของบริษัท ชุมชน และสังคม  

ส่วนรวมให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการสนับสนุน และทำงานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ อันได้แก่ 

มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านศึกษาของเยาชนที่ด้อยโอกาส การสร้างสังคมแห่ง

การแบ่งปัน การสนับสนุนคนพิการที่ด้อยโอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยยึด

หลักในการก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและการสร้างเครื่องมือหรือองค์กร ให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและนำไปทำซ้ำได้ อันจะก่อให้เกิด  

ผลลัพท์ที่ยั่งยืนอย่างเป็นทวีคูณ 

กอ่ประโยชนต์อ่สงัคม 
อยา่งเปน็สาระสำคญั 

และยัง่ยนื 

สรา้งระบบนเิวศน ์
ใหเ้กดิการทำซำ้ 

และการมสีว่นรว่ม 
ของคนจำนวนมาก 

สรา้งเครือ่งมอื  
หรอื องคก์รใหผู้อ้ืน่ 

สามารถเขา้มามสีว่นรว่ม 
และสามารถทำซำ้ได ้
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 As the result Sustainable is the main strategy in driving the Company and its subsidiaries to develop its capacity in 
manufacturing goods and survices that are beneficial to the society. To continuously and regulary develop the operating 
procedure will promote, push forward as well as interpose the concept of corporate social responsibility and sustainable 
developmen, which are one of the operating process and are the organization’s culture along with strengthening the value 
on economic, society and environment, whether if its shareholders, employees, customers, trade partner, business alliances, 
community or society as a whole to get mutual benefits both in short and long term. 
 The Company and the subsidiaries has supported and cooperated with the Social Sustainability Development Unit of 
Premier Group of Companies, i.e. Yuvabadhana Foundation, Khonthai Foundation and Enlive Foundation in activities 
concerning development of education for adverted youth, the creation of the sharing society, the subsidy to adverted 
handicapped and the creation of the participation in the sustainable development of social and environment, under the 
principle of creation of direct benefit and creation of tool or organization for participation and repeatable action of public 
which result in sustainable and multiple result.  

LARGE SUSTAINABLE 
SOCIAL IMPACTS 

ECO-SYSTEM THAT LEADS  
TO CRITTICAL MASS AND  

ACTIVE CITIZENS 

PLATFROMS FOR 
ENGAGEMENT 

AND PARTICIPATION 

 The detail of the part concerning such business activities, the activities of staffs and the activities of the said 
Foundations is as follows : 

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

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เคารพสิทธิในทรัพยสินทาง

ปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี ้

  การแขง่ขนัทีเ่ปน็ธรรม:
 • ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

 • ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่าย

ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วเเละเกิดความยุติธรรมต่อ  

ทุกฝ่าย  

 • เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 

เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า  

 • แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ

ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการ

ใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

 สง่เสรมิความรบัผดิชอบตอ่สงัคมรว่มกบัคูค่า้:
 • เปิดโอกาสให้คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้ง  

ทางตรงและทางอ้อม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของบริษัท หรือด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามความ

ประสงค์ 

  การเคารพตอ่สทิธใินทรพัยส์นิ:
 • ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนด

นโยบายไว้ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรื่องนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา  

 • ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพใช้สินค้า และบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 การเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ:  
 • บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด ไม่ให้การสนับสนุน  

การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนหนึ่งคนใด

โดยเฉพาะ 

 • เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ

ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของการเป็น

บรรษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบาย 

“การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขต ระบบบริหารจัดการ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน จัดซื้อ จัดจ้าง 

จัดจำหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้กำหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการ

บริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจนมีดังนี้ 
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 TOCOMPETEFAIRLY:
 • To conduct mutual business fairly without exploitation; respect and strictly abide by the terms of agreement. 
 • Do not solicit, accept or give any undue benefit in dealing with trade partners or creditors and should there be 

any information regarding the bestowment of any undue benefits, consultations will be made with the trade 
partners or creditors to mutally resolve the matter on a fair and timely basis. 

 • Disclose complete and accurate information about the products and services without distorting facts; and 
provide information which is accurate, sufficient, and beneficial to the customers, as well as have the goods 
recall process, if there is any defect on the product quality. 

 • To compete fairly with competitors and compete under the rules of fair business competition; refrain from seeking 
business competitors’ confidential information through dishonest or improper means; and refrain from discrediting 
competitors through slandering or taking any action unfairly or without the truth.  

 PROMOTECORPORATESOCIALRESPONSIBILITYWITHTRADEPARTNER
 • Give opportunities to trade partner, customers and business alliances to directly or indirectly be part of the 

Company and its subsidiaries’ activities for society by participating in the activities for society or support by 
contributing fund or things as pleased. 

 RESPECTTOPROPERTYRIGHTS:
 • Promote and operates strictly in accordance with the rights in property, intellectual property, copy right, patent 

and moral rights by specifying policies in the Premier group policies manual under the business confidential and 
intellectual property policies. 

 • To support Executive officers and employees to utilize Company’s resources and properties efficiently. Uses goods 
and servies that have copy right and should not support goods or action that violate intellectual property. 

 INVOLVEDINPOLITICSWITHRESPONSIBILITY:
 • The Company and its subsidiaries operates business with politcal neutrally and does not concentrate on any 

political group or parties, does not support any particular political parties, does not help any specific politcal 
candidates. 

 • Gives opportunities to employees to use their democracy rights and responsibilities, to participate or support 
independetly and personally in any political activities without effecting the Company. 
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 2.1 ความมุง่มัน่ของฝา่ยบรหิาร(ManagementCommitment)
   บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการนำระบบมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมาใช้ในกระบวนการทำงาน และปรับปรุงระบบ
บริหารให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล โดยกรรมการผู้จัดการได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดย
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นตามข้อกำหนดของมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วน ได้ชี้แจง
ทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริษัทและบริษัทย่อยและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนิน
กระบวนการต่างๆ อย่างโปร่งใสสอดคล้องกับระเบียบนโยบาย ข้อกำหนด ของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 2.2 นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่
  • ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุน  

การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อย ทุกบริษัท พร้อมให้การสนับสนุน
หรือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงมีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และกำหนดให้มีการ
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการ  
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ 

  • มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ  
คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง ที่จะ
มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุผล  
ตามนโยบายที่กำหนด 

  • บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึง หลักปฏิบัติด้าน
จริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและนำมา  
จัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

  • บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมถึงการควบคุม การบริจาค
เพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใส
และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม 

  • บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ 

  • บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริม
ความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท 

  • บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ 
  • บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควร

สงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วย

ประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 
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2. AGAINST FRAUD AND CORRUPTION 
	 The	Company	emphasizes	in	Good	Corporate	Governance	and	ensure	to	manage	under	the	corporate	governance	
framework	that	are	transparent	and	accountability	for	the	best	interest	of	all	stakeholders.	The	Company	has	also	set	the	
“anti-fraud and corruption” policy and informed the Executives and employees of all level to adhere and practice in 
accordance	with	the	policy.	There	are	scope	of	anti-fraud	and	corruption	management	system	that	covered	every	steps	
and	every	working	process	of	the	Company	and	its	subsidiaries	that	involved	with	the	business,	procurement,	employ,	
distribute,	supply	and	other	operating	procedure	where	there	is	risk	of	fraud	and	corruption.	All	of	these	are	cleary	specified	
as	the	management	responsibility,	which	are	as	follows:	

 2.1 MANAGEMENT COMMITMENT 

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

 2.2. ANTI-FRAUD AND CORRUPTION POLICIES 

	 	 •	 Forbid	director,	executive	officer	and	employees	of	the	Company	and	company	in	the	business	line	to	
accept	or	support	any	fraud	and	corruption	in	any	form;	both	directly	and	indirectly.	This	also	applied	to	
consumer	 goods	business	 line	as	well	 as	 support	 or	 promote	 stakeholders,	 customers,	 trade	partner,	
contractors	or	 subcontractors	 to	have	 the	same	guidelines	as	 the	Company	and	provide	 review	on	
performing	in	line	with	the	policies,	rules	and	regulations,	notifications,	laws	and	changes	in	business.		

	 	 •	 Anti-fraud	and	corruption	standard	is	part	of	business	operation	and	is	the	responsibility	of	the	Board	of	
directors,	 Executive	 officers,	 superior,	 all	 level	 of	 employees,	 and	 the	 deliverer	 or	 subcontractor	 to	
participate	in	commenting	about	the	practices	on	the	operation	of	anti-fraud	and	corruption	to	achieve	
according	to	the	set	policies.	

	 	 •	 The	Company	developed	anti-fraud	and	corruption	measure	to	be	in	line	with	the	related	laws,	including	
guideline	for	moral	principles.	The	Company	also	organized	risk	evaluation	for	the	related	activities	or	
randomly	risks	in	fraud	and	corruption	then	compiled	into	guidelines	manual	for	related	parties.	

	 	 •	 The	Company	refrained	from	any	form	of	action	or	support	of	bribery.	Every	activity	are	monitored	and	
controlled,	 such	 as	 charitable	 contribution,	 contribution	 to	 political	 parties,	 giving	 business	 gift	 and	
promoting	activities,	to	be	transparent	and	without	intention	to	persuade	officer	from	public	or	private	
sector	to	conduct	any	inappropriate	action.	

	 	 •	 The	Company	regularly	purveys	appropriate	internal	control	to	prevent	employees	from	conducting	any	
inappropriate	actions,	especially	in	terms	of	sales,	marketing	and	purchasing.	

	 	 •	 The	Company	provides	knowledge	in	anti-fraud	and	corruption	to	the	Board	of	Director,	Executives	Officer	
and	employees	 to	promote	honesty,	 integrity	and	 responsibility	 in	performing	 their	duties,	as	well	as	
convey	Company’s	commitment.	 	

	 	 •	 The	Company	purveys	accurate	and	transparent	financial	status	report	mechanism.	
	 	 •	 The	Company	promotes	several	channels	for	employees	and	any	related	person	to	report	their	suspicions	

or	concern	on	business	malpractice.	The	whistle-blower	can	be	confidence	that	they	will	be	protected	
and	will	not	be	punish,	facing	an	unfair	transfer	or	being	bullied	in	anyway.	The	Company	will	appoint	
personnel	to	investigate	and	monitored	every	clue	that	was	reported.	
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   บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับ 	

ผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจาก

การปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึง

การทุจิต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถ

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้  

  • คณะกรรมการตรวจสอบ    

  • เลขานุการบริษัท 

   บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)  

	 		 	 เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  

    แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

   โทรศัพท์ : 02 - 3011569  

   แฟกซ์ : 02 - 7482063 

   อีเมล : Teerapol@pfc.premier.co.th	

  โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่

เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้  

  ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ

ต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทยภายในไตรมาสแรกปี 2557  

3. การเคารพสทิธมินษุยชน 
 บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องให้

ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นหลักการ

ตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะร่วมรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คุณค่า

หลัก ( Core Value ) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”  

 • บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฎิบัติตามมาตรฐานของกฎหมาย

คุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด 

 • บริษัทจะให้ความเคารพและปฎิบัติตามหลักสากล ในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรม

บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งใน

เรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง  

 • บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน

อย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมา

จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด 

 • บริษัทได้จัดสถานที่ทำงาน โดยคำนึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่าทำงาน และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและ 	

อาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน 

 • บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือ

กระบวนการทำงานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะทำงานสวัสดิการ 

คณะทำงานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น 

 • บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อ

พนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะ

ทำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้ 
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	 	 The	Company	provides	channels	to	report,	complain,	comments	or	give	suggestions.	If	any	of	these	shows	that	
stakeholders	got	effected	or	risk	from	getting	effect,	which	may	cause	damage	to	all	group	of	stakeholders	from	the	
Company’s	business	operation	or	from	the	employees	action	that	are	illegitimacy,	breaking	rules	and	regulations	or	un	
ethical	practices,	including	behaviors	that	indicate	fraud,	unequally	treated	or	actions	that	shows	careless	or	negligent	the	
complainer	or	the	whistle	blower	can	reports	or	made	complaint	along	with	sending	details	of	evidences	through	the	
following	channels:	
	 	 •	 Audit	Committee		 	 	
	 	 •	 Corporate	Secretary	
	 	 	 Premier	Enterprise	Public	Company	Limited		
   Premier Corporate Park, One Soi Premier 2 Srinakarin Road, Nongbon Prawet District, Bangkok 10250  	

Thailand		
   Telephone : 02 - 3011569  
   Fax : 02 - 7482063 
	 	 	 E-mail	:	Teerapol@pfc.premier.co.th	
	 	 The	whistle	blower	or	complainer	that	are	employees,	customers,	contractors	or	other	group	of	stakeholders	will	
be	protected	and	received	protection	rights	in	accordance	to	laws	or	guidelines	that	were	set.	
	 	 The	Company	is	in	the	process	of	submitting	a	request	for	certificate	of	the	Private	Sector	Collective	Action	
Coalition	Against	Corruption	from	the	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	Council	within	the	first	
quarter of the year 2014.  

3. RESPECT HUMAN RIGHTS 
	 The	Company	recognizes	the	significance	of	the	value	of	human	dignity	and	has	established	policies	for	executive	
officers	and	every	employees	to	respect	human	rights	and	respect	human	dignity	of	each	others	as	well	as	stakeholders,	
which	is	the	universal	principle	and	is	considered	as	the	significant	route	in	operating	business.	The	Company	has	a	clear	
policy to jointly perform social responsibility under the core value “Advance Business, Firm Employee, Sustainable Society”.  
	 •	 Support	and	respect	in	human	rights	by	supervising	business	and	employees	not	to	be	involved	with	any	violation	

of	human	rights	activities,	such	as	not	to	utilized	any	kind	of	forced	labour	and	child	labour.	This	also	includes	
supervising	to	ensure	that	the	Company	and	employees	strictly	practice	in	accordance	with	the	standard	of	
labour	protection	law.	

 • Respect and abided by the universal principles in hiring and treating all stakeholders with fairness on the basis of 
human	dignity,	by	equally	giving	opportunities	to	every	individuals	without	any	discrimination	and	violation	of	
basic	rights	on	gender,	age,	religious,	nationality,	region,	position,	physical	condition	and	political	opinions.	

 • Monitored and follow up on subsidiaries, trade partner and stakeholders to strictly practice in accordance with 
universal	principles	on	human	rights,	including	protect	rights	of	stakeholders	that	was	damanged	by	the	violation	
of	right	from	the	operating	business	in	accordance	with	the	specified	laws.	

	 •	 Provide	working	location	that	have	good	working	environment	and	emphasized	on	the	safety	and	occupational	
health	in	the	workplace.	

	 •	 Give	 employees	 opportunities	 to	 participate	 in	 management	 and	 comments	 on	 operating	 business	 or	
Company’s working procedure through “Suggestion Activities” and through different set of committees such as 
welfare	committee,	anti-fraud	and	corruption	committee	and	etc.	 	

	 •	 Stipulate	measures	in	protecting	employees	that	whistle	blowing	about	violation	of	human	rights	or	treating	
employees	unequally.	The	whistle	blower	will	not	be	punish,	bullied	or	be	treated	in	anyway	that	will	lead	that	
individual	to	be	unable	to	no	longer	works	at	the	Company.	
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4. การปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งแปน็ธรรม 
 พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและให้

ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุขทั้งในบริษัท และใน

สังคม อย่างยั่งยืน กล่าวคือ 

 • บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องของโอกาสในการ

เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทน รวมตลอดถึงการให้โอกาสในการได้รับการ

พัฒนา โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจากความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง 

ฐานะ สภาพร่างกาย 

 • บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่

เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การทำงานของพนักงาน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการคุกคามสร้าง

แรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างอันไม่เป็นธรรม 

 • บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ  

 • บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันสุขภาพและการประกันชีวิตให้พนักงาน

อย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น 

 • บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม สามารถส่งความคิดเห็นหรือร้อง

เรียนได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านช่องทาง การเข้าพบเป็นการส่วน

ตัว / ร้องเรียนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล เป็นต้น  

 • บริษัทกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รับการชี้แจง / แก้ไข หรือ

นำไปปฏิบัติ  

 • บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็น

ธรรม / ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้ร้อง

เรียน / ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้  

5. ความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค 
 บริษัทมีพันธสัญญาที่จะ “ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้บริโภค เพราะการบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคไปพร้อมๆ 

กัน บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงย่อมมากับการบริการที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางที่จะตอบ

สนองความพึงพอใจของผู้บริโภค 
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4. TREATIG LABOUR FAIRLY 
	 Employees	are	considered	as	valuable	resources.	The	Company	recognized	the	significant	in	treating	labour	fairly	and	
respect	human	dignity	on	the	basis	of	equality.	Hoping	for	sustainable	peace	in	the	Coompany	and	society,	that	is	to	say,	
	 •	 The	Company	emphasized	on	treating	employees	on	the	basis	of	fairness	and	equality,	both	in	opportunities	to	

be	promoted,	be	promoted,	 transfer,	welfare	and	compensation,	as	well	as	gives	opportunities	 to	develop	
without	discrimination	resulting	from	differences	in	gender,	age,	religious,	natinality,	region,	political	opinions,	
position	and	physical	condition.	

	 •	 The	Company	assigns	the	leader	of	all	level	to	supervise	and	ensure	that	there	is	fairness	in	every	sectors	by	
avoiding	any	unfair	actions	that	will	have	an	effect	on	the	employees	insucure	feeling	in	the	workplace	or	
conduct	any	unfair	harrasment	that	creates	pressure	to	the	employees	mental	conditions.	

	 •	 The	Company	emphasized	on	the	employees	development	to	continuously	train	their	skills	and	enhance	their	
potential.		

	 •	 The	Company	 equally	 provides	welfare,	medical	 fees,	 annual	 health	 check	 up,	 health	 insurance	 and	 life	
insurance	to	all	level	of	employees.	

	 •	 The	Company	give	opportunities	to	employee	that	was	treated	unfairly	or	encounter	on	any	unfair	action	to	send	
in	their	comments	or	complains	directly	to	the	supersor	that	is	in	charge	or	to	the	managing	director	through	
these channels: To meet in person/ complaint through mail/ documents/ E-mail and etc. 

 • The Company clearly stipulates guidelines that employees’ complaint/ suggestions must be clarify/ fix or put into 
practice.	

 • The company stipulates measures in protecting employee that make complaint/ whistle-blowing on treating 
employee unfairly/ unequality. The employee will be protected against punishment, bullied or any action that will 
cause the complainer / the whistle-blower to be unable to continue working at the company. 

 By operating strictly and continuously under the aforementioned principles, allowing P.M. Food Co., Ltd. and the 
Company subsidiaries to receive National Outstanding Industrial Establishment Award for Outstanding Labor Welfare/
Relations Category with labour union type from the Department of Labour Protection and Welfare in 2013.  

5. CONSUMER RESPONSIBLITY 
 The Company has obligation to “provide quality services and up to the international standard”, focuses on providing 
efficiency	and	quality	services,	which	includes	being	professional	to	consumers.	Service	with	standard	helps	create	spiritual	
value	for	a	better	quality	of	life.	The	Company	and	its	subsidiaries	believed	the	the	true	value	should	derive	from	providing	
quailty	services,	therefore	policies	and	guidelines	were	stipulated	to	be	able	to	response	to	the	consumers	satisfaction.	
	 •	 Present	quality	product,	up	to	the	standard	and	is	safe	to	match	with	consumer	demand;	
	 •	 Has	operating	process	that	are	in	accordance	with	the	international	standard,	effective	in	every	steps,	from	

selecting	products,	strictly	inspect	qualities	and	has	fast	and	agility	goods	delivery	system.	
	 •	 Stipulate	regulations	on	quality	of	the	product	that	the	company	will	select	to	be	distribute	and	should	practice	

accordingly;	
	 •	 Disclose	products	and	services	information	completely,	accurately	and	does	not	distort	the	truth;	
	 •	 Provide	accurate	and	sufficient	information	and	should	be	beneficial	to	consumers;	
	 •	 return	policy	if	any	flaw	was	found	on	the	product	quality.	
	 The	Company	participate	in	organizing	activities	with	trade	partner	which	is	the	manufacturer	and	distributor	of	
vehicle	tyres	to	build	confidence	to	customer	in	using	the	quality	tyres.	
 • Bridgestone A.C.T. (Thailand) Co., Ltd. (A.C.T.), the vehicle tyres manufacturer offer a course on “car 

maintenance and safety driving” to Company’s customers in Eastern Thailand. 
	 •	 B-quick	Co.,	Ltd.,	the	distributor	of	vehicle	tyres	organized	different	model	tyre	test	activities,	which	is	called	“Test	

Drive Experience & Tyre Expo Year 2013 in Kaoyai.   
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 • นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค  

 • มีกระบวนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสินค้า การตรวจสอบคุณภาพ

อย่างเข้มงวด รวมถึงมีระบบการจัดส่งสินค้าที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว 

 • มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่บริษัทจะคัดเลือกมาจัดจำหน่าย และถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด 

 • มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

 • ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

 • มีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพ 

  บริษัทได้มีการร่วมจัดกิจกรรมกับบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ เพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าในการใช้ยางที่ 

มีคุณภาพขับขี่ปลอดภัย 

 • บริษัท บริดจสโตน เอซีที (ประเทศไทย) จำกัด (A.C.T.) ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ จัดหลักสูตร “ การบำรุงรักษารถยนต์และ

การขับขี่อย่างปลอดภัย ” ให้กับลูกค้าของบริษัทในภาคตะวันออก 

 • บริษัท บีควิก จำกัด (B-quik) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายยางรถยนต์ จัดกิจกรรมทดสอบยางรุ่นต่างๆ “Test Drive Experience & Tyre 

Expo Year 2013 in Kaoyai	

6. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
 บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

 • ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  

	 •	 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

 • ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม  

 • ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่

สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท  

  และด้วยความตระหนักดังกล่าวข้างต้น ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกับจิตอาสาพนักงาน ชุมชน และพันธมิตร  

เครือข่าย ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้  

 • สนับสนุนให้ลูกค้าหันมาใช้บริการรถเช่าในกลุ่มรถที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ รถ TOYOTA CAMRY 

HYBRID ที่ใช้พลังงานจากน้ำมันและไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ  

 • จัดกิจกรรม “ปลูกป่า...ปลูกใจ : ปลูกป่าด้วยต้นไม้ ปลูกใจด้วยธรรมะ” เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ในธรรมชาติและช่วยลดภาวะ

โลกร้อน พร้อมกับฟังการบรรยาย “ธรรมะกับการใช้ชีวิตประจำวัน” 

 • รณรงค์ให้พนักงานใช้สื่ออีเลคทรอนิค เช่น อีเมล (E-mail) ในการสื่อสารข้อมูลแทนการใช้กระดาษ และการใช้กระดาษหน้า 2 

เพื่อลดปริมาณขยะ  

  บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมชายฝั่งผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ	

ของกลุ่มพรีเมียร์ ซึ่งมีภารกิจและเป้าหมายหลักในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ โดยการ

ศึกษาระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืนเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

ยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

 • ร่วมกับจังหวัดกระบี่และสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันซีคยัค กระบี่ เอ็นไลฟ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันซีคยัค เอเชีย คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 

2556 เพื่อเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน  
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6. ENVIRONMENTAL CONSERVATION 
	 The	Company	and	its	subsidiaries	always	recognized	the	significant	in	operating	its	business	along	with	conservation	
of	the	environment	and	biological	varieties,	as	well	as	to	utilize	the	resources	efficiently.	The	Company	and	its	subsidiaries	
have	set	guidelines	for	environement	aspects	as	a	code	of	conduct	for	employees,	under	the	business	ethics	which	are	as	
follows:	
 • Refrain from any action that may damage the natural resources and the environment.  
	 •	 Practices	or	control	to	practice	in	accordance	to	environmental	laws	and	regulations.	
	 •	 Support	activities	that	are	beneficial	to	the	communities	and	society	as	a	whole.	
	 •	 Promote	efficient	use	of	resources	and	establish	policies	in	saving	energy	and	other	resources	by	bringing	in	

technology	that	helps	save	energy	to	be	use	in	the	Company.and	with	the	awareness	of	the	aforementioned,	in	
2013, the Comapny and its subsidiaries had collaborate with volunteer employees, community and alliance 
network	to	restore	and	conserve	natural	resources	as	follow:	

 • Promote customers to rent energy-efficient and environmental friendly vehicles such as TOYOTA CAMRY HYBRID 
that	uses	power	from	fuel	and	electricity,	which	will	help	air	pollution.	

 • “Grow forest..grow heart activities : grow forest with trees grow heart with dhama” to increase the quantity of 
trees in nature and help global warming as well as listen to lecture on “ Dhamma for Daily Life”.  

	 •	 Campaign	for	employees	to	use	electronics	media	such	as	E-mail	to	send	information	instead	of	using	papers	
and	to	use	back	page	to	decrease	waste.	

 Moreover, the company and its subsidiaries also promote environmental care activities, especially coastal 
environment,	which	is	done	through	Enlive	Foundation	of	Premier	Group.	The	main	task	and	goal	is	to	create	unity	between	
environment	and	human	by	studying	on	sustainable	ecological	system	to	applied	in	management	efficiency	as	well	as	to	
attend	and	restore	nature	and	environment.	The	Activities	are	as	follows:	
 • Together with Krabi Province and The Rowing and Canoeing association of Thailand organized SeekYuk Krabi, 

Enlive national competition for the Champion Cup granted by Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn and Seek Yuk Asia Cup competition No. 2 of the year 2013. This is to campaign and build consciouness 
in	conservation	and	tourism	that	is	environmental	friendly		

 • Cooperate with Department of Marine and Coastal Resources and Royal Thai Navy to establish under the sea 
learning	park	in	Krabi	around	Koh	Phi	Phi	and	Koh	Yawasum	to	conserve	and	restore	marine	resources	to	be	the	
aquatic life learning center. 3 battle ship that was discharged were park there in 2013. The three ships are 
Talibong battle ship, kolum battle ship and Rawee battle ship and in 2013, one more battle ship, which is 
KredKeaw	battle	ship	that	was	discharged	will	be	park.		
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 • ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ จัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล จังหวัดกระบี่ ที่บริเวณเกาะ 	

พีพีเล และ เกาะยาวาซำ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล 

โดยการวางเรือรบที่ปลดระวางประจำการ ได้แก่ เรือตะลิบง เรือโกลำ และ เรือราวี ในปี 2556 และจะวางเรือรบที่ปลดประจำ

การอีก 1 ลำ ได้แก่ เรือเกล็ดแก้ว ในปี 2557 

	 • ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อบต.อ่าวนาง อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพ ี หน่วยเฉพาะกิจ 	

นาวิกโยธิน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชมรมผู้ประกอบการดำน้ำ ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณ 	

หมูเ่กาะพพี ี 

7. การรว่มพฒันาชมุชนหรอืสงัคม 
 บริษัทและบริษัทย่อยจะตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว บริษัทและบริษัท

ย่อยยังมีการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และให้การดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึง

จุดยืนขององค์กร ที่ต้องการดำเนินกิจการให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน ระหว่างธุรกิจ พนักงานและสังคม ดังนี้ 

	 ด้านการศึกษา  
 บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มุ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของเด็กเยาวชน และคนไทย โดย

สนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ ที่ขาดแคลน อันจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำ

ไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการจัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี 

บริจาคเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส ผ่าน มูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวง

การคลังมีวัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักในการสนับสนุนการศึกษา โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ขาดแคลน แต่มีความมุ่งมั่นในการ

เล่าเรียนทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ โดย ณ สิ้นปี 2556 มูลนิธิมีนักเรียนทุนจำนวนทั้งสิ้น 5,670 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ระหว่าง

การศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 1,728 คน และเป็นนักเรียนทุนที่จบการศึกษา อีกจำนวน 3,942 คน โดยทุนการศึกษาที่มอบให้เด็กนักเรียนนั้นจะ

มอบให้เป็นระยะเวลา 6 ปี จนกระทั่งเด็กเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยมูลนิธิจะมีระบบการดูแลนักเรียนทุนร่วมกับทาง

โรงเรียนและผู้ปกครอง และมีการติดตามผลการเรียนโดยสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมพบปะนักเรียนทุน การเยี่ยมนักเรียน

ทุนถึงที่แต่ละโรงเรียน เวิร์คช็อปโครงการ “ครูยุวพัฒน์สร้างเด็กดีคืนสู่สังคม” และ “เยาวชนยุวพัฒน์ รู้คิดเพื่ออนาคต” ปัจจุบันทุนที่มอบให้

มีมูลค่า 7,000 บาทต่อคนต่อปีสำหรับระดับมัธยม และ 14,000 บาทต่อคนต่อปีสำหรับระดับ ปวช.  

 นอกจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิยุวพัฒน์ ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้ด้านจรยิธรรม 

ศลิปวฒันธรรม และการปลกูสรา้งจติสำนกึทีด่แีละถกูตอ้ง การรว่มสรา้งสงัคม แหง่การแบง่ปนัผา่นโครงการตา่งๆ อาท	ิ	

 • โครงการร้านปันกัน - ธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องในการดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน 	

ผู้ขาดแคลนผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ จึงได้เปิดร้านแฟรนไชส์แห่งแรก “ร้านโคราชปันกัน” โดยมีวัตถุประสงค์นำรายได้หลังจากหัก

ค่าใช้จ่ายเข้ามูลนิธิชุมชนโคราช เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน  

 • โครงการประกวดศิลปกรรมและวรรณกรรมยุวพัฒน์ : ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จัดประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ ‘เด็กไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันทำเพื่อชุมชนของ

เรา’ โดยมีผลงานภาพวาดจากเด็กและเยาวชนทั่วประเทศกว่า 1,300 ภาพ จาก 62 จังหวัดส่งเข้าประกวด 

	 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
	 • บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ที่รณรงค์ให้คนไทยทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงหน้าที่

พลเมืองที่พึงมีต่อประเทศชาติ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย โดยการ ฟัง พูด คิด ทำ อย่างมีระบบ 

และเป็นการสร้างช่องทางที่ให้คนไทยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้อนสภาวะความเป็นอยู่ที่แท้จริง ผ่านโครงการ 

“คนไทย มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง” ซึ่งป็นงานวิจัยที่เปิดช่องทางให้คนไทยได้สะท้อนความคิด บอกเล่าปัญหา และความรู้สึกต่อ

สภาวะความเป็นในด้านต่างๆ ของครอบครัว ของชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นระบบ การสำรวจดังกล่าวได้รวบรวม

ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 100,0000 คน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จากนั้นจะนำผลสำรวจจะนำไปเชื่อมต่อเพื่อผลักดัน

การมีส่วนร่วมของคนไทยในภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างสังคมให้อยู่ดีมีสุข

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ยังได้ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้  
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 • Works in collaboration with EGAT, Aor Bor Tor AowNang, National Park Hat Noppharat Thara-Mu Koh Phi Phi, Navy 
Seal, Department of Marine and Coastal Resources, Scuba Diving club organized under the sea waste colling 
activities around Moo Koh Phi Phi.  

7. COLLABORATION IN COMMUNITY AND SOCIETY DEVELOPMENT 
	 The	Company	and	its	subsidiaries	recognized	the	significant	of	environment	and	varieties	in	biological	conservation,	
as	well	as	operates	business	that	are	friendly	to	the	society	and	environment	with	responsibility	and	take	care	of	the	
community	around	 them,	which	 reflects	 the	organization	 standing	point	 that	desired	 to	operate	 sustainable	 succesful	
business	together	with	employees	and	society.		

 EDUCATION 

	 The	Company	and	its	subsidiaries	including	Premier	Group	support	learning	for	sustainable	development	of	youth	and	
Thai	people.	By	promoting	and	give	more	education	opportunites	to	impoverished	children	which	are	the	significant	force	in	
developing	the	Country	and	are	the	significant	path	that	will	lead	to	sustainable	society	development.	The	Comapany	and	
its Subsidiaries had stipulate policies to allocate 5 percent of net profit of each year and contribute as scholarship for youth 
who	are	poor	or	impoverished,	through	Yuvabadhana	Foundation.	Yuvabadhana	Foundation	is	a	public	charity	which	is	in	
with the Ministry of Finance’s notification, the foundation main objective and activity is to support education with the aim of 
providing	assistance	for	underprivileged	student	who	are	committed	to	learning;	both	in	general	education	and	vocational	
education. As at the end of 2013 the Foundation has 5670 scholarship students who are still under its care. Which can be 
sepreated into 1,728 students are still studying and 3,942 scholarship students that graduated. Scholarships are granted to 
students for a period of 6 years until the students complete Mathayom 6 or until they received a vocational training diploma. 
The	Foundation	has	a	system	to	monitor	the	students	in	conjunction	with	their	respective	schools	and	parents	and	regularly	
monitors the students’ progress. Presently, scholarships of 7,000 Baht per student per year are granted to the secondary 
school level and 14,000 Baht per student per year are granted to the vocational education level.  
	 Apart	from	sponsering	scholarship,	Yuvabadhana	Foundation	has	other	activities	to	promote	education	development,	
Ethical	learning,	Art	and	culture	as	well	as	to	build	good	and	proper	consciousness	by	help	build	sharing	society	through	
various	projects	such	as;	
	 •	 Pan	Kan	shop	Project-Business	for	Society	to	establish	sustainable	and	continuos	in	supporting	scholarships	for	

impoverished youth through Yuvabadhana Foundation. “Korat Pan Kan Shop” was established as the first 
franchise	with	objectives	in	donating	revenue	after	expenses	to	Korat	Community	Foundation	to	allocate	as	
scholarship	for	impoverished	children	and	youth.	

	 •	 Yuvabadhana	 Art	 and	 Literature	 Project	 :	 Cooperate	 with	 Faculty	 of	 painting,	 sculpture	 and	 printmaking,	
Silapakorn University organized Yuvabadhana Art Contest number 20 under the topic “Give Your Hand for Our 
Community” with the submission of over 1,300 paintings from children and youth nationwide.  

  Moreover, There are other projects and activities for students and educations that the Company and its 
subsidiaries	organized,	which	are	as	follows:	

 QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT 

	 The	Company	and	its	subsidaries	Support	the	activities	of	the	Khon	Thai	Foundation	that	campaigns	for	Thai	people	in	
every	sector	to	realize	their	civic	duties	to	the	country	and	become	involved	in	creating	a	well-being	in	Thai	society	through	
listening,	talking,	thinking	and	acting	systematically.	Platforms	have	been	created	where	all	Thais	can	voice	their	opinion	so	
as to reflect their real quality of life through the “Khon Thai Monitor”. This random sample survey of 100,000 people from all 77 
provinces	allow	Thai	people	to	voice	their	thoughts	and	relate	problems	and	feelings	toward	the	state	of	well-being	in	
different	aspects	of	their	family	and	community	that	will	lead	to	systematic	changes.	The	results	of	the	survey	will	be	used	to	
propel	the	participation	of	Thai	people	in	every	sector,	including	government	agencies,	the	private	sector	and	the	civil	
society, in creating a well-being society. Moreover, Khon Thai Foundation has conduct other activities which are as follows: 
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 • มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ร่วมกับมหามวลมิตรการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 

และภาคีเครือข่าย กว่า 128 องค์กร ร่วมจัดงาน “คนไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมนา่อยู”่ เพือ่เปดิโอกาสให้

คนไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมน่าอยู่ผ่านการ “ลงมือ-ลงแรง-ลงสมอง” โดยม ี “คนไทย” ให้ความสนใจและร่วมลง

ทะเบียน 4,068 คน 

 • โครงการ “Khon Thai Monitor: Youth Today” ดำเนินการสำรวจต่อเนื่องจากผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการ “คนไทย” 

มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง โดยเป็นงานสำรวจเชิงลึกกับเยาวชนไทยอายุ 15 - 24 ปี จำนวน 4,000 คน จากทุกภาคของประเทศ  

 • โครงการเว็บไซต์เทใจ wwwtaejai.com มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนที่ทำโครงการเพื่อสังคม เช่น กลุ่ม

อาสาสมัคร และ กิจการเพื่อสังคม เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำโครงการเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นจริงและขยายผลได้ มูลนิธิ

เพื่อ “คนไทย”และ สถาบัน Change Fusion จึงร่วมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์เพื่อชักชวนให้กลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลที่สนใจเข้า

มาเป็นสมาชิกของเวปไซต์เทใจ และให้การสนับสนุนทางด้านการเงินกับองค์กรเหล่านั้น โดยสมาชิกของเทใจสามารถติดตาม

ผลการดำเนินโครงการที่ตนสนับสนุนและติดต่อพูดคุยกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เวปไซต์เท

ใจมีสมาชิก 2,445 คน มีโครงการที่ระดมทุนสำเร็จ 20 โครงการ สามารถระดมเงินบริจาคได้ 902,970.05 บาท โดยรวมยอด 	

ตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 1,045,837.05 บาท  

  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆที่ดำเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้  

 • บริษัทร่วมกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จัดกิจกรรม“สานสัมพันธ์วันปิดเทอม” เพื่อสร้างความรู้ ความสามัคคี จินตนาการ และเกิดการ

เรียนรู้ร่วมกัน โดยมีบุตร-หลานของพนักงานกว่า 70 คน และพนักงานพี่เลี้ยงกว่า 20 คนร่วมกันทำกิจกรรมการแต่งหน้า

คัพเค้ท เล่นเกมพรมอาลาดินและเกมต่อภาพ  

	 •	 บรษิทัไดร้ว่มกบัสมาคมรถเชา่ไทย ในการจดัแรลลีก่ารกศุล ชงิถว้ยพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดมาต	ุ	

เพื่อมอบรายได้ให้กับสภากาชาดไทย และมูลนิธิเมาไม่ขับ  

8. การมนีวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซึง่ไดจ้ากการดำเนนิงานทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่
สงัคมสิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 เพื่อให้การทำงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกหน่วยงาน 

ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนในการทำงาน โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สั่งสมและ

ถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน ภายใต้โครงการ “Knowledge Sharing Management” 

	 การดำเนนิการและการจดัทำรายงาน 
 บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงมือดำเนินการศึกษาขั้นตอนของการจัดทำรายงาน และคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดทำรายงานความ

รับผิดชอบต่อสังคมได้ในปีถัดไป 

 การดำเนินธุกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
 ในปัจจุบันการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมแต่อย่างใด 
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 • “Khon Thai” Foundation collaborate with the Grand Alliance for Thailand Development, Thai Health Promotion 
Foundation, associate network over 128 organizations, jointly organized “ Lend a Hand for a Better Society” 
event	to	give	Thai	people	opportunities	to	participate	in	creating	healthy	society	through	 “get	start	 –	use	
energy – use brain”, approximately 4,068 people were interested an registered at the event. 

 • “Khon Thai Monitor: Youth Today” project, conduct survey that continue from comment of “Khon Thai Monitor 
Youth Today”project:” evaluation result. This is an in-dept survey with Thai youth age range between 15-24 Years 
old with 4,000 perople nationwide. 

 • Taejai Website Project www.taejai.com ignited by a group of NGO’s and social organization with a passion to 
create a positive change in the society. In order to foster NGO projects and social enterprise to successfully 
creates	the	scalable	change	of	their	goal,	the	collaboration	of	Khon	Thai	foundation	and	ChangeFusion	institute	
started	to	create	online	space	to	invite	new	generation	peope	and	any	person	who	is	interested	in	being	the	
member	of	Taejai	website	and	support	those	organizations,	in	which	member	can	track	down	and	can	directly	
talk to the project organizer about the projec that they are supporting. As at December 31 2013, Taejai website 
has 2,445 member, has 20 successful fund raising projects and was able to raise 902,970.05 baht. The total 
donations since the beginning of the project is 1,045,837.05 baht.  

 Moreover, there are several quality of life development activities that the Company and its subsidiaries conduct, 
which	are	as	follows:	
 • The Company cooperate with the Premier Group organized “Sarn Sumpun Wan Pidterm” activities to build 
knowledge, harmony, imagination and collaborative learning. With over 70 employees family members and over 20 buddies 
participating	in	decorating	cupcake	activities,	play	Aladin	mat	games	and	play	jigsaw	puzzles.	
	 •	 The Company collaborate with Thai Rental Car Association in organizing charity rally to win HRH Princess 
Soamsawali charity rally championship cup. Revenues will be contributed to Thai Red Cross and Don’t Drive Drunk Foundation.	

8. HAS INNOVATION AND PUBLICIZE INNOVATIONS THAT GAIN FROM OPERATING WITH 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, ENVIRONMENT AND STAKEHOLDERS. 
	 To	continuously	operate	business	efficiently	and	effectively,	the	Company	support	employees	of	all	sectors	to	improve	
the	performance	efficiency	and	reduce	redundancy	procedures	in	performing	task	by	organizing	learning	exchanged,	
accumulate and convey knowledge sharing in coalition under the “Knowledge Sharing Management” project.  

 OPERATION AND COMPILATION OF REPORT 

	 The	Company	and	 its	 subsidiaries	 study	 the	 report	 preparation	procedure	and	expect	 to	be	able	 to	compile	
corporate	social	responsibility	for	next	year.	

 IMPACT OF BUSINESS OPERATION ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

	 At	present,	 the	Company	and	 its	 subsidiaries’	business	operation	do	not	have	any	 impact	on	corporate	social	
responsibility.	
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ปจัจยัความเสีย่ง 
RISK FACTORS 

 ปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งเกิดจากเป็นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจงานของบริษัท

สรุปได้ดังนี้ 

3.1 ความเสีย่งดา้นการตลาดและการแขง่ขนั 
 เนื่องจากธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อใช้ในการดำเนินงานเป็นธุรกิจหลักของบริษัท เป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการทั้งที่เป็นสถาบันการเงิน 

ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ประกอบการทั่วไป สนใจธุรกิจให้เช่ารถยนต์และ มีเงินทุนจำนวนมากจากต่างประเทศมาลงทุน

ในธุรกิจนี้ ทำให้มีการแข่งขันสูงในตลาดอุตสาหกรรมรถเช่า โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหรือเปลี่ยนไปใช้

บริการของผู้ประกอบการที่เสนอราคาต่ำที่สุด และยังทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้ารายใหญ่จากการไม่ต่อสัญญาเช่า ส่งผลให้

ผลประกอบการลดต่ำลง 

 เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงเน้นหาตลาดที่มีความต้องการเฉพาะ โดยการคัดเลือกลูกค้าที่ให้ความสำคัญในการบริการที่มี

คุณภาพมากกว่าราคาค่าเช่า กระจายกลุ่มลูกค้าไปยังหลากหลายภาคอุตสาหกรรม บริษัทพยายามเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้ 	

มากขึ้นเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น การปล่อยเช่ารถพร้อมผู้ประสานงานดูแลรถให้กับลูกค้ารายใหญ่ พร้อมทั้งนำเสนอในบริการ

ตรวจสอบและจัดทำรายงานการใช้รถยนต์ผ่านระบบ GPS Tracking รวมทั้งการให้บริการหลังการขายอย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว เช่น 

การนำระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ(Integrated Rental Information Management System) มาใช้ 

การบริการรถทดแทนที่มีคุณภาพและรวดเร็ว การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกันบริษัทพยายามลดต้นทุนการ

ดำเนินงานด้านการจัดหารถยนต์และต้นทุนทางการเงิน  

3.2 ความเสีย่งดา้นการบรหิารทรพัยส์นิทีห่มดอายสุญัญาใหเ้ชา่ 
 รถยนต์ที่ครบอายุสัญญาเช่าซึ่งมีระยะเวลา 3 - 5 ปี รถยนต์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกจำหน่ายออกไปโดยผ่าน บริษัทประมูลรถยนต์ 	

อีกทั้งในช่วงปีที่ผ่านมาราคารถยนต์ใช้แล้วได้รับผลกระทบจากนโยบายคืนภาษีสำหรับรถยนต์คันแรก ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ 	

หนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงในราคาขายต่อของรถยนต์ที่ครบอายุสัญญาเช่าเป็นอย่างมาก บริษัทอาจไม่ได้รับกำไร

จากการจำหน่ายทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการต่ำลง 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการเพิ่มรูปแบบการจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว มีการเจรจากับลูกค้าเพื่อ

ขยายอายุสัญญาเช่าเดิมออกไปอีก 6-12เดือน มีการนำรถที่ครบสัญญาเช่าที่มีคุณภาพดีมาปล่อยเช่าใหม่ในลักษณะเช่าแบบรายวันและ 	

รายเที่ยว โดยเน้นปล่อยเช่าให้ลูกค้าปัจจุบันที่มีความต้องการใช้งานลักษณะนี้เป็นประจำ ซึ่งบริษัทมีพนักงานขับรถมืออาชีพไว้รองรับธุรกิจ

ดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้ประสบการณ์ในการบริหารที่ยาวนาน ความชำนาญในธุรกิจเป็นอย่างดี มีการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับราคา

ทรัพย์สินดังกล่าวในตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาวิเคราะห์และทำให้สามารถบริหารรถที่หมดอายุสัญญาให้เช่าที่มีอยู่ได้อย่าง 	

มีประสิทธิภาพ	
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 Material risk factors arising from both external and internal factors that may impact on the Company’s business 

operations	can	be	summarized	as	follows:	

3.1 RISK OF MARKETING AND COMPETITION 
	 The	vehicle	operating	lease	business	is	the	Company’s	core	business,	which	is	a	business	where	there	are	many	

operators	 interested	 in	entering,	 including	 financial	 institutions,	vehicle	dealers,	vehicle	manufacturers	and	general	

entrepreneurs	who	have	large	amount	of	overseas	funding	for	investment	in	the	business.	This	has	caused	fierce	competition	

in	the	vehicle	rental	market,	especially	in	terms	of	price	competition.	Customers	can	choose	to	use	the	Company’s	services	

or	switch	to	use	the	services	of	the	operators	who	offer	the	lowest	prices.	The	Company	is	at	risk	of	losing	its	main	customers	

from	the	non-renewal	of	the	lease	agreements	that	will	cause	the	operating	results	to	decrease.	

	 To	reduce	such	risk,	the	Company	focuses	on	finding	markets	with	specific	needs	through	the	selection	of	customers	

who	place	more	importance	on	quality	services	than	on	lease	price	and	by	spreading	the	customer	groups	across	a	range	

of	industry	sectors.	The	Company	tries	to	add	more	value	to	its	products	and	services	in	order	to	create	a	difference	from	its	

customers,	such	as	lease	of	vehicles	with	the	services	of	Along	with	offering	services	on	auditing	and	preparation	of	report	

on	the	use	of	vehicle	through	GPS	Tracking	System,	service	with	vehicle	management	report.	The	Company	also	provides	

quality and quick after-sales services, such as the utilization of the Integrated Rental Information Management System 

computer	software	that	is	modern	and	effective	in	management,	fast	provision	of	quality	replacement	vehicles	and	regular	

organization	of	customer	relationship	activities.	At	the	same	time,	the	Company	is	trying	to	reduce	its	operating	cost	in	

vehicle	procurement	and	its	finance	cost.	

3.2 RISK FROM MANAGEMENT OF ASSETS WITH EXPIRED LEASE TERMS 
 Most of the vehicles with expired lease terms of 3-5 years will be disposed through an auction company.  In the past 

year,	the	prices	of	used	cars	have	been	affected	by	the	first-car	tax	rebate	scheme.	This,	coupled	with	the	economic	

recession	and	increase	in	household	debts,	has	caused	a	high	risk	of	the	resale	price	of	vehicles	with	expired	lease.	The	

Company	may	not	earn	a	profit	from	the	disposal	of	assets,	which	will	cause	the	operating	results	to	decrease.	

	 However,	the	Company	has	taken	steps	to	reduce	such	risk	by	increasing	the	methods	for	disposal	of	the	used	

vehicles. The Company has negotiated with the customers to extend the lease terms by another 6-12 months.  Vehicles with 

expired	lease	terms	that	are	in	good	condition	are	offered	for	lease	on	a	daily	and	single	trip	basis	with	emphasis	on	leasing	

to	current	customers	that	have	a	regular	requirement	for	this	type	of	usage.		The	Company	also	has	profession	chauffeurs	to	

support	such	business.	In	addition,	the	Company	has	long	management	experience	and	expertise	in	this	business.	The	

Company	regularly	surveys	and	collects	information	on	the	prices	of	such	assets	in	the	market	for	analysis,	which	allows	it	to	

efficiently	manage	its	vehicles	with	expired	lease	terms.	
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โครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ 
SHAREHOLDING STRUCTURE AND MANAGEMENT 

ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 
 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน 1,612,152,709 บาท เปน็หุน้สามญั 1,612,152,709 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 	

ทนุเรยีกชำระแลว้ 800,000,000 บาท เปน็หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท  

 ผู้ถือหุ้น  
 1) รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ ่

  (ก) กลุม่ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ทีม่ชีือ่ปรากฏตามทะเบยีนบญัชผีูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่11 มนีาคม 2557 มดีงัตอ่ไปนี ้

(ตามวนัปดิสมดุประชมุผูถ้อืหุน้) 

	 ช่ือ	 จำนวนหุ้น	 %	การถือหุ้น

 1. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 198,000,000 24.75

 2. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จำกัด (มหาชน) 145,731,770 18.22

 3. บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรช่ัน จำกัด 42,439,226 5.30

 4. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด  41,587,945 5.20

 5. COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH 22,974,780 2.87

 6. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด 22,822,936 2.85

 7. บริษัท พี. เอม. ฟูด จำกัด 14,929,937 1.87

 8. บริษัท ลิควิเดช่ัน 3 จำกัด 14,056,022 1.76

 9. นางวิมลทิพย์ พงศธร 13,377,775 1.67

 10. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  11,964,495 1.50

  รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 527,884,886 65.99

หมายเหต ุ* การถอืหุน้ของ บจ.พรเีมยีร ์แพลนเนอร ์เปน็การถอืหุน้แทนและเพือ่ประโยชนข์องเจา้หนีใ้นมลูหนีค้ำ้ประกนั ตามแผนฟืน้ฟกูจิการของบรษิทั  

  (ข) สดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ( Free float) เทา่กบัรอ้ยละ 41.15  

  (ค) กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญท่ีม่บีคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัเขา้รว่มในการบรหิารจดัการของบรษิทัมดีงันี ้



35
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited

SHAREHOLDERS 
 TOP 10 SHAREHOLDERS 
 (a) Details of the top 10 shareholders whose names are shown in the shareholders register as of 11 March 2014 	
are	as	follows:	

	 NAME  NO. OF SHARES  SHAREHOLDING % 

	 1. Mr. Taweechat Churangkul 198,000,000 24.75

 2. Premier Marketing PCL. 145,731,770 18.22

 3. Premier Global Corporation Co.,Ltd.  42,439,226 5.30

 4. Premier Planner Co., Ltd.  41,587,945 5.20

 5. Commerz Bank AG, Singapore Branch 22,974,780 2.87

 6. Sukhumvit Asset Management Co., Ltd. 22,822,936 2.85

 7. P.M.Food Co., Ltd 14,929,937 1.87

 8. Liquidation 3 Co., Ltd  14,056,022 1.76

 9. Mrs. Vimolthip Phongsathorn  13,377,775 1.67

 10. Bangkok Bank PLC. 11,964,495 1.50

	 	 Total	 527,884,886 65.99

Remarks: * The shares held by Premier Planner Co., Ltd. are held on behalf and for the benefit of the Group 8 creditors (creditors of secured  	
 debts) according to the Company’s rehabilitation plan. 

 (b) The number of shares ownedby minor shareholders (Free Float) is equivalent to 41.15 percent. 
 (c) The major shareholders group with related persons participating in the management of the company are as 
follows:	
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	 ช่ือ	 ประกอบธุรกิจประเภท	 บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน

 1. บรษิทั พรเีมยีร ์มารเ์กต็ติง้ จำกดั ธรุกจิจดัจำหนา่ยและเปน็ตวัแทนจำหนา่ย มนีายวเิชยีร พงศธร และนางดวงทพิย ์

  (มหาชน) สนิคา้อปุโภคและบรโิภค เอีย่มรุง่โรจน ์นางแนง่นอ้ย บณุยะสาระนนัท ์

     นายวชิยั หริญัวงศ ์เปน็กรรมการรว่ม 

 2 บรษิทั พ.ีเอม.ฟดู จำกดั ธรุกจิผลติและจำหนา่ยสนิคา้ประเภท มนีายวเิชยีร พงศธร และนางดวงทพิย ์

   ปลาเสน้และปลาแผน่ เอีย่มรุง่โรจน ์เปน็กรรมการรว่ม 

 3. นางวมิลทพิย ์พงศธร   คูส่มรส นายวเิชยีร พงศธร 

     เป็นประธานกรรมการของบริษัท

	 	

 การออกหลักทรัพย์อื่น 
 - ไมม่ ี- 

 นโยบายและการจ่ายเงินปันผล 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดยคณะ

กรรมการบรษิทัจะเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเปน็ปีๆ ไป  

โครงสรา้งการจดัการ 

คณะกรรมการบริษัท 
บรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอรไ์พรซ ์จำกดั (มหาชน) 

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอรไ์พรซ ์จำกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท 
บรษิทั พรเีมยีร ์แคปปติอล (2000) จำกดั 

ตรวจสอบภายใน 

กรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั พรเีมยีร ์อนิเตอร ์ลซิซิง่ จำกดั 

กรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั พรเีมยีร ์โบรคเคอรเ์รจ จำกดั 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
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 NAME TYPE OF BUSINESS RELATED PERSON

 1. Premier Marketing Public Co.,Ltd Distributor and distribution agent of Mr. Vichien Phongsathorn, 
   consumer goods and food products Mrs. Duangthip Eamrungroj, 
     Mrs. Nangnoi Bunyasaranand and 
     Mr. Wichai Hirunwong are common		
	 	 	 	 	 directors	
 2. P.M.Food Co.,Ltd Manufactures and distributor of Mr. Vichien Phongsathorn and 
   fish strip and sheet snacks Mrs.Duangthip Eamrungroj  
	 	 	 	 	 are	common	directors	
 3. Mrs. Vimolthip Phongsathorn -  Spouse of Mr. Vichien Phongsathorn,  
	 	 	 	 	 who	is	a	director	of	the	company
 

 OTHER SECURITIES 
 - None - 

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

BOARD OF DIRECTOR 
PREMIER	ENTERPRISE	PUBLIC	CO.,	LTD.	

THE COMPANY SECRETARY AUDIT COMMITTEE 
PREMIER	ENTERPRISE	PUBLIC	CO.,	LTD.	

BOARD OF DIRECTOR 
PREMIER CAPITAL (2000) CO.,LTD 

INTERNAL AUDIT 

MANAGING DIRECTOR 
PREMIER	INTER	LEASING	CO.,	LTD.	

MANAGING DIRECTOR 
PREMIER		BROKERAGE	CO.,	LTD.	

ASSISTANT MANAGING DIRECTOR ASSISTANT MANAGING DIRECTOR 
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คณะกรรมการบรษิทั 
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบรษิทัมจีำนวน 8 ทา่น ประกอบดว้ย 

	 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท	 ตำแหน่ง	 การเข้าร่วมประชุม/	 การเข้าร่วมประชุม
	 	 	 การประชุมท้ังหมด(คร้ัง)	 ผู้ถือหุ้น/การประชุม
    ท้ังหมด(คร้ัง)

 1. นายวเิชยีร พงศธร ประธานกรรมการ 5/6 2/2 

 2. นางดวงทพิย ์เอีย่มรุง่โรจน ์ กรรมการ 5/6 2/2 

 3. นายกติตศิกัดิ ์เบญจฤทธิ ์ กรรมการ 6/6 2/2 

 4. นางแนง่นอ้ย บณุยะสาระนนัท ์ กรรมการ 6/6 2/2 

 5. นายสมชาย เลศิสทุธริศัมวีง กรรมการ 6/6 2/2 

 6. นางสาวชนดิา สวุรรณจฑูะ* กรรมการอสิระ  

   (ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ  และประธานกรรมการตรวจสอบ - - 

   เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2556) 

 7. นายสชุาย วฒันตฤณากลุ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 6/6 2/2 

 8. นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6/6 2/2

	
 โดยมนีายธรีะพล จฑุาพรพงศ ์เลขานกุารบรษิทั เปน็เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
*หมายเหต ุ: นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการถึงแก่กรรมของนายอุดม ชาตยิานนท ์ เมือ่วนัที ่

31 กรกฎาคม 2556 ทัง้นีใ้นป ี2556 นายอดุม ชาตยิานนท ์ไดเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการจำนวน 3 ครัง้ จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง และเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ครั้ง 

 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
 กรรมการผูม้อีำนาจลงนามผกูพนับรษิทั ประกอบดว้ย นายวเิชยีร พงศธร นางดวงทพิย ์เอีย่มรุง่โรจน ์และ นายกติตศิกัดิ ์เบญจฤทธิ ์
นางแนง่นอ้ย บณุยะสาระนนัท ์ และนายสมชาย เลศิสทุธริศัมวีง โดยกรรมการสองในหา้ทา่นนีล้งลายชือ่รว่มกนัพรอ้มประทบัตราสำคญัของ
บรษิทั  

 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 
 ในการประชมุสามญัประจำปทีกุครัง้ กรรมการตอ้งออกจากตำแหนง่หนึง่ในสาม ถา้จำนวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเปน็สามสว่น
ไมไ่ด ้ กใ็หอ้อกโดยจำนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตำแหนง่ในปแีรกและปทีีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ 
ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปหีลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตำแหนง่นานทีส่ดุนัน้เปน็ผูอ้อกจากตำแหนง่ กรรมการทีอ่อกตาม
วาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาดำรงตำแหนง่ใหมก่ไ็ด ้

	 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 1) จดัการบรษิทัเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แตใ่นเรือ่งที่

ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วย
งานราชการอืน่ๆ กำหนด เปน็ตน้  

 2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อำนาจการ
บรหิาร นโยบายเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการ และรายการอืน่ใดทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืทีก่ฎหมายกำหนด  

 3) กำกบัดแูลใหฝ้า่ยบรหิารดำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนมุตั ิ 
 4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ฉบบัทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/
หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณทีีต่ำแหนง่กรรมการทีว่า่งลงเพราะเหตอุืน่นอกจากการออกตามวาระ	
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Board of Directors 
  As at 31 December 2013, the Board of Directors consisted of 8 directors as follows: 

	 Director’s Name Position	 Meetings/	 Attendance of
   Attendance Shareholders’	Meeting/
    Total Number
	 	 	 	 (Times)	

 1. Mr. Vichien  Phongsathorn Chairman 5/6 2/2 
 2. Mrs. Duangthip  Eamrungroj Director 5/6 2/2 
 3. Mr.Kittisak  Bencharit Director 6/6 2/2 
 4. Mrs. Nangnoi  Bunyasaranand Director 6/6 2/2 
 5. Mr. Somchai  Lertsuthirasmevong Director 6/6 2/2 
 6. Miss Chnida  Suwanjutha * Independent Director and - - 
  (Appointed as director on   Chairman of Audit Committee 
  20 December 2013)  
 7. Mr. Suchai  Vatanatrinakul Independent Director and 6/6 2/2 
   Member of Audit Committee 
 8. Mr. Wichai  Hirunwong Independent Director and 6/6 2/2 

   Member of Audit Committee
	
 Mr. Teerapol Juthapornpong, The Company Secretary, acts as Secretary of the Board of Directors and Secretary of the 
Audit	Committee		
Remark	: Miss Chnida  Suwanjutha was appointed as the company’s director on December 20, 2013, to replace Mr.Udom Chatiyanond who 	
 passed away on July 31, 2013. In 2013, Mr. Udom Chatiyanond attended the Board of Director’s meeting 3 out of 6 times and attended  	
 the Annual General Meeting 2 out of 2 times. 

 Authorized Directors 
 Mr. Vichien Phongsathorn, Mrs. Duangthip Eamrungroj, Mr. Kittisak Benjarit, Mrs. Nangnoi Bunyasaranand, and Mr. 
Somchai	Lertsuthirasmevong	with	any	two	directors	signing	jointly	with	the	Company’s	seal	affixed.	

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

 Scope of Responsibilities of the Board of Directors 
 1. Administer the corporate affairs in compliance with all relevant laws and regulations, the Company’s objectives and 

Articles	of	Association,	including	the	resolutions	of	the	shareholders’	meetings,	except	for	issues	where	the	approval	
of	the	shareholders’	meeting	is	required	prior	to	implementation,	such	as	issues	that	by	law	requires	the	resolution	of	
the	shareholders’	meeting,	related	transactions,	acquisition	or	sale	of	substantial	assets	according	to	the	criteria	of	
the	Stock	Exchange	of	Thailand	or	as	determined	by	other	government	agencies,	etc.	

 2. Consider and approve major issues, such as policies, plans and budgets, organization structure, authority of the 
management,	corporate	governance	policies,	and	other	issues	as	prescribed	by	the	Stock	Exchange	of	Thailand		
or	by	law.	

 3. Supervise the management to act in accordance with the approved policies, plans and budgets. 
 4. Appoint a qualified person who does not possess the prohibited characteristics as specified in the Public Company 

Limited Act B.E. 2535 (1992), including any amendments thereof, and the securities and exchange laws, as well as 
related notifications, rules and/or regulations, to replace a director who has vacated office by any reason other 
than	retirement	by	rotation.		
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	 5) พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ 
 6) จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชทีีเ่ชือ่ถอืได ้รวมทัง้ดแูลใหม้รีะบบควบคมุภายในและการตรวจสอบ

ภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 7) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการ

ตดิตามผลทีม่ปีระสทิธภิาพ	
 8) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ในการจดัทำรายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชไีว้

ในรายงานประจำป ี
 9) ดแูลผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญแ่ละรายยอ่ยตามสทิธอิยา่งเปน็ธรรม ปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเปน็ธรรม 

และคำนงึถงึความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มคีวามโปรง่ใสในการดำเนนิงาน และมกีารเปดิเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งเพยีงพอ 
 10) อำนาจในการดำเนนิการดงัตอ่ไปนีจ้ะกระทำไดก้ต็อ่เมือ่ไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่น ทัง้นี ้กำหนดใหร้ายการทีก่รรมการ

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 	
ใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรือ่งนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

  (ก) เรือ่งทีก่ฎหมายกำหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
  (ข) การทำรายการทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยี และอยูใ่นขา่ยทีก่ฎหมายหรอืขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัยร์ะบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิ

จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ

กไ็ด ้ ทัง้นีก้ารมอบอำนาจแกก่รรมการดงักลา่วขา้งตน้ จะไมร่วมถงึการมอบอำนาจหรอืการมอบอำนาจชว่งทีท่ำใหก้รรมการหรอื
ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ
กำกบัตลาดทนุ 

คณะผูบ้รหิาร 
	 รายชือ่ผูบ้รหิารบรษิทัยอ่ยทีเ่ปน็บรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิหลกั : บรษิทั พรเีมยีร ์อนิเตอร ์ลซิซิง่ จำกดั และ พรเีมยีร ์โบรคเคอรเ์รจ จำกดั	
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัยอ่ยมผีูบ้รหิารจำนวน 4 ทา่น ดงันี ้

	 รายช่ือผู้บริหาร	 ตำแหน่ง

  นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง กรรมการผู้จัดการ

  นางสาววราวรรณ รงคพรรณ์ ผู้เช่ียวชาญพิเศษ

  นายไพโรจน์ ฉันทศิลป ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  นางวิไล ทวีทองคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  
 กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการ
ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 1) ดำเนนิกจิการ และ/หรอืบรหิารงานประจำวนัของบรษิทั  
 2) จดัเตรยีมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงานและอำนาจการบรหิารตา่งๆ ของบรษิทั เสนอตอ่คณะ

กรรมการบรษิทัเพือ่ใหค้วามเหน็ชอบ 
 3) ดำเนนิการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนมุตั ิ
 4) อนมุตักิารลงทนุตามงบประมาณเปน็จำนวนเงนิไมเ่กนิ 10 ลา้นบาทตอ่โครงการ และอนมุตักิารลงทนุนอกงบประมาณหรอืคา่ใช้

จา่ยทีเ่กนิงบประมาณไมเ่กนิ 2 ลา้นบาทตอ่ป ี 
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 5. Appoint an Audit Committee and other sub-committees. 
 6. Install reliable accounting, financial reporting and financial audit systems, as well as oversee the establishment of 

efficient	and	effective	internal	control	and	internal	audit	systems.	
 7. Ensure that the Company has a comprehensive risk management system and process, with effective reporting and 

monitoring.	
 8. Report on the execution of the Board of Directors’ responsibilities in the preparation of the financial statements, 

which	is	to	be	presented	together	with	the	report	from	the	independent	auditor	in	the	annual	report.			
 9. Protect fairly the benefits of the major shareholders and minority shareholders according to their rights; provide 

equitable	treatment	of	major	shareholders	and	other	stakeholders	with	consideration	for	the	avoidance	of	conflict	
of	interest;	ensure	operational	transparency	and	the	disclosure	of	sufficient	and	accurate	information.		

 10. The following transactions can be undertaken only after approval from the shareholders’ meeting has been 
granted.	However,	it	is	prescribed	that	in	a	transaction	where	a	director	or	any	other	person	may	have	a	conflict	of	
interest with the Company or its subsidiary (if any) the director is not eligible to vote on the transaction. 

  (a) Transactions that by law require the resolution of the shareholders’ meeting.   
  (b) Transactions in which directors have an interest and are required by law or SET‘s requirements to be approved 

by	the	shareholders’	meeting.		
 11. The Board of Directors may delegate one or more director(s) or any other person to carry out particular activities on 

behalf of the Board. However, this delegation excludes the authorization or sub-authorization of the director(s) or 
appointee(s) in the approval of transactions with potential conflict of interest with the Company or its subsidiary.  
Approval	from	the	shareholders’	meeting	is	 required	for	 related	transactions	and	the	acquisition	or	sales	of	
substantial assets of the Company as stipulated by the requirement of the Capital Market Supervisory Board. 

Management Team 
	 The	list	of	the	executives	of	the	subsidiaries	that	operates	the	core	businesses	:	Premier	Inter	Leasing	Co.,	Ltd	and	Premier	
Brokerage Co., Ltd. as at 31 December 2013 comprises 4 executives is as follows:	

 Name Position

 Mr.Somchai Lertsuthirasmevong Managing Director

 Miss.Varavan Rongkapan Business Specialist

 Mr.Pairoch Chantasilp Assistant Managing Director

 Mrs.Vilai Thaeethongkam Assistant Managing Director

Authorities and Responsibilities of the Managing Director 
 The Managing Director has the authority and duty to carry out normal business practices of the Company as assigned 
by	the	Board	of	Directors,	which	includes	the	following	transactions	or	activities:	
 1. Administer and/or manage the company’s daily activities. 
 2. Develop and propose policies, plans and budget, organization structure and management authority for approval 

by	the	Board	of	Directors.		 	
 3. Operate and manage the Company’s businesses according to the approved policies, plans and budgets. 
 4. Approve budgeted investments of an amount not exceeding 10 Million Baht per project and approve non-

budgeted investments or expenses over budget of  not more than 2 Million Baht per year. 



42	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 

 5) พฒันาองคก์รและบคุลากรใหม้คีณุภาพและประสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่ง	

 6) เปน็ผูร้บัมอบอำนาจของบรษิทัในการบรหิารกจิการของบรษิทัใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้กำหนด 

คำสัง่ มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และ/หรอื มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

 7) ดแูลและรกัษาภาพลกัษณท์ีด่ขีององคก์ร	

 8) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นี ้อำนาจกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอำนาจแกบ่คุคลอืน่ทีก่รรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร จะไมร่วมถงึอำนาจหรอืการมอบ

อำนาจในการอนมุตัริายการใดทีต่นหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่อาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืผลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่ใด ขดัแยง้กบัผล

ประโยชนข์องบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย หรอืรายการทีไ่มอ่ยูภ่ายใตก้ารดำเนนิธรุกจิปกตทิัว่ไปของบรษิทั ซึง่การอนมุตัริายการดงักลา่วจะตอ้งเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กำหนด 

เลขานกุารบรษิทั 
 บรษิทักำหนดใหม้กีารแตง่ตัง้เลขานกุารบรษิทัเพือ่ทำหนา้ทีเ่กีย่วกบัการประชมุของคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้

สนบัสนนุใหก้ารกำกบัดแูลกจิการเปน็ไปตามมาตรฐานบรรษทัภบิาลทีด่ ี โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูแ้ตง่ตัง้บคุคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถ

มาทำหนา้ทีด่งักลา่ว ทัง้นี ้เลขานกุารบรษิทัตอ้งมคีณุสมบตัแิละหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบดงัตอ่ไปนี ้

คุณสมบัติ 
 1) ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจำกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

 2) ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีและขอ้พงึปฎบิตัทิีด่ใีนเรือ่งการกำกบัดแูลกจิการ 

 3) ต้องมีความรู้ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ด ี เป็นคุณสมบัติเสริมที่ช่วยให้การทำหน้าที่

เลขานกุารบรษิทัเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
	 หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับหน้าที่รับ
ผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องและการประชุมผู้ถือ

หุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฎิบัติที่ด	ี	
 2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฎิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าว

ผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในประเด็น

กฎหมายระเบียบปฎิบัติและข้อพึงปฎิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ 
 4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ 

ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ 
 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับ ดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย 	

กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท 
 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น  
 7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฎิบัติหน้าที่ของ

กรรมการ 
 8) จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	 	
	 ทัง้นี ้ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้ให ้นายธรีะพล จฑุาพรพงศ ์ดำรงตำแหนง่เลขานกุารบรษิทัและเลขานกุารคณะกรรมการ ตัง้แต่
วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2556 แทนเลขานกุารบรษิทัและเลขานกุารคณะกรรมการทา่นเดมิทีเ่กษยีณอาย ุ 
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 5. Develop the quality and effectiveness of the organization and personnel continuously. 
 6. Act as the Company’s authorized person in effectively administering its businesses and affairs to achieve the 

intentions	of	its	objectives,	rules,	policies,	regulations,	requirements,	orders,	resolution	of	the	shareholders’	meeting	
and/or resolution of the Board of Directors’ meeting. 

 7. Monitor and maintain the corporate image. 
 8. Perform any other duty as assigned by the Board of Directors and/or Audit Committee. 

 However, the Managing Director’s administrative power, including the delegation of such authority to other persons as 
deemed appropriate, excludes the administrative power or authorization that empowers the Managing Director or the 
appointee to approve any transaction in which he/she or related persons may have conflicts of interests with the Company or 
its	subsidiary,	or	any	other	transaction	not	carrying	out	under	normal	business	practice.	The	approval	of	such	transactions	must	
be proposed for consideration and approval from the Board of Directors’ meeting and/or the shareholders’ meeting as 
stipulated	in	the	Articles	of	Association	or	by	any	relevant	law.	

Corporate Secretary 
	 The	Company	determined	that	a	Corporate	Secretary	shall	be	appointed	to	be	responsible	for	the	Board	of	Directors’	
meetings	and	the	shareholders’	meetings,	as	well	as	support	 the	 implementation	of	corporate	governance	to	be	 in	
accordance	with	the	good	corporate	governance	standard.	The	Board	of	Directors	shall	appoint	a	person	who	is	competent	
to	perform	such	duties.	The	Corporate	Secretary	must	have	the	following	qualifications	and	responsibilities:	

Qualifications 
 1) Must possess basic knowledge of the principles of laws and regulations of regulatory agencies related to the public 

limited	companies	laws	and	the	securities	and	exchange	laws.	
 2) Must have knowledge and understanding of the principles of good corporate governance and the good practices 

in	corporate	governance.	
 3) Must have knowledge in the various businesses of the Company and good communication skills, which are 

supplementary	qualifications	that	assist	the	Corporate	Secretary	in	efficiently	carrying	out	his	duties.	

Roles and Responsibilities 
	 The	main	roles	and	responsibilities	of	the	Corporate	Secretary	are	to	support	 the	Board	of	Directors	 regarding	
regulatory	requirements.		The	specific	roles	and	responsibilities	of	the	Corporate	Secretary	include	the	following	duties:		
 1) Manage the meetings of the Board of Directors and related committees appointed by the Board and the 

shareholders’	meeting	in	accordance	with	the	laws,	the	Company’s	Articles	of	Association,	the	charter	of	each	
committee,	and	good	practices.	

 2) Inform the related executives of the resolutions and policies of the Board of Directors and shareholders and 
monitor	the	implementation through the Managing Director of such resolutions and policies.  

 3) Provide advice and preliminary recommendations to the Board of Directors and the committees appointed by the 
Board	on	statutory	matters,	regulatory	practices	and	desirable	practices	related	to	corporate	governance.	

 4) Ensure that the Corporate Secretary’s unit is the center for corporate data, such as the juristic person registration 
certificate, Memorandum of Association, Articles of Association, shareholder’s register and licenses for various types 
of	businesses.	

 5) Supervise the disclosure of information and reports under his responsibility to the regulatory agencies in accordance 
with	the	law,	regulation	and	policy	on	the	disclosure	of	information	and	news	of	the	Company.	

 6) Contact and communicate with the general shareholders to inform them of their various rights. 
 7) Provide news and information to the directors on issues related to the business operations of the Company to 

support	them	in	the	execution	of	their	duties.	
 8) Arrange for advice to be provided to the newly appointed directors. 
 The Board of Directors appointed Mr. Teerapol Juthapornpong as the Corporate Secretary and Secretary to the Board of 
Directors as from 21 February 2013 to replace the former Corporate Secretary and Secretary to the Board of Directors who 
retired.			
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คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
 บรษิทัมนีโยบายจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัทีเ่หมาะสม โดยคำนงึถงึผลการดำเนนิงานของบรษิทัและเปรยีบเทยีบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่า
ตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปบำเหน็จประจำป ี และเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน
สำรองเลีย้งชพี  
	 (1) คา่ตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงนิ	
	 	 ก. คา่ตอบแทนกรรมการ 
   ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำป ี2556 เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2556 มมีตอินมุตัจิา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี	้
   คณะกรรมการ  
    เบีย้ประชมุ - ประธาน 19,500 บาท/คน/ครัง้ 
     - กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครัง้	
    บำเหนจ็กรรมการ  220,000 บาท/คน/ป ี
   คณะกรรมการตรวจสอบ  
    เบีย้ประชมุ - ประธาน 19,500 บาท/คน/ครัง้	
     - กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครัง้ 
  ในป ี2556 บรษิทัมกีารจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการในรปูเบีย้ประชมุตามจำนวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุและบำเหนจ็กรรมการ 
และจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการตรวจสอบในรปูเบีย้ประชมุตามจำนวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ ดงันี ้

	 ช่ือ-สกุล	 	 เบ้ียประชุม	(บาท)	 	 บำเหน็จกรรมการ	 ค่าตอบแทนรวม
	 ตำแหน่ง	 คณะกรรมการ	 	 คณะกรรมการ	 (บาท)	 (บาท)
	 	 บริษัท	 	 ตรวจสอบ

 1. นายวเิชยีร พงศธร * - - - - 
  ประธานกรรมการ

 2. นางดวงทพิย ์เอีย่มรุง่โรจน ์* - - - - 
  กรรมการ

 3. นายกติตศิกัดิ ์เบญจฤทธิ ์ 88,000 - 220,000 308,000 
  กรรมการ

 4. นางแนง่นอ้ย บณุยะสาระนนัท ์ 88,000 - 220,000 308,000 
  กรรมการ

 5. นายสมชาย เลศิสทุธริศัมวีง * - - - - 
  กรรมการ

 6. นายอดุม ชาตยิานนท ์* * 37,500 43,000 128,334 208,834 
  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

 7. นายสชุาย วฒันตฤณากลุ 59,000 88,000 220,000 367,000 
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 8. นายวชิยั หริญัวงศ ์ 59,000 88,000 220,000 367,000 
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  รวม    1,558,834

หมายเหต ุ:  *กรรมการทีไ่มข่อรบัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิทั	
  **ถงึแกก่รรมเมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2556  
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Remuneration of Directors and Executives 
	 The	Company	has	a	policy	to	remunerate	the	directors	and	executives	at	a	level	that	is	appropriate	with	consideration	
of	the	Company’s	performance	and	by	comparison	with	companies	within	the	same	industry,	as	well	as	the	appropriateness	to	
the	duties	and	responsibilities	of	each	director	and	executive	The	remuneration	for	the	directors	is	in	the	form	of	annual	bonus	
and	meeting	allowance	while	the	remuneration	of	the	executives	is	in	the	form	of	salary,	bonus	and	provident	fund	contribution.			
	 (1) Monetary Remuneration 
  (a) Remuneration of Director 
	 	  The Annual General Meeting of Shareholders for 2013 held on 9 May 2013 approved the remuneration of  	
directors	as	follows:	
	 	 	 Board	of	Directors	
    Meeting Allowance - Chairman  19,500 (Baht/person/time) 
     - Director  15,000 (Baht/person/time) 
    Annual Remuneration  220,000 (Baht/person/year) 
	 	 	 Audit	Committee	 	 	
    Meeting Allowance - Chairman 19,500 (Baht/person/time) 
     - Director 15,000 (Baht/person/time) 
  In 2013, the Company paid the remuneration to the Board in form of meeting allowance and annual remuneration 
due	to	the	amount	of	attendance	the	meeting	and	paid	the	remuneration	to	the	Audit	Committee	in	form	of	meeting	
allowance	due	to	the	amount	of	attendance	the	meeting	as	follows.	

	 Name	 	Allowance	(baht)		 Directors’	 Total
  

Director
  Audit Pension Remuneration

	 	 	 	 Committee	 (baht)	 (baht)

 1. Mr.Vichien  Phongsathorn *    - - - -* 
	 	 Chairman

 2. Mrs.Duanthip  Eamrungroj *    - - - -* 
	 	 Director

 3. Mr.Kittisak  Bancharit 88,000 - 220,000 308,000 
	 	 Director

 4. Mrs.Nangnoi    Bunyasaranand 88,000 - 220,000 308,000 
	 	 Director

 5. Mr. Somchai  Lertsuthirasmevong * - - - - 
	 	 Director

 6. Mr.Udom   Chatiyanont ** 37,500 43,000 128,334 208,834 
	 	 Independent	Director	&	Chairman	of	the	
	 	 Audit	Committee

 7. Mr.Suchai   Vatanatrinakul 59,000 88,000 220,000 367,000 
  Independent Director &  Member of the  
	 	 Audit	Committee

 8. Mr. Wichai  Hirunwong 
  Independent Director & Member of the 59,000 88,000 220,000 367,000 
	 	 Audit	Committee

  Total    1,558,834

Remark : * Director do not receive any Directors’ remuneration. 
          ** passed away on July 31, 2013 
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  (ข) ผูบ้รหิาร 

   ป ี2556 บรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนใหผู้บ้รหิาร ในรปูของเงนิเดอืนและเงนิรางวลั ใหก้บัผูบ้รหิารจำนวน 4 ราย เปน็เงนิทัง้สิน้ 

8.89 ลา้นบาท 

 (2) คา่ตอบแทนอืน่	

		 	 (ก) คา่ตอบแทนอืน่ของกรรมการ  

    - ไมม่	ี-		 	

  (ข) คา่ตอบแทนอืน่ของผูบ้รหิาร 

	 	 	 เงนิกองทนุสำรองเลีย้งชพี	

   บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีองทนุสำรองเลีย้งชพีใหแ้กผู่บ้รหิารและพนกังาน โดยบรษิทัไดส้มทบในอตัราสว่นรอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน 

โดยในป ี2556 บรษิทัไดจ้า่ยเงนิสมทบกองทนุสำรองเลีย้งชพีสำหรบัผูบ้รหิาร 4 ราย รวมทัส้ิน้ 0.40 ลา้นบาท 

การว่าจ้างด้านการบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ 
 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดม้กีารวา่จา้งบรษิทั พรเีมยีร ์ ฟชิชัน่ แคปปติอล จำกดั (PFC) ใหด้ำเนนิการดา้นงานบรหิารและงานสนบัสนนุ

แกบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ย ตามสญัญาวา่จา้งบรหิารและใหค้ำปรกึษาธรุกจิ โดยขอบเขตการใหบ้รกิารของ PFC ครอบคลมุงานดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่

งานด้านการบริหารและนโยบาย งานสนับสนุนด้านบัญชีและการเงิน ด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ด้านระบบงานและข้อมูล ด้าน

ทรพัยากรบคุคลและงานประชาสมัพนัธ ์ 

 การวา่จา้งดงักลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็การแยกงาน (outsourcing) ดา้นบรหิารและงานสนบัสนนุออกไปเพือ่ใชบ้รกิารจากหนว่ยงาน

กลางของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์ซึง่เปน็ลกัษณะของการรวมศนูยแ์ละแบง่รบัภาระคา่ใชจ้า่ยรว่มกนั (sharing cost) ตามขนาดและปรมิาณธรุกรรม

ของแตล่ะบรษิทั เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยโดยรวมทีบ่รษิทัจะตอ้งจดัหาบคุลากรทีเ่พิม่ขึน้ เพือ่มารองรบังานสนบัสนนุใหค้รอบคลมุในทกุๆ ดา้น 

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้ก ่PFC เปน็รายเดอืนโดย PE จา่ยในอตัราเดอืนละ 125,000 บาท PIL จา่ยในอตัราเดอืนละ 

400,000 บาท PC (2000) จา่ยในอตัราเดอืนละ 90,000 บาท และ PB จา่ยในอตัราเดอืนละ 50,000 บาท ซึง่คา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว PFC กำหนด

อัตราค่าบริการโดยคำนวณบนหลักเกณฑ์การกระจายต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ PFC ไปยังกลุ่มบริษัทผู้ว่าจ้างโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 

ไดแ้ก ่รายไดร้วม สนิทรพัยร์วม และจำนวนบคุลากรของแตล่ะบรษิทั  

  ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนถึงกำหนดระยะเวลาตามสัญญาได ้ ถ้า PFC ดำเนินการไม่เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค ์ และ PFC จะเรยีกรอ้งคา่จา้งสว่นทีเ่หลอืตามระยะเวลาจา้งหรอืคา่เสยีหายใดๆ แกบ่รษิทัไมไ่ดท้ัง้สิน้ และเมือ่ครบกำหนดอายุ

สญัญาแลว้ ใหถ้อืวา่สญัญามผีลใชบ้งัคบัตอ่ไปอกีคราวละ 1 ป ี โดยถอืขอ้ตกลงเดมิจนกวา่จะมกีารบอกเลกิสญัญา โดยฝา่ยทีบ่อกเลกิสญัญา

จะตอ้งแจง้ลว่งหนา้เปน็หนงัสอืใหอ้กีฝา่ยหนึง่ทราบกอ่นวนัหมดอายสุญัญาไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั 

 อย่างไรก็ตาม การทำสัญญากับ PFC ดังกล่าว ถือเป็นการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้หาก PFC มีการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา หรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำรายละเอียด และเงื่อนไข 	

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นของความเหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป 	

ทกุครัง้กอ่นเขา้ทำสญัญาใหม ่
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  (b) Executives 

	 	 In 2013, the Company paid remuneration in the form of salary and rewards to 4 executives, totaling 8.89 million Baht	

 (2)   Other  Remneration 

  (a)  Other  Remneration for the directors         

	 	 	 -	None - 

  (b)  Other  Remneration for the executives 

   Provident Fund	

	 	 	 The	Company	has	established	a	provident	fund	for	its	executives	and	employees	with	the	contribution	of	the	

Company being at the rate 5 per cent of the salary. In 2013, the Company made contributions to the provident fund for a 

total of 4 executives, totaling 0.40 million Baht.  

Employment of Management and Business Consultant 
 The Company and its subsidiaries have engaged Premier Fission Capital Co., Ltd. (PFC), a major shareholder of the 

Company,	to	provide	management	and	administrative	support	services	to	the	Company	and	its	subsidiaries	under	a	

management	and	consultancy	agreement.	 	The	scope	of	services	provided	by	PFC	includes	management	and	policy	

planning,	accounting	and	finance	support,	business	development	and	investment,	system	and	data,	human	resources	

development	and	public	relations.	

	 The	purpose	of	outsourcing	the	management	and	administrative	support	functions	is	to	centralize	these	functions	within	

the	Premier	Group	of	companies.	The	expenses	are	shared	by	group	companies	according	to	the	amount	of	services	required	

by	each	company,	which	helps	to	reduce	operating	costs,	as	the	companies	do	not	have	to	recruit	additional	personnel	for	

the	provision	of	fully	comprehensive	support	services.	

 The Company and its subsidiaries paid management fees to PFC on a monthly basis. PE paid 125,000 Baht per month, 

PIL paid 400,000 Baht per month, PC2000 paid 90,000 Baht per month and PB paid 50,000 Baht per month. PFC calculated the 

fees	based	on	the	distribution	of	costs	and	expenses	of	the	group	companies	by	taking	many	factors	into	consideration,	

namely,	the	revenue,	asset	and	number	of	employees	of	each	company.	

	 Under	the	terms	of	the	agreement,	the	Company	shall	be	entitled	to	terminate	the	agreement	before	expiration	if	PFC	

fails	to	perform	according	to	the	objectives	of	the	agreement.		In	such	case,	PFC	shall	have	no	right	to	demand	service	fee	

payable	under	the	remaining	term	of	the	agreement	or	claim	for	any	damage.	On	expiration	of	the	initial	term,	the	agreement	

shall be automatically renewed for additional periods of 1 year until it is terminated. The agreement may be terminated by a 

written notice from either party not less than 90 days prior to the expiration of the current term of the agreement. 

	 However,	the	agreement	with	PFC	is	considered	a	related	transaction	that	may	have	conflict	of	interest.		The	Company	

must	strictly	adhere	to	its	policy,	measure	and	procedure	for	related	transactions.		In	addition,	if	PFC	proposes	to	amend	the	

terms	of	the	agreement	or	the	basis	for	calculating	the	fees	payable	by	the	Company	and	it	subsidiaries,	the	Company	shall	

always	present	the	proposed	amendments	to	the	Audit	Committee	for	consideration	and	approval	prior	to	entering	into	a	new	

agreement.		
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บคุลากร 
	 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมพีนกังานทัง้หมด 161 คน โดยในป ี2556 บรษิทัไดจ้า่ยผลตอลแทนใหแ้กพนกังานจำนวนทัง้สิน้ 51.04 ลา้นบาท	
ซึง่ผลตอบแทน ไดแ้ก ่เงนิเดอืน คา่ลว่งเวลา เงนิชว่ยเหลอืคา่ครองชพี เงนิรางวลั เงนิชว่ยเหลอืพเิศษ เงนิประกนัสงัคม และเงนิสมทบกองทนุ
สำรองเลีย้งชพี เปน็ตน้		

	 จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนปี	2556	 PE PIL PB	 รวม
	 	 	 (บริษัทย่อย)	 (บริษัทย่อย)

	 ผู้บริหาร - ชาย (คน)  - 2 - 2

   - หญิง (คน)   4 1 5

 พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน

   - ชาย (คน)  - 119 3 122

   - หญิง (คน)  - 25 7 32

   รวม (คน)   150 11 161

 ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)  - 46.27 4.77 51.04

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
 บรษิทัมนีโยบายสง่เสรมิและพฒันาบคุลากรทรุะดบัอยา่งตอ่เนือ่ง โดยไดจ้ดัทำแนวทางการพฒันาบคุลากรใหส้อดคลอ้งกบัแผนและทศิ
ทางการเตบิโตของธรุกจิ โดยแตล่ะตำแหนง่งาน แตล่ะหนา้ที ่ จะไดร้บัการวเิคราะหศ์กัยภาพ (Competency) ทีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิานให้
สัมฤทธิ์ผลเป็นรายบุคคล เพื่อกำหนดแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับภาระงานในหน้าที ่ รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนา/เตรียมความพร้อมของ
บคุลากรโดยการจดัทำแผนความกา้วหนา้/แผนสบืทอดตำแหนง่งาน (Career Path & Succession Plan) ทัง้นี ้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์
และคา่นยิมของบรษิทัทีมุ่ง่ดำเนนิธรุกจิแบบองคร์วม โดยมุง่สรา้งความสมดลุใหก้บั ธรุกจิ พนกังาน และสงัคม ตามปรชัญาการดำเนนิธรุกจิ	
“ธรุกจิกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สงัคมยัง่ยนื” และคณุคา่หลกั (Core Value) ทัง้ 5 ประการของกลุม่พรเีมยีรท์ีบ่รษิทัยดึถอืเปน็แนวทางในการ
ดำเนนิธรุกจิ ไดแ้ก ่
 1. ผลติสนิคา้และบรกิารคณุภาพ 
 2. นำเสนอแนวคดิใหม ่พฒันาคณุภาพชวีติ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 3. ดำเนนิธรุกจิในรปูแบบทีไ่ดป้ระโยชนร์ว่มกนัทัง้พนกังาน องคก์ร และสงัคม 
 4. ผสมผสานความรู ้และความสามารถ เพือ่รว่มกนัคดิรว่มกนัสรา้ง 
 5. ยดึหลกัคณุธรรม จรรยาบรรณ ดว้ยวถิไีทยทีด่งีาม	
 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้ตอบสนองต่อแนวนโยบายหลักของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
บคุลากรทกุระดบัใน 3 แนวทางหลกั ดงันี ้

 1) ด้านความสามารถหลัก (Core Competency) 
  พนกังานไดร้บัการพฒันาและหลอ่หลอมในดา้น พฤตกิรรม ความเชือ่ ทศันคต ิอนัเปน็ไปในทศิทางทีต่อบสนอง/สนบัสนนุตอ่การ
บรรลคุา่นยิมขององคก์รรว่มกนัของบรษิทัทีมุ่ง่ดำเนนิธรุกจิแบบองคร์วม โดยมุง่สรา้งความสมดลุใหก้บั ธรุกจิ พนกังาน และสงัคม ตามปรชัญา
การดำเนนิธรุกจิ “ธรุกจิกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สงัคมยัง่ยนื” และคณุคา่หลกัขององคก์ร (Core Value)  

 2) ความสามารถทางด้านการจัดการ (Managerial Competency) 
  ทกัษะและความสามารถทางดา้นการบรหิารจดัการ ถอืเปน็ความจำเปน็และเปน็เครือ่งมอือนัสำคญัสำหรบัพนกังานระดบั บงัคบั
บญัชา พนกังานระดบับรหิาร รวมถงึระดบัจดัการ บรษิทัไดใ้หค้วามสำคญั โดยการกำหนดแนวทางการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณใ์น
ปัจจุบันและกำลังเกิดขึ้นในอนาตค ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่ดีพอในการนำพาองค์กร ทีมงาน ให้บรรลุซึ่ง ปรัชญา วิสัยทัศน์และ
คณุคา่หลกัของบรษิทั 
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Personnel 
The subsidiaries have a total of 161 employees. In 2013, the Company paid total remuneration of 51.04 million Baht to its 
employees,	which	 included	salary,	overtime	pay,	cost	of	 living	allowance,	 rewards,	 financial	 support,	 social	 security	

contribution,	provident	fund	contribution,	etc.		

 Number of Employees and PE PIL PB Total
 Remuneration	in	2013	 	 (Subsidiary)	 (Subsidiary)

	 Executives - Male (persons)  - 2 - 2

   - Female (persons)   4 1 5

	 Operation	and	support	staff

   - Male (persons)  - 119 3 122

    - Female (persons)  - 25 7 32

   Total (persons)   150 11 161

 Employee Remuneration (Million Baht) - 46.27 4.77 51.04

Human Resource Development Policy 
The	Company	has	a	policy	for	the	continuous	support	and	development	of	its	employees	at	all	levels	and	has	prepared	a	
guideline	for	human	resource	development	in	accordance	with	the	plans	and	direction	of	growth	of	the	business.	Each	job	
position	and	each	duty	of	each	individual	person	will	be	analyzed	for	competency	that	is	necessary	for	the	successful	
completion	of	tasks	in	order	to	assist	in	the	setting	of	a	development	plan	that	is	in	line	with	the	obligations	of	the	duty,	as	well	
as to develop/prepare the readiness of the employees through preparation of a career path plan/succession plan. This is so 
that	it	corresponds	with	the	Company’s	vision	and	values	that	emphasize	the	holistic	approach	by	focusing	on	creating	a	
balance	between	its	business,	its	employees	and	society	in	line	with	the	philosophy	“The	Premier	Business,	The	Premier	People,	
The Premier Society” and the 5 core values of the Premier Group that the Company uses as a guideline in conducting its 
business,	namely:	
 1. Produce products and services of quality. 
 2. Present innovative ideas and improve quality of life, society and the environment. 
 3.  Conduct business in a style that fosters mutual benefit for the employees, the organization and  society. 
 4. Integrate knowledge and abilities for collaboration in planning and building. 
 5. Adhere to the principles of integrity and ethics in the good Thai traditional way. 
In	order	to	prepare	the	readiness	of	human	resources	in	response	to	the	main	policies	of	the	Company,	it	is	focused	on	the	
development	of	personnel	at	all	levels	in	three	main	ways	as	follows:	

 1) Core Competency 
	 The	employees	have	been	developed	and	moulded	in	their	behaviours,	beliefs	and	attitudes	in	a	direction	that	is	
responsive/supportive in jointly achieving the corporate values of the Company that emphasize the holistic approach by 
focusing	on	creating	a	balance	between	its	business,	its	employees	and	society	in	line	with	the	philosophy	 “The	Premier	
Business, The Premier People, The Premier Society” and the core values of the organization.  
 2) Managerial Competency 
	 	 Skills	and	talent	in	management	are	a	necessity	and	are		important	tools	for	employees	at	the	supervisory	and	
command	levels,	as	well	as	the	management	 level.	The	Company	gives	importance	to	this	and	has	set	guidelines	for	
development	that	is	in	accordance	with	the	present	situation	and	that	which	will	occur	in	the	future.	This	is	in	order	to	provide	
the	management	with	good	enough	tools	 in	 leading	the	organization	and	working	team	to	achieve	the	Company’s	
philosophy,	vision	and	core	values.	
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 3) ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)  
  บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู ้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อให้สามารถ 	
ปฏบิตังิานในหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ เตม็กำลงัความสามารถ เพือ่ใหบ้รรลซุึง่ประสทิธผิลของการทำงานและ มมีาตรฐานไปในทศิทาง
เดยีวกนั 
 ในปนีีบ้รษิทัไดม้กีารเริม่ดำเนนิการจดัทำเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Path) เพือ่เปน็การรกัษาคนเกง่และคนดใีหอ้ยู่
กบัองคก์รอกีทัง้ยงัสง่ผลใหพ้นกังานสามารถมคีวามเจรญิกา้วหนา้ในเสน้ทางสายอาชพีของตนเอง และเปน็การพฒันาขดีความรูค้วามสามารถ
ของพนกังานทกุระดบัชัน้ ใหก้ารทำงานบรรลเุปา้หมายทีว่างไวเ้พือ่ทีจ่ะสามารถแขง่ขนัในธรุกจิได ้
 ป2ี556 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย ไดม้กีารสง่เสรมิผูบ้รหิารและพนกังานเขา้รว่มสมัมนาดงัตอ่ไปนี ้

 ประเภท	 ช่ือหลักสูตร	 จำนวนช่ัวโมง จำนวนพนักงาน
 Competency   (คน)

 Core (หลักสูตรท่ีคาดหวังให้พนักงานทุกคนทุกระดับต้องเรียน)
 Competency  • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 6 15
   • การมีจิตใจในการให้บริการท่ีดี (Service Mind) 6 70
   • วิถีไทย วิถีพรีเมียร์  8 22
   • ปลูกป่า..ปลูกใจ : ปลูกป่าด้วยต้นไม้ ปลูกใจด้วยธรรมะ 8 52

 Managerial (หลักสูตรการบริหารจัดการท่ีคาดหวังให้ผู้บริหารท่ีมีผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเรียน)
 Competency  • ทิศทางภาษีกับ AEC 6 1
   • ประชุมบริษัทผู้ออกตราสารตลาดหลักทรัพย์ประจำปี 2555 6 1
   • การวางกลยุทธ์องค์กรในการรับมือกับ AEC 6 1
   • การส่ือสารและข้ันตอนการกำหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องฯ 6 2
   • 200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยฯ 4 1
   • หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินและรายงานฐานะการเงิน 4 1
   • แนวทางออกข้อบังคับการทำงานให้ถูกต้อง ถูกกฎหมายและถูกใจ 4 1
   • การเช่ือมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) 6 1
   • โจทย์ใหญ่เศรษฐกิจไทย ทำอย่างไรให้ไปโลด 12 2
   • การจัดข้อมูลและการบริหารความรู้เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 6 2
   • Career Path & Succession Planning รุ่น 34 12 1
   • มีอะไรใหม่ในหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 4 1
   • AEC Premier Conference : Tracking from private sector perspective 4 1
   • FRU Day : เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน-การบัญชีป้องกันความเส่ียง 6 1
   • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม 6 1
   • เตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 4 1
    ภาษีอากรปี 2557

 Functional (หลักสูตรเฉพาะงานท่ีคาดหวังให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานจะต้องเรียน)
 Competency  • การใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 4 46
   • การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และการบำรุงดูแลรักษารถยนต์เบ้ืองต้น 12 10
   • จะทำอย่างไรเม่ือเกิดอุบัติเหตุ - VIB 6 2
   • เพ่ิมลูกค้าเป็นลูกค้าประจำด้วยวิธีสร้างประสบการณ์แบบ CEM 6 1
   • เจาะลึกปัญหาการรับประกันภัย 6 2
   • ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ 8 4
   • สนง.คปภ. กับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 8 2
   • ความเส่ียงต่อความรับผิดในฐานะตัวแทน และนายหน้า 6 4
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 3) Functional Competency 
	 Each	employee	in	each	function	will	receive	knowledge,	skills	and	ability	development	that	is	consistent	with	the	work	
responsibility.	This	is	to	allow	them	to	perform	their	duties	with	maximum	efficiency	and	to	their	fullest	capacity	in	order	to	
achieve	effectiveness	in	working	and	with	the	same	standards.	
 This year, the Company has started to prepare paths for career progression (career paths) in order to retain talented 
and	good	employees	so	that	they	remain	with	the	organization	and,	additionally,	allows	the	employees	to	progress	along	their	
own	career	paths.		This	is	also	to	develop	the	knowledge	and	capabilities	of	employees	at	all	levels	to	work	to	achieve	the	
established	goals	in	order	to	be	competitive	in	the	business.	
 In 2013, the Company and its subsidiaries have encouraged the executives and employees to attend the following seminars: 

 
Type of   Number of

 Number of
   Course Name  Employees 
 

Competency   Hours
	 (Persons)

 Core (Courses expected to be attend by all employees at all levels) 6 15 
 Competency • Orientation of new employees of the Premier Group 6 70 
  • Having a Service Mind  8 22 
  • Thai Way Premier Way  8 52 
  • Growing Forests...Growing Minds : Growing Forests with Trees  6 1 
     Growing Minds with Dharma

 Managerial (Management courses expected to be attended by all executives  
 Competency with subordinates) 
  • Tax Direction and the AEC  6 1 
  • Annual Meeting for Securities Issuers for 2012 6 1 
	 	 •	 Setting Corporate Strategy in Dealing with the AEC 6 1 
  • Communications and the Process for Setting Related Policies 6 2 
  • 200 Companies and Future Collaboration of the Thai Private Sector 4 1 
  • Guidelines for the Preparation of the Financial Statements  4 1 
     and Financial Position Reports  4 1 
  • Guidelines for Issuance of Regulation on Working Correctly,  6 1 
     Legitimately and Satisfactorily  12 2 
  • Stakeholder Engagement  6 2 
  • Major Problem : How to Speed Up the Thai Economy 6 2 
  • Information Organization and Knowledge Management for  12 1 
	 	 		 Sustainable	Development	 	 	 	
  • Career Path & Succession Planning Class 34 12 1 
	 	 •	What is New in the Principles of Good Corporate Governance  4 1 
	 	 		 for	Listed	Companies	
  • AEC Premier Conference : Tracking from Private Sector Perspective 4 1 
  • FRU Day : Financial Instruments - Hedge Accounting 6 1 
  • Financial Reporting Standard : Effect of TFRS on the Industrial Group 4 1 
  • Preparation for Financial Reporting Standard and Taxation for 2014 4 1

	 Functional	 (work specific courses expected to be attended by employees in all units) 
 Competency • Basic Computer Skills  4 46 
  • Protective Driving and Preliminary Maintenance of Vehicles 12 10 
  • What to Do When There is an Accident - VIB 6 2 
  • Add Regular Customer by Way of Experience Building through CEM 6 1  
  • Insights into Problems in Insurance Underwriting 6 2 
	 	 •	Motor Insurance Products  8 4 
  • OIC and the Protection of the Interests of the Insured 8 2 
  • Risk of Liability as Agents and Brokers 6 4
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Plans/Guidelines for Development in 2014 
 Human resources development focuses on the core values of the business in a way that is mutually beneficial to 

employees,	the	organization	and	society.	Guidelines	for	human	resource	management	are	as	follows:	

	 • Personnel Competency Development	Schedule	development	and	promotion	of	quality	in	knowledge,	

ability,	service	and	safety	for	the	employees	regularly	so	that	personnel	with	good	qualifications	and	abilities	in	each	aspect	

may have an opportunity to advance in their profession. In addition, emphasize on the systematic development of the 3 

aspects (skill, attitude and technique) according to the human resource development plan (training roadmap), which covers 

and	is	consistent	with	the	core	competency	of	the	organization.	This	is	to	provide	the	employees	with	specific	knowledge	and	

expertise in performing their work (technical skills) in order to be accepted and to build the confidence of the customers. 

	 • Adherence to the Principles of Integrity and Ethics	Promote	and	participate	in	supporting	activities	

in	the	good	traditional	Thai	way	and	activities	that	are	beneficial	to	society	and	the	environment,	as	well	as	abide	by	the	anti-

corruption	policy.	

 แผนงาน/แนวทางการพัฒนาบุคลากร ปี 2557 
 การพัฒนาบุคลากรเน้นคุณค่าหลักในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันคือ พนักงาน องค์กรและสังคม แนวทางการ

บรหิารงานบคุคล มดีงันี ้

 • พัฒนาความสามารถของบุคลากร กำหนดการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพทั้งความรู ้ ความสามารถคุณภาพงานบริการ 	

และความปลอดภัย ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่ดีในแต่ละด้าน มีโอกาสก้าวหน้าในสาย

อาชีพที่ทำ นอกจากนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน (ทักษะ, ทัศนคติ, เทคนิค) อย่างเป็นระบบตามแผนการอบรมบุคลากร (Training 

Roadmap) ซึง่ครอบคลมุและสอดคลอ้งกบั Competency หลกัขององคก์ร เพือ่ทำใหม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นในการปฏบิตังิาน 

(Technical Skills) ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัลกูคา้ 

 • ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนตามหลักวิถีไทยที่ด ี และกิจกรรมที่เป็น

ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การยดึถอืปฏบิตัติามคูม่อืนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่	
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การกำกบัดแูลกจิการ 
CORPORATE GOVERNANCE 

นโยบายการกำกบัดแูลกจิการ 
 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำคญัในการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยเชือ่มัน่วา่กระบวนการกำกบัดแูลกจิการทีด่แีละการบรหิารจดัการ

ในกรอบของการมจีรยิธรรมทีด่ ีมคีวามโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้และเปน็ธรรมกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ยจะชว่ยสง่เสรมิใหบ้รษิทัเตบิโตอยา่ง

มัน่คงและยัง่ยนื เพิม่ความเชือ่มัน่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย คณะกรรมการบรษิทัจงึกำหนดนโยบายการกำกบัดแูลกจิการ

ทีด่เีปน็ลายลกัษณอ์กัษร เพือ่ใหผู้บ้รหิารและพนกังานยดึถอืเปน็แนวทางในการปฏบิตั ิดงันี ้

	 1. ดำเนนิธรุกจิดว้ยความซือ่สตัย ์เปน็ธรรม และโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้และเปดิเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย 

 2. จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 

 3. ใหค้วามสำคญัตอ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั และเปน็ธรรมตอ่ทกุฝา่ย 

 4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 	

ทกุกลุม่ไดร้บัการดแูลอยา่งด ี

 5. จดัโครงสรา้ง บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการแตล่ะกลุม่อยา่งชดัเจน 

 โดยหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัสอดคลอ้งกบัหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่สีำหรบับรษิทัจดทะเบยีนป ี2555 ตามแนวทาง

ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท 

โดยกำหนดแนวปฏบิตักิารใหส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี ้

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

CHAPTER 1 THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS 
	 The	Company	recognizes	and	places	importance	on	the	various	basic	rights	of	the	shareholders,	both	as	investors	in	
securities	and	as	owners	of	the	Company,	by	defining	the	guidelines	to	encourage	the	exercise	of	shareholders’	rights	as	
follows:		
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	 1. การประชมุผูถ้อืหุน้ 
  1.1 คณะกรรมการมนีโยบายในการสนบัสนนุหรอืสง่เสรมิผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้

และใชส้ทิธขิองตน โดยครอบคลมุสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก ่ การมสีว่นแบง่ในกำไรของกจิการ การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การไดร้บัขา่ว

สารขอ้มลูของกจิการอยา่งเพยีงพอ การเขา้รว่มประชมุเพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ กำหนดคา่

ตอบแทนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกำหนดจำนวนเงนิคา่สอบบญัช ี และเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอ่บรษิทั เชน่ การจดัสรรเงนิปนัผล การ

กำหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทนุหรอืเพิม่ทนุ และการอนมุตัริายการพเิศษ เปน็ตน้ 

  1.2 บรษิทัมกีารใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ โดยมคีำชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระหรอืประกอบ

มติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้นการกระทำใดๆ ที่

เปน็การจำกดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี ้

   1.2.1 บรษิทัไมม่กีารลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัทีต่อ้งเปดิเผยตามขอ้กำหนดตา่งๆ และการ

เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ เชน่ ไมแ่จกเอกสารทีม่ขีอ้มลูสำคญัเพิม่เตมิในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อยา่งกะทนัหนั ไมเ่พิม่วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลง

ขอ้มูลสำคญัโดยไม่ไดแ้จ้งใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้า ใหส้ทิธิในการซกัถามคณะกรรมการในทีป่ระชมุ ไมจ่ำกัดสทิธใินการเขา้ประชมุของผูถ้อื

หุน้ทีม่าสาย เปน็ตน้ 

   1.2.2 บรษิทัไดใ้หข้อ้มลูวนั เวลา สถานที ่ และวาระการประชมุ โดยกำหนดวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ไวเ้ปน็เรือ่งๆ และมี

การระบวุตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลของแตล่ะวาระทีเ่สนอไวช้ดัเจน รวมถงึมขีอ้มลูเพยีงพอตอ่การตดัสนิใจดงัตอ่ไปนี ้

    ก. วาระการแตง่ตัง้กรรมการ 

     1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ อาย ุ ประเภทกรรมการ การศึกษา 

ประสบการณ ์เปน็ตน้  

     2) การดำรงตำแหนง่ในกจิการอืน่ โดยหากกจิการใดเปน็กจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ตอ่บรษิทักไ็ดร้ะบไุวช้ดัเจนแลว้ 

     3) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา (กรณแีตง่ตัง้กรรมการใหม)่ 

     4) จำนวนปทีีด่ำรงตำแหนง่และผลการปฏบิตังิานในระหวา่งเปน็กรรมการ (กรณแีตง่ตัง้กรรมการเดมิ) 

     5) ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการทีท่ำหนา้ทีค่ณะกรรมการสรรหา  

     6) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนทีจ่ะใหผู้ถ้อืหุน้ตดัสนิใจลงมตไิด ้ 

    ข. วาระการพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ  

     1) จำนวนเงนิและรปูแบบคา่ตอบแทนแยกตามตำแหนง่หรอืภาระหนา้ทีข่องกรรมการ 

     2) นโยบายในการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ 

     3) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาคา่ตอบแทน 

     4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปัจจุบันกรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากเบี้ย

ประชมุและบำเหนจ็ประจำป)ี 

     5) ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการทีท่ำหนา้ทีค่ณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

     6) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนทีจ่ะใหผู้ถ้อืหุน้ตดัสนิใจลงมตไิด ้ 

    ค. วาระการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกำหนดจำนวนเงนิคา่สอบบญัช ี

     1) ชือ่ผูส้อบบญัชแีละสำนกังานสอบบญัช ี

     2) ประสบการณ ์ความสามารถของผูส้อบบญัช ี

     3) ความเปน็อสิระของผูส้อบบญัช ี

     4) จำนวนปทีีท่ำหนา้ทีใ่หบ้รษิทั (กรณแีต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดิม) หรอืเหตผุลทีเ่ปลีย่นตวัผูส้อบบญัช ี(กรณี

แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชคีนใหม)่ 

     5) วธิกีารพจิารณาความเหมาะสมของคา่สอบบญัช ีรวมทัง้คา่บรกิารอืน่ของผูส้อบบญัช ี

     6) ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

     7) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนทีจ่ะใหผู้ถ้อืหุน้ตดัสนิใจลงมตไิด ้ 
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 1. SHAREHOLDERS’ MEETING 
  1.1 The Board of Directors has a policy to support or encourage all groups of shareholders, including institutional 
investors,	to	attend	the	shareholders’	meetings	and	exercise	their	rights,	which	covers	the	basic	legal	rights,	i.e.	obtain	a	
share	in	the	profit	of	the	Company;	buy,	sell	or	transfer	shares;	obtain	adequate	news	and	information	on	the	Company;	and	
participate	and	vote	in	the	shareholders’	meetings	to	elect	or	remove	directors,	approve	the	remuneration	of	directors,	
appoint	the	external	auditor	and	determine	the	audit	fee,	and	make	decisions	on	any	matter	that	affects	the	Company,	
such as dividend payment, determination or amendment of the Articles of Association and Memorandum of Association, 
capital	decreases	or	increases,	and	the	approval	of	extraordinary	transactions.	
  1.2 The Company has provided information on the date, time, venue and agenda, with rationale and 
explanation	for	each	agenda	item	or	resolution	requested,	in	the	notice	of	the	annual	general	meeting	or	extraordinary	
general	meeting	of	shareholders	or	attachments	to	the	agenda.	The	Company	has	refrained	from	any	action	that	limits	the	
opportunity	of	the	shareholders	to	study	the	information	on	the	Company.	The	details	of	which	are	as	follows:	
   1.2.1 The Company does not undermine the rights of the shareholders to study the Company’s information 
that	must	be	disclosed	according	to	various	requirements	and	to	attend	the	shareholders’	meeting.	For	 instance,	the	
Company	does	not	abruptly	distribute	documents	containing	additional	important	information	in	the	meetings,	add	new	
agenda	items	or	alter	sensitive	information	without	prior	notice	to	the	shareholders,	not	provide	shareholders	with	the	right	to	
pose	questions	to	the	Board	of	Directors	in	the	meeting,	restrict	the	right	to	attend	of	shareholders	who	come	late	for	the	
meeting,	etc.	
   1.2.2 The Company has provided information as to the date, time, venue and agenda of the meetings. 
Each	agenda	item	of	the	shareholders’	meeting	is	set	as	individual	subjects	and	the	objective	and	rationale	of	each	
agenda	item	is	clearly	defined.	Adequate	information	is	provided	for	decision-making	as	follows:		
	 	 	 	 a.	 Agenda	for	appointment	of	directors	
     1) Preliminary information of the nominated person, such as title, name, age, type of director, 

educational	background,	experience,	etc.	
     2) Positions held in other companies with clear details of any company that may potentially 

have	a	conflict	of	interest	with	the	Company.		
     3) Nomination criteria and procedures (in the case of appointment of a new director). 
     4) Number of years in position and performance during the period as director (in the case of 

reappointment of directors). 
     5) Approved by the Board of Directors serving as the Nominating Committee. 
	 	 	 	 	 6) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.		
	 	 	 	 b.	 Agenda	to	consider	the	remuneration	of	directors	
     1) Amount and form of remuneration by position or responsibilities of the directors. 
     2) Directors’ remuneration policy. 
     3) Criteria and procedures for determining remuneration. 
     4) Other benefits received as director (presently the directors do not receive any other benefit 

apart from meeting allowance and annual bonus). 
     5) Approved by the Board of Directors serving as the Remuneration Committee. 
	 	 	 	 	 6) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.  
	 	 	 	 c.	 Agenda	to	appoint	the	auditor	and	determine	the	audit	fee.	
     1) Name of the auditor and the audit firm. 
     2) Experience and competence of the auditor. 
     3) Independence of the auditor. 
     4) Years of service to the Company (in case of appointment of the current auditor) or reason 

for the change of auditor (in case of appointment of a new auditor). 
     5) How the suitability of the audit fee together with other fees of the auditor is determined. 
     6) Approved by the Audit Committee. 
	 	 	 	 	 7) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote. 
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    ง. วาระการจา่ยเงนิปนัผล 

     1) นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

     2) จำนวนเงนิทีจ่า่ยจรงิเทยีบกบันโยบาย 

     3) เหตผุลหากการจา่ยเงนิปนัผลไมเ่ปน็ไปตามนโยบาย 

     4) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนทีจ่ะใหผู้ถ้อืหุน้ตดัสนิใจลงมตไิด ้ 

	 	 	 	 จ. วาระเพือ่พจิารณาเรือ่งสำคญัของบรษิทั เชน่ การเพิม่/ลดทนุ การแกไ้ขขอ้บงัคบั การขาย / เลกิ / โอนกจิการ /	

การควบรวมกจิการ เปน็ตน้ 

     1) รายละเอยีดของเรือ่งทีเ่สนอ 

     2) วตัถปุระสงค ์เหตผุลหรอืความจำเปน็ 

     3) ผลกระทบตอ่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

     4) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนทีจ่ะใหผู้ถ้อืหุน้ตดัสนิใจลงมตไิด ้ 

  1.3 คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที ่ และควรละเว้นการ

กระทำใดๆ ทีเ่ปน็การจำกดัโอกาสการเขา้ประชมุของผูถ้อืหุน้ การเขา้ประชมุเพือ่ออกเสยีงลงมตไิมม่วีธิกีารทียุ่ง่ยากหรอืมคีา่ใชจ้า่ยมากเกนิไป 

และสถานทีจ่ดัประชมุผูถ้อืหุน้สะดวกตอ่การเดนิทาง  

  1.4 บรษิทัเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่คำถามลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ โดยกำหนดหลกัเกณฑก์ารสง่คำถามลว่งหนา้ใหช้ดัเจน และ

แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มกบัการนำสง่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ นอกจากนี ้ บรษิทัยงัเผยแพรห่ลกัเกณฑก์ารสง่คำถามลว่งหนา้ดงักลา่วไว้

บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ย คณะกรรมการไดม้กีารกำหนดการกลัน่กรองคำถามลว่งหนา้และกำหนดใหบ้รษิทัตอบคำถามใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่ง

หนา้ พรอ้มกบัมกีารชีแ้จงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบ โดยมรีายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี ้

   1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา 

โดยในสว่นของการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้นัน้ คณะกรรมการจะรวบรวมคำถามจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม ของปปีฏทินิกอ่นหนา้วนัประชมุ โดย

บรษิทัปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิดงัตอ่ไปนี ้

    1) กำหนดหลกัเกณฑก์ารสง่คำถามลว่งหนา้ใหช้ดัเจน 

    2) แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มกบัการนำสง่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ 

    3) วธิกีารสง่คำถามลว่งหนา้ เชน่ ใหผู้ถ้อืหุน้สง่คำถามผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั หรอือเีมล หรอืสง่จดหมายถงึคณะ

กรรมการ เปน็ตน้ 

    4) ชว่งเวลาทีเ่ปดิใหส้ง่คำถามลว่งหนา้ กอ่นถงึวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

	 	 	 	 5) มกีระบวนการกลัน่กรองคำถามลว่งหนา้ทีผู่ถ้อืหุน้ถาม เพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณาในการตอบคำถามเหลา่นัน้ 

    6) บรษิทัไดต้อบคำถามใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ 

    7) บรษิทัไดต้อบคำถามใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในวนัประชมุ 

    8) บรษิทัไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบถงึคำถามทีม่ผีูถ้อืหุน้ถามมาลว่งหนา้ และคำตอบของคำถามเหลา่นัน้ 

  1.5 คณะกรรมการสนบัสนนุใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกำหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้ และ

เสนอชือ่กรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 1 คนเปน็ทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

 2. การดำเนนิการในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 
  2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ

แสดงผล เพือ่ใหก้ารดำเนนิการประชมุสามารถกระทำไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แมน่ยำ 

  2.2 การเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ของกรรมการ  

   2.2.1 กรรมการทกุคนควรเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 

   2.2.2 ในกรณทีีก่รรมการไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุครบทกุทา่นอยา่งนอ้ยมบีคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ 

    1) ประธานกรรมการ 

    2) กรรมการผูจ้ดัการ 

    3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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	 	 	 	 d.	 Agenda	on	dividend	payment	
     1) Dividend policy. 
     2) Actual amount to be allocated compared with the policy. 
     3) Reason why dividend payment does not conform to the policy. 
	 	 	 	 	 4) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote. 
    e. Agenda to consider material matters of the Company, such as capital increase/decrease, 

amendment of regulations, business sale/dissolution/transfer/merger, etc. 
     1) Details of the matter proposed. 
     2) Objective, reason or necessity. 
     3) Impact on the Company and its shareholders. 
	 	 	 	 	 4) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote. 
  1.3 The Board of Directors facilitates shareholder participation and voting in meetings and refrains from any 
action	that	could	limit	the	opportunities	of	the	shareholders	to	attend	the	meeting.	The	procedures	for	attending	and	voting	
should	not	be	complicated	or	too	costly	for	shareholders,	and	the	meeting	location	should	be	easily	accessible.	
  1.4 The Company provides the shareholders with an opportunity to send their questions prior to the meeting 
date,	by	clearly	determining	the	criteria	for	submission	of	questions	in	advance	and	duly	informing	the	shareholders	along	
with	the	delivery	of	the	notice	to	the	shareholders’	meeting.	In	addition,	the	Company	also	disseminates	the	criteria	for	
submission	of	questions	in	advance	on	its	website.	The	Board	of	Directors	has	prescribed	the	procedure	for	screening	the	
questions	submitted	in	advance	and	requires	that	the	Company	to	provide	answers	to	the	shareholders	in	advance,	as	well	
as	inform	the	shareholders’	meeting.	The	details	of	the	procedure	are	as	follows:		
   1.4.1 The Company provides shareholders with the opportunity to submit questions related to the meeting 
agenda	to	the	Board	of	Directors	in	advance	throughout	the	submission	period.	As	for	the	general	meeting	of	shareholders,	
the Board will gather the questions until December 31 of the calendar year preceding the meeting date. The Company 
adheres	to	the	following	guidelines:	
    1) Clearly determine the criteria for submission of questions in advance. 
    2) Inform the shareholders along with the delivery of the notice to the shareholders’ meeting. 
    3) Prescribe procedures for advance submission of the questions, such as allowing the shareholders 

to	send	the	questions	through	the	Company’s	website,	by	email	or	by	post	to	the	Board	of	Directors.	
    4) Set the submission period for advance submission of the questions prior to the date of the 

shareholders’	meeting.	
    5) Prescribe the procedure for screening the questions submitted in advance by the shareholders for 

consideration	of	the	Board	of	Directors	in	answering	those	questions.		
    6) The Company answers the questions for the shareholders in advance of the meeting date. 
    7) The Company answers the questions for the shareholders on the day of the meeting. 
    8) The Company informs the shareholders’ meeting of the questions submitted in advance by the 

shareholders	and	the	answers	to	such	questions.	
  1.5 The Board of Directors encourages shareholders to use proxy forms on which they can specify their votes and 
proposes as an option at least 1 independent director for shareholders to appoint as their proxy. 

 2. PROCEDURES ON THE SHAREHOLDERS’ MEETING DATE 
  2.1 The Board of Directors encourages the use of technology with the shareholders’ meetings, including 
registration	of	the	attending	shareholders	and	vote	counting	and	reporting,	so	that	the	meeting	can	be	conducted	quickly,	
accurately	and	precisely.	
  2.2 Directors’ Attendance at Shareholders’ Meetings 
   2.2.1 All directors should attend the shareholders’ meetings. 
   2.2.2 In the case where nor all the directors can attend, at least the following persons must attend the 
shareholders’	meetings:	
    1) Chairman 
    2) Managing Director 
    3) Chairman of the Audit Committee.	
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   2.2.3 เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งได ้

  2.3 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ไดจ้ดัใหม้กีารลงมตเิปน็แตล่ะรายการในกรณทีีว่าระนัน้มหีลายรายการ เชน่ วาระการแตง่ตัง้กรรมการ 

  2.4 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการตรวจนบั การจดัเกบ็เอกสารการลงคะแนนในทกุๆ วาระ และการบนัทกึวดิทิศันก์ารประชมุอยา่ง

สมบรูณค์รบถว้น และมกีารเปดิเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ทัง้นี ้ ในการประชมุและการนบัคะแนนเสยีงในทกุๆ วาระ เปน็ไปอยา่งโปรง่ใส

และตรวจสอบได ้

  2.5 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่

ประชมุในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 3. การจดัทำรายงานการประชมุและการเปดิเผยมตกิารประชมุผูถ้อืหุน้ 
  3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนิน

การประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้

ถอืหุน้เหน็ดว้ยคดัคา้นและงดออกเสยีงเปน็อยา่งไร รวมถงึบนัทกึรายชือ่กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและกรรมการทีล่าประชมุดว้ย 

  3.2 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดใน

การปฏบิตัดิงันี ้

   3.2.1 เปดิเผยมตทิีป่ระชมุโดยแยกเปน็คะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในวนัทำการถดัไป 

   3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น

โดยไมต่อ้งรอถงึการประชมุครัง้ตอ่ไป 

   3.2.3 เผยแพรว่ดิทิศันก์ารประชมุผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 4. บรษิทัใหก้ารดแูลผูถ้อืหุน้มากกวา่สทิธติามกฎหมาย โดยการใหข้อ้มลูสำคญัทีเ่ปน็ปจัจบุนัผา่นบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

  สำหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำป ี2556 บรษิทัไดจ้ดัการประชมุ 2 ครัง้ ดงันีใ้นวนัพธุที ่24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งประชมุ 501 ชัน้ 5 พรเีมยีรค์อรเ์ปอเรทปารค์ เลขที ่1 ซอยพรเีมยีร ์2 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 

โดยมผีูถ้อืหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะรวมจำนวน 67 ราย คดิเปน็รอ้ยละ 31.7704 ซึง่ไมถ่งึหนึง่ในสามของหุน้ทีจ่ำหนา่ย

ไดท้ัง้หมด จงึถอืวา่ไมค่รบองคป์ระชมุ ทำใหไ้มส่ามารถดำเนนิการประชมุได ้ คณะกรรมการจงึไดก้ำหนดใหจ้ดัการประชมุ (ครัง้ใหม)่ ในวนั

พฤหสับดทีี ่9 พฤษภาคม 2556 ซีง่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ ขอ้ 33 วรรค 2 การประชมุครัง้นีไ้มบ่งัคบัวา่ตอ้ง

ครบองคป์ระชมุ โดยมผีูถ้อืหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเองจำนวน 24 รายและผูร้บัมอบฉนัทะจำนวน 44 ราย รวมทัง้หมด 68 ราย คดิเปน็รอ้ยละ	

31.4684 ของจำนวนหุน้ทีจ่ำหนา่ยแลว้ทัง้หมด มกีรรมการบรษิทัเขา้รว่มประชมุ 8 ทา่นจากกรรมการทัง้หมด 8 ทา่น ประกอบดว้ย ประธาน

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นอีก 5 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

เลขานกุารบรษิทั และผูส้อบบญัชเีขา้รว่มประชมุดว้ย  

  บรษิทัไดม้อบใหบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จำกดั ซึง่เปน็นายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัดำเนนิการจดัสง่หนงัสอืนดั

ประชมุพรอ้มหลกัเกณฑว์ธิกีารเขา้รว่มประชมุ และขอ้มลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ซึง่ในแตล่ะวาระมคีวามเหน็ของคณะกรรมการ

ประกอบอยา่งเพยีงพอและชดัเจนใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ 34 วนั และเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.pe.premier.co.th ลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ 39 วนั เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาในการศกึษาขอ้มลูเปน็การลว่งหนา้

กอ่นวนัประชมุ และไดจ้ดัทำรายงานการประชมุสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยพรอ้มทัง้เผยแพรผ่า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 

วนันบัจากวนัประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้

   ในป ี2556 บรษิทัไดร้บัการประเมนิคณุภาพการจดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำป ีภายใตโ้ครงการประเมนิคณุภาพการจดัการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ และ

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน โดยหลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิคณุภาพครอบคลมุขัน้ตอนตา่งๆในการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ตัง้แตก่อ่นวนัประชมุ 

วนัประชมุ และภายหลงัวนัประชมุในระดบั “ดเีลศิ” ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ตดิตอ่กนัเปน็ปทีี ่2  
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   2.2.3 The shareholders are presented with the opportunity to pose questions to the chairpersons of the 
various	committees	on	matters	in	which	they	are	involved.	
  2.3 In the shareholders’ meeting, voting is made separately for each item in the case of several items in an 
agenda,	such	as	the	election	of	directors.	
  2.4 The Company has in place a process for vote counting, storage of voting papers for every agenda item and 
full	video	recording	of	the	meetings,	which	is	disclosed	on	the	Company’s	website.	The	meeting	and	vote	counting	for	every	
agenda	item	are	conducted	with	transparency	and	accountability.	
  2.5 The Chairman has allocated adequate time for discussion and encourages the shareholders to express 
opinions	and	pose	questions	related	to	the	Company	to	the	meeting.		

 3. PREPARATION AND DISCLOSURE OF THE MINUTES OF THE SHAREHOLDERS’ MEETINGS 
  3.1 The minutes of shareholders meetings records the explanation of the voting and vote counting procedures 
used	to	the	meeting	prior	to	commencement	of	the	meeting,	as	well	as	the	opportunity	provided	for	the	shareholders	to	
raise	issues	and	questions.	It	also	records	the	questions	and	answers,	the	voting	results	for	each	agenda	item	of	the	number	
of	shareholders	approving,	dissenting	and	abstaining,	and	the	list	of	directors	who	attended	or	missed	the	meetings.		
  3.2 The Company discloses to the public the voting results and the minutes of the meeting on its website. The 
details	of	the	practice	are	as	follows:	
   3.2.1  Disclose the resolutions of the meeting separated into approving, dissenting or abstaining votes  
	on	the	next	working	day.	
   3.2.2. Disseminate the minutes of the meeting within 14 days from the shareholders’ meetings to serve as a 
channel	for	shareholders	to	express	an	opinion	without	having	to	wait	for	the	next	meeting.	
 3.2.3 Post the videos of the shareholders’ meeting on the Company’s website. 

 4. THE COMPANY PROVIDES MORE CARE TO THE SHAREHOLDERS THAN THEIR LEGAL RIGHTS BY PROVIDING 
CURRENT IMPORTANT INFORMATION ON ITS WEBSITE. 
  For the annual general meeting of shareholders for the year 2013, the Company hosted the meeting twice. On 24 
April 2013 at 14.00 hours, the first meeting was hosted at Meeting Room No. 501, 5th Floor Premier Corporate Park, No.1, Soi 
Premier 2, Srinakarin Road, Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok. However, only 67 shareholders or 31.7704 per cent 
attended	in	person	or	by	proxy,	which	is	less	than	one-third	of	the	total	number	of	subscribed	shares.	The	number	of	
shareholders	did	not	constitute	a	quorum	and	the	meeting	could	not	be	executed.	The	Board	of	Directors	resolved	to	call	
another meeting on 9 May 2013. According to Article 33 paragraph 2 of the Company’s Article of Association regarding 
shareholders’ meetings, it is not mandatory to have a quorum at this meeting. The meeting was attended by 24 shareholders 
in person and 44 by proxy, totaling 68 shareholders holding in aggregate 31.4684 per cent of the total number of subscribed 
shares. All 8 of the Company’s directors joined the meeting, comprising the Chairman, Chairman of the Audit Committee, 
Managing Director and 5 other directors. In addition, the Company’s senior executives, Corporate Secretary and external 
auditor	also	joined	the	meeting.	
	 	 The	Company	assigned	the	Thailand	Securities	Depository	Co.,	Ltd,	which	is	the	share	registrar	of	the	Company,	
to	send	the	notice	of	the	meeting	together	with	the	rules	and	procedures	for	attending	the	meeting	and	all	relevant	
supporting	information	of	the	various	agendas,	which	included	adequate	and	clear	opinions	from	the	directors	for	each	
agenda item, to inform the shareholders 34 days prior to the meeting date. Such information in both Thai and English were 
also posted 39 days prior to the meeting date on the Company’s website www.pe.premier.co.th so as to allow the 
shareholders	time	to	review	the	information	in	advance	of	the	date	of	the	meeting.	The	minutes	of	the	meeting	was	
prepared and filed with the Stock Exchange of Thailand and disseminated on the Company’s website within 14 days from 
the	date	of	the	meeting	for	the	shareholders	to	review.	
  In 2013, the Company was assessed for the management quality of its annual general shareholders’ meeting 
under the Annual General Shareholders Meeting (AGM) Assessment project organized by the Thai Investors Association 
together	with	the	Office	of	the	Securities	and	Exchange	Commission	and	the	Thai	Listed	Companies	Association.	The	criteria	
used	in	the	assessment	covers	the	various	steps	in	arranging	the	shareholders’	meeting	before	the	meeting	day,	on	the	
meeting day and after the meeting day. The Company received an “Excellent” rating with a full score of 100 points for the 
two	consecutive	year	 		
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันทั้งเรื่องกระบวนการจัด

ประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการ

และผูบ้รหิารเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้ง 

 บรษิทัไดก้ำหนดแนวปฏบิตัใินการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั ดงันี ้

	 1. การใหข้อ้มลูกอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ 
  1.1 บรษิทัแจง้กำหนดการประชมุพรอ้มระเบยีบวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ

เผยแพรผ่า่นบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยมรีายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี ้

   1.1.1 บรษิทัเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชมุลว่งหนา้ผา่นบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัอยา่งนอ้ย 30 

วนั กอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้  

   1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นใน 	

รปูแบบเอกสาร  

   1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมาย

กำหนด (อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นวนัประชมุ) 

  1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมต ิ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลง

คะแนนตามแตล่ะประเภทของหุน้ทราบทัง้ในหนงัสอืเชญิประชมุและในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

  1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ

หุน้ทีเ่ปน็ฉบบัภาษาไทย 

  ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำป ี2556 ไมม่กีารเปลีย่นแปลงลำดบัระเบยีบวาระการประชมุ หรอืเพิม่เตมิวาระการประชมุและ

ไมม่กีารขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ 

	 2. การคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย 
  2.1 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง

ชดัเจนเปน็การลว่งหนา้ เพือ่แสดงถงึความเปน็ธรรมและความโปรง่ใสในการพจิารณาวา่จะเพิม่วาระทีผู่ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอ โดยมหีลกัเกณฑ์

ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

   1) ผูถ้อืหุน้ทกุรายมสีทิธเิสนอวาระ 

   2) รายละเอยีดของขอ้มลูประกอบการพจิารณา 

   3) เกณฑก์ารพจิารณาบรรจ/ุไมบ่รรจเุรือ่งทีเ่สนอเปน็วาระการประชมุ 

   4) ชอ่งทางรบัเรือ่ง เชน่ สง่หนงัสอืถงึคณะกรรมการ โดยอาจสง่เรือ่งผา่นบนเวบ็ไซต ์หรอือเีมลมากอ่น เปน็ตน้  

   5) ชว่งเวลาทีเ่ปดิรบัเรือ่ง ตัง้แต ่1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม ของทกุป ี

   6) คณะกรรมการแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบหลกัเกณฑเ์สนอเรือ่งเพือ่บรรจเุปน็วาระการประชมุไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

   7) มกีระบวนการกลัน่กรองเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ เพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณาในการประชมุคณะกรรมการ  

   8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอวาระและแจ้งในที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ 

	 	 2.2 คณะกรรมการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

   1) ชอ่งทางรบัเรือ่ง โดยการสง่หนงัสอืถงึคณะกรรมการ 

   2) ชว่งเวลาทีเ่ปดิรบัเรือ่ง ตัง้แต ่1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม ของทกุป ี

   3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อ หนังสือยินยอมของผู้ได้รับการ 	

เสนอชือ่ เปน็ตน้ 
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CHAPTER 2 THE EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS 
	 The	Board	of	Directors	supervises	and	protects	the	fundamental	rights	of	all	individual	and	groups	of	shareholders	
equally,	including	the	process	of	calling	the	meeting	of	shareholders,	the	protective	measures	to	prevent	the	use	of	inside	
information	by	the	directors,	management	and	employees	for	abusive	self-dealing,	and	for	the	directors	and	management	
to	disclose	information	regarding	their	interests	and	those	of	their	related	parties.	
The	Company	has	established	guidelines	for	the	equitable	treatment	of	shareholders	as	follows:	

 1. RELEASE OF INFORMATION PRIOR TO THE SHAREHOLDERS’ MEETING 
  1.1 The Company informs the Stock Exchange of Thailand of the meeting schedule together with the agenda 
and	opinions	of	the	Board	of	Directors	and	disseminated	this	information	on	the	Company’s	website.	The	details	of	the	
procedures	are	as	follows:	
   1.1.1 The Company provides an opportunity for the shareholders to review the supporting information of the 
meeting on its website at least 30 days prior to the date of the shareholders’ meeting.  
   1.1.2 The supporting information of the meeting posted on the Company’s website contains the same 
information	that	the	Company	will	send	to	the	shareholders	in	the	form	of	hard	copy	documents.	
   1.1.3 The Company sends the notice of the meeting and the supporting documents to the shareholders for 
more days in advance than that stipulated by law (at least 30 days prior to the meeting date). 
  1.2 The Company informs the shareholders of the various meeting rules and procedures for voting, including the 
voting	rights	attached	to	each	class	of	shares,	both	in	the	notice	of	the	meeting	and	at	the	shareholders’	meeting.	
  1.3 The above notice of the shareholders’ meeting is fully translated into English and disseminated at the same 
time	as	the	Thai	version.	
  At the annual general meeting of shareholders for 2013, there were no changes in the order of the agenda items 
and	no	agenda	item	was	added.	The	meeting	was	not	requested	to	consider	matters	other	than	those	specified	in	the	
notice	of	the	meeting.	

 2. PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORITY SHAREHOLDERS 
  2.1 The Board of Directors has clearly pre-determined the criteria for minority shareholders to propose additional 
agenda	 items	 in	advance	of	 the	shareholders’	meeting	date.	 In	order	 to	demonstrate	 fairness	and	transparency	 in	
considering	whether	the	agenda	items	proposed	by	the	minority	shareholders	should	be	included,	the	Company	has	the	
following	criteria:		
   1) All shareholders have the right to propose agenda items. 
   2) Details of the supporting information for consideration. 
   3) Criteria to determine inclusion/non-inclusion of the matter proposed as an agenda item. 
   4) Channels through which to propose agenda items, such send a letter to the Board of Directors that may 

be	sent	in	advance	through	the	Company’s	website,	by	email,	etc.	
   5) Nomination period is from 1 January to 31 December of every year. 
   6) The Board of Director informs the shareholders via the Company’s website of the criteria for proposing 

agenda	items.		
   7) There is a screening process of the matters proposed by the shareholders for consideration by the Board 

of	Directors	in	the	Board	meeting.	
   8) Inform the shareholders of the Board of Directors’ decision together with the reasoning by informing the 

shareholder	who	proposed	the	agenda	item	and	informing	the	shareholders’	meeting.	
  2.2 The Board of Directors established procedures for minority shareholders to nominate candidates to serve as 
directors	and	to	provide	supporting	information	regarding	the	candidates’	qualifications	and	their	consent	in	advance	of	the	
shareholders’	meeting	date.	The	rules	for	nomination	are	as	per	the	following	topics:	
   1) Nomination channel is by submitting a letter to the Board of Directors. 
   2) Nomination period is from 1 January to 31 December of every year. 
   3) Supporting information for consideration, such as detailed information on the qualifications of the 

proposed	candidates,	the	candidates’	letters	of	consent,	etc.	
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รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 

   4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย ์	

แหง่ประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

   5) คณะกรรมการพจิารณาคณุสมบตัขิองบคุคลทีผู่ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทักำหนดไว ้

   6) เลขานกุารบรษิทัแจง้ผลการพจิารณาของคณะกรรมการพรอ้มเหตผุลใหผู้ถ้อืหุน้ทราบโดยแจง้ไปยงัผูถ้อืหุน้ผูเ้สนอ และ

ประธานกรรมการแจง้ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

  2.3 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ปน็ผูบ้รหิารไมม่กีารเพิม่วาระการประชมุทีไ่มไ่ดแ้จง้เปน็การลว่งหนา้โดยไมจ่ำเปน็ โดยเฉพาะวาระสำคญัทีผู่ถ้อืหุน้

ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูกอ่นตดัสนิใจ  

  2.4 คณะกรรมการเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแตง่ตัง้กรรมการเปน็รายคน 

	 3. การปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน 
  3.1 คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้ง

แนวทางดงักลา่วใหท้กุคนในองคก์รถอืปฏบิตั ิรวมทัง้แนวปฏบิตัเิรือ่งการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัเพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานที่

มสีว่นรูข้อ้มลูภายในใชเ้ปน็แนวปฏบิตั ิ

  3.2 กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่

คณะกรรมการเปน็ประจำ รวมทัง้ใหม้กีารเปดิเผยในรายงานประจำป ี

	 4. การมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ 
  4.1 คณะกรรมการมขีอ้กำหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รายงานการมสีว่นไดเ้สยีอยา่งนอ้ยกอ่นการพจิารณาวาระนัน้ และมกีาร

บนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุคณะกรรมการ ดงันี ้

   1) คณะกรรมการกำหนดแนวทางใหก้รรมการและผูบ้รหิารเปดิเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้งตอ่คณะกรรมการ 	

	 	 เพือ่ใหค้ณะกรรมการสามารถตดัสนิใจเพือ่ประโยชนโ์ดยรวมของบรษิทั 

   2) แนวทางดงักลา่วสอดคลอ้งกบัลกัษณะของธรุกจิและขอ้กำหนดของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ธนาคารแหง่ประเทศไทย  	

  สำนกังานกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เปน็ตน้ 

   3) กำหนดใหเ้ลขานกุารบรษิทัเปน็ผูร้บัขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้ง 

   4) เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร 	

  รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วน 	

  ไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้ง 

  4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้

ความเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ งดเวน้จากการมสีว่นรว่มในการประชมุพจิารณาในวาระนัน้ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บรษิทัดำเนนิธรุกจิภายใตว้สิยัทศัน ์“ธรุกจิกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สงัคมยัง่ยนื” โดยมุง่ทีจ่ะประสบความสำเรจ็อยา่งยัง่ยนืโดยคำนงึ

ถงึสทิธคิวามถกูตอ้งและความเปน็ธรรมตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ รวมถงึไมก่ระทำการใดๆ อนัเปน็การละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีเหลา่นัน้

ดว้ย และเพือ่เปน็แนวปฏบิตัสิำหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน บรษิทัไดก้ำหนดจรรยาบรรณธรุกจิไวเ้ปน็ลายลกัษณอ์กัษรซึง่ครอบคลมุการปฏบิตัิ

ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ทัง้ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ ผูม้คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิ พนกังานและสงัคม 

 บรษิทัไดด้ำเนนิการกำหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบับทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงันี ้

 1. การกำหนดนโยบายการปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
  1.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ พรอ้มมาตรการดำเนนิการทีเ่ปน็รปูธรรม มกีารแถลง

นโยบายและมมีาตรการเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่ปน็ธรรม ทีท่ำใหม้ัน่ใจไดว้า่บรษิทัและหว่งโซอ่ปุทาน (Value Chain) ของบรษิทัมคีวามรบัผดิ

ชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงันี ้



63
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited

   4) The Board of Directors informs the shareholders of the rules for nomination candidates through the 
dissemination	channels	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	and	through	the	Company’s	website.	

   5) The Board of Directors considers the qualifications of the candidates proposed by the minority 
shareholders	according	to	the	criteria	set	by	the	Company.	

   6) The Corporate Secretary informs the shareholders who proposed candidates of the Board of Directors’ 
decision	and	its	reasoning	and	the	Chairman	informs	the	shareholders’	meeting.	

  2.3 Shareholders in a management position may not add an agenda item without prior notice unless necessary, 
especially	important	agenda	items	that	the	shareholders	require	time	to	review	before	making	a	decision.	
  2.4 The Board of Directors provides the opportunity for the shareholders to exercise their rights to elect directors 
individually.	

 3. PROTECTION AGAINST ABUSE OF INSIDE INFORMATION 
  3.1 The Board of Directors has established in writing the procedures for safe-guarding and prevention of use of 
inside	information	and	has	communicated	them	to	everyone	in	the	Company	for	compliance,	together	with	the	rules	for	
trading	the	Company’s	shares	for	the	directors,	executives	and	employees	with	knowledge	of	inside	information	to	use	as	a	
guideline.	
  3.2 All directors and executives who have a duty by law to report on their securities holding of the Company are 
required	to	regularly	send	such	report	to	the	Board	of	Directors	and	this	information	must	be	disclosed	in	the	Company’s	
annual	report.	

	 4. CONFLICTS OF INTEREST OF DIRECTORS 
  4.1 The Board of Directors has a requirement for the directors and executives to report any conflict of interest 
regarding	each	agenda	item	prior	to	consideration	and	that	such	conflict	must	be	minuted	in	the	minutes	of	the	Board	of	
Directors’	meeting	as	follows:	
   1) The Board of Directors has set the guideline for the directors and executives to disclose their interests  	
	 	 	 	 and	those	of	their	related	persons	to	the	Board	so	that	it	can	make	a	decision	for	the	benefit	of	the			
	 	 	 	 Company	as	a	whole.		
   2) This guideline is consistent with the nature of the business and the regulations of the relevant authorities,  	
	 	 	 	 such	as	the	Bank	of	Thailand,	the	Securities	and	Exchange	Commission,	the	Stock	Exchange	of	Thailand,	etc.	
   3) The Corporate Secretary has been assigned as the recipient for information on any interest of the  	
	 	 	 	 directors,	executives	and	their	related	persons.	
   4) The Corporate Secretary has the duty to report any interest of the directors and executives, together  	
	 	 	 	 with	 related	persons	 to	 the	Board	of	Directors,	especially	when	 the	Board	has	 to	consider	any			
	 	 	 	 transaction	between	the	Company	and	the	director	or	executive	who	have	an	interest	or	is	connected.	
    4.2 The Board of Directors supervises that directors with material interest in a manner that may impede 
the	said	directors	from	providing	an	independent	opinion	shall	not	participate	in	the	meeting	to	consider	the	agenda	item	
in	which	he	has	an	interest.	

CHAPTER 3 THE ROLE OF STAKEHOLDERS 
 The Company operates its business under the vision of “The Premier Business, The Premier People, The Premier Society” 
with	the	aim	for	sustained	success	with	consideration	of	the	rights,	righteousness	and	fairness	to	all	groups	of	stakeholders,	
including	not	committing	any	violation	against	the	rights	of	these	stakeholders.	As	guidance	for	 its	management	and	
employees,	the	Company	has	prepared	a	written	code	of	conduct	that	covers	the	treatment	of	all	groups	of	stakeholders,	
including	shareholders,	customers,	trade	partners,	business	alliances,	employees	and	society.	
	 The	Company	has	established	guidelines	on	the	role	of	stakeholders	as	follows:	

 1. SETTING POLICIES AFFECTING STAKEHOLDERS 
  1.1 The Board of Directors has set the policy on the treatment of each stakeholder group together with 
implementation	measures	that	are	 in	effect.	The	policy	has	been	announced	and	there	are	measures	 related	to	fair	
treatment	that	ensures	that	the	Company	and	its	value	chain	are	responsible	for	the	stakeholders	as	follows:	
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	 	 	 1) ผูถ้อืหุน้  

    ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใส และเปน็ประโยชนแ์กบ่รษิทัและผูถ้อืหุน้ บรหิารงานดว้ยความระมดัระวงั

และรอบคอบ เพือ่ปอ้งกนัความเสยีหายตอ่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนไมแ่สวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูเ้กีย่วขอ้ง โดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิทัทีย่งั

ไมเ่ปดิเผยตอ่สาธารณชน และไมด่ำเนนิการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทั รวมถงึไมเ่ปดิเผยขอ้มลูลบั

ของบรษิทัตอ่บคุคลภายนอกโดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนัของบรษิทั 

	 	  2) พนกังาน 	

    บรษิทัเลง็เหน็ถงึความสำคญัของพนกังานซึง่ถอืเปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่ จงึปฏบิตัติอ่พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนั

และเปน็ธรรมบนหลกัสทิธมินษุยชน ไมม่กีารเลอืกปฏบิตัทิัง้การแบง่แยก สผีวิ เชือ้ชาต ิเพศ ศาสนา ไมม่กีารใชแ้รงงานเดก็หรอืแรงงานทีผ่ดิ

กฎหมาย มนีโยบายการบรหิารคา่จา้งและคา่ตอบแทนโดยยดึหลกัความเปน็ธรรม เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและความ

สามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้

ความสามารถใหก้บัพนกังานอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่พฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังานใหไ้ดร้บัความกา้วหนา้ในอาชพี  

    สำหรับนโยบายด้านสวัสดิการบริษัทจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กองทุน

ประกนัสงัคม การประกนัสขุภาพกลุม่ การประกนัชวีติกลุม่ การประกนัอบุตัเิหตกุลุม่ การตรวจสขุภาพประจำป ีหอ้งพยาบาลของบรษิทั รถ

รบัสง่พนกังาน และสวสัดกิารเกีย่วกบัเงนิชว่ยเหลอืพนกังานในโอกาสตา่งๆ 

    บรษิทัไดก้ำหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั โดยจดัใหม้คีณะกรรมการดแูลดา้นความปลอดภยั ชวีอนามยัและสภาพ

แวดลอ้มในการทำงาน เพือ่ดำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและตดิตามการปฏบิตังิานอยา่งใกลช้ดิ มกีารใหค้วามรู้

และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้าง

จิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัต ิ และกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันภัยในอาคารสำนักงาน 

การซอ้มหนไีฟเปน็ประจำทกุป ีรวมถงึการตรวจวเิคราะหร์ะดบัแสงสวา่ง และตรวจวดัระดบัความดงัเสยีง 

	 	  3) ลกูคา้ 	

    บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้

มาตรฐานมคีวามปลอดภยั เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ มกีารเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไม่

บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้การใหข้อ้มลูขา่วสารทีถ่กูตอ้ง เพยีงพอและเปน็ประโยชนต์อ่ลกูคา้ และมกีระบวนการเรยีกคนืสนิคา้หากพบความ

ผดิปกตเิกีย่วกบัคณุภาพสนิคา้ 

	   4) คูค่า้และเจา้หนี	้

    บรษิทัมกีารคดัเลอืกคูค่า้อยา่งเปน็ธรรม ดำเนนิธรุกจิตอ่กนัดว้ยความยตุธิรรม ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ เคารพและปฏบิตัิ

ตามเงือ่นไขสญัญาทีก่ำหนดไว ้ ไมเ่รยีก หรอืไมร่บั หรอืจา่ยผลประโยชนใ์ดๆทีไ่มส่จุรติในการตดิตอ่กบัคูค่า้หรอืเจา้หนี ้ หากในกรณทีีข่อ้มลู

ปรากฏวา่มกีารจา่ยผลประโยชนใ์ดๆทีไ่มส่จุรติ บรษิทัจะหารอืกบัคูค่า้หรอืเจา้หนี ้ เพือ่รว่มกนัแกไ้ขปญัหาใหร้วดเรว็เเละเกดิความยตุธิรรมตอ่

ทกุฝา่ย 

   5) คูแ่ขง่	

    บรษิทัมกีารดำเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม โปรง่ใส มกีารแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมกบัคูแ่ขง่ขนั มกีารแขง่ขนัทางการคา้ภาย

ใตก้รอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ี ไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม ไมท่ำลายชือ่เสยีงคู่

แขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วรา้ยหรอืกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจรงิและไมเ่ปน็ธรรม 

   6) ชมุชน/สงัคม	

    บรษิทักำหนดแนวปฏบิตัติอ่ชมุชน สงัคม ไวใ้นจรรยาบรรณธรุกจิ เพือ่เปน็หลกัปฏบิตัแิกพ่นกังานทกุคน ดงันี ้

    1) สนบัสนนุกจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ชมุชนและสงัคมสว่นรวม และสรา้งปฏสิมัพนัธอ์นัดกีบัชมุชนทีส่ถานประกอบ

การของบรษิทัตัง้อยู ่ 

    2) ปฏบิตัหิรอืควบคมุใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

    3) ไมส่นบัสนนุหรอืรว่มธรุกรรมกบับคุคลใดทีเ่ปน็ภยัตอ่ชมุชน สงัคม  

    4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่สังคมหวั่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการดำเนินงาน

ของบรษิทั 
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	 	 	 1) Shareholders 
	 	 	 	 Perform	duties	with	integrity,	transparency	and	for	the	benefit	of	the	Company	and	its	shareholders;	
manage	the	Company’s	operations	cautiously	and	carefully	in	order	to	prevent	any	damages	to	the	shareholders;	refrain	
from	seeking	personal	gains	for	oneself	or	related	persons	by	exploiting	any	non-public	information	of	the	Company;	and	
refrain	from	any	action	that	might	cause	conflicts	of	interest	with	the	Company,	including	the	divulgence	of	any	confidential	
information	of	the	Company	to	outsiders,	especially	its	competitors.	
	 	 	 2) Employees 
	 	 	 	 The	Company	recognizes	 the	 importance	of	 its	employees	as	valuable	assets	and	has	treated	all	
employees	equally	and	fairly	based	on	human	rights	principles	without	discrimination	of	skin	color,	race,	sex	or	religion	and	
without	the	use	of	child	or	illegal	labor.	The	Company	has	compensation	and	remuneration	policies	that	are	based	on	the	
principles	of	fairness,	which	are	appropriate	for	the	job	description,	responsibilities	and	competency	of	each	employee	and	
are	comparable	with	other	companies	within	the	same	industry.	The	Company	also	has	a	policy	for	 the	continuous	
development	and	promotion	of	knowledge	and	competency	for	the	employees	to	develop	their	skills	and	abilities	for	career	
advancement.	
	 	 	 	 As	 for	 its	welfare	policy,	 the	Company	provides	employee	benefits,	 such	as	provident	 fund	 for	
employees,	social	security	fund,	group	health	insurance,	group	life	insurance,	group	accident	insurance,	annual	health	
check-up,	in-house	medical	clinic,	shuttle	bus	service,	and	financial	support	for	employees	on	various	occasions.	
	 	 	 	 The	Company	has	set	a	safety	policy	and	set	up	a	committee	to	oversee	that	safety,	bio-sanitation,	
and	the	work	environment	are	in	accordance	with	the	laws	and	international	standards	and	to	closely	monitor	performance.	
Knowledge	and	training	on	safety,	bio-sanitation,	and	the	work	environment	are	provided	to	the	employees	and	related	
persons	along	with	promotion	of	all	employees’	awareness	towards	the	importance	of	safety	and	to	seriously	comply.	There	is	
regular	 testing	of	the	office	building’s	 saffety	system	and	annual	 fire	drills,	as	well	as	 illumination	and	noise	 intensity	
measurements.	
   3) Customers	
	 	 	 	 The	Company	has	set	a	policy	to	meet	customer	satisfaction	by	offering	quality	products	of	standard	
that	are	safe	to	fulfill	the	needs	of	the	customers.	Complete	and	accurate	information	about	the	products	and	services	are	
disclosed	without	distortion	of	facts,	as	well	as	provision	of	information	that	is	accurate,	adequate,	and	beneficial	to	the	
customers.	It	also	has	a	product	recall	process	in	case	any	quality	defect	is	found.	
   4) Trade Partners and Creditors	
	 	 	 	 The	Company	 selects	 its	 trade	partners	 impartially	and	conducts	mutual	business	 fairly	without	
exploitation,	respects	and	abides	by	the	terms	of	the	agreement,	and	does	not	solicit,	accept	or	give	any	undue	benefit	in	
dealing	with	trade	partners	or	creditors.	In	the	case	that	there	should	be	any	information	regarding	the	bestowment	of	any	
undue	benefits,	the	Company	will	consult	with	the	trade	partners	or	creditors	to	mutually	resolve	the	matter	quickly	and	with	
fairness	to	all	parties.	
   5) Competitors	
	 	 	 	 The	Company	conducts	its	business	ethically	and	transparently	with	fair	competition	with	its	competitors,	
competes	under	 the	 rules	of	 fair	business	competition,	 refrains	 from	seeking	confidential	 information	of	 the	business	
competitors	through	dishonest	or	improper	means,	and	refrains	from	discrediting	competitors	through	slandering	or	take	any	
action	without	the	truth	and	unjustifiably.	
   6) Communities/Society	
	 	 	 	 The	Company	has	set	the	rules	for	the	treatment	of	communities	and	society	in	its	Code	of	Conduct	for	
use	as	a	guideline	for	practice	by	all	employees	as	follows:	
    1) Support activities that are beneficial to the communities and society as a whole and build a good 

relationship	with	the	communities	in	which	the	Company’s	place	of	business	is	located.	
    2) Comply or ensure compliance with relevant laws and regulations. 
    3) Refrain from supporting or participating in transactions with any persons that are detrimental to the 

communities	and	society.	
    4) Pay attention to and be responsible for rectifying any danger that society is apprehensive of that 

may have been caused by the Company’s products/services or business operation.	
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    5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ด ี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่

พนกังาน  

	 	 	 7) สิง่แวดลอ้ม 

    1) ไมก่ระทำการใดๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายตอ่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม  

    2) ปฏบิตัหิรอืควบคมุใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 

    3) ไมใ่หก้ารสนบัสนนุหรอืรว่มธรุกรรมกบับคุคลใดทีเ่ปน็ภยัตอ่สภาพแวดลอ้มสว่นรวม  

    4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดย

การนำเทคโนโลยทีีส่ามารถประหยดัพลงังานมาใชภ้ายในบรษิทั  

  1.2 คณะกรรมการกำหนดใหเ้ลขานกุารบรษิทัเปน็ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน และจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไดเ้ปดิเผย

กระบวนการและชอ่งทางบนเวบ็ไซต ์หรอืรายงานประจำปขีองบรษิทั 

  1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด

สทิธติามกฎหมายของผูม้สีว่นไดเ้สยี  

 2. การเปดิเผยการปฏบิตัติามนโยบายและการจดัทำรายงานแหง่ความยัง่ยนื (Sustainability Report) ดา้นความรบัผดิ
ชอบตอ่สงัคม (CSR Report) 
  2.1 บรษิทัเปดิเผยกจิกรรมตา่งๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการดำเนนิการตามนโยบายดงักลา่วขา้งตน้ และเปดิเผยกลไกในการสง่เสรมิ

การมสีว่นรว่มของพนกังานในการปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่วขา้งตน้ดว้ย 

  2.2 คณะกรรมการดแูลใหบ้รษิทัจดัทำรายงานแหง่ความยัง่ยนืดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของกจิการไวใ้นรายงานประจำปหีรอื

จดัทำเปน็ฉบบัตา่งหากแยกจากรายงานประจำป ี

	 3. บรษิทัมนีโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึการสนบัสนนุกจิกรรมทีส่ง่เสรมิและปลกูฝงัให้

พนกังานทกุคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 4. บริษัทมีการกำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 	

ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท รวมทั้งมีนโยบาย 

การตอ่ตา้นการทจุรติและหา้มจา่ยสนิบนเพือ่ประโยชนท์างธรุกจิ ซึง่ไดแ้จง้ใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบและถอืปฏบิตัติลอดมา นอกจากนีบ้รษิทั

ยงัไดเ้ขา้รว่มลงนามในการแสดงเจตนารมณเ์ปน็แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติดว้ย 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูล

ทัว่ไปตามหลกัเกณฑข์องสำนกังานกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอืน่ทีส่ำคญัทีม่ี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยบริษัทได้เผยแพร่

ขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัตอ่ผูถ้อืหุน้นกัลงทนุและสาธารณชนผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษและมกีารปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ปน็ปจัจบุนัอยา่งสมำ่เสมอ 

 บรษิทัไดด้ำเนนิการกำหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส ดงันี ้

	 1. การเปดิเผยขอ้มลู 
  1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการ

ตดัสนิใจของนกัลงทนุ ทัง้นี ้ 

   1.1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ทนัเวลา โปรง่ใส และเปน็ไปตามเกณฑท์ีส่ำนกังานกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกำหนด  

   1.1.2 มกีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปดิเผยขอ้มลูเปน็ประจำ 
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    5) Participate in the improvement of quality of life, build a harmonious society, develop virtue and 
morality,	preserve	good	traditions,	and	instill	a	strong	sense	of	social	responsibility	and	volunteerism	
among	the	employees.	

	 	 	 7) Environment	
    1) Refrain from any action that may damage the natural resources and the environment. 
    2) Comply or ensure compliance with laws and regulations related to the environment. 
    3) Refrain from supporting or participating in transactions with outside persons that threaten the 

environment	as	a	whole.	
    4) Encourage the efficient use of resources and set policies on conservation of energy and other 

resources	through	the	adoption	of	energy-efficient	technologies	for	use	in	the	Company.	
  1.2 The Board of Directors has assigned the Corporate Secretary as the recipient of complaints and to handle 
the	complaints	filed	by	the	stakeholders.	The	reporting	procedures	and	channels	have	been	disclosed	on	the	website	and	in	
the	annual	report	of	the	Company.	
  1.3 Have in place mechanisms for whistle-blower protection and compensation measures in the case that 
stakeholders	receive	any	damage	from	the	Company’s	violation	of	their	legal	rights.	

	 2. Disclosure of compliance to the policies and preparation of the sustainability report on corporate social 
responsibility (CSR report) 
  2.1 The Company discloses various activities that demonstrate the implementation of the policies mentioned 
above	and	also	discloses	the	mechanisms	to	encourage	the	participation	of	employees	in	compliance	with	the	afore-
mentioned	policies.	
  2.2 The Board of Directors ensures that the Company prepares a sustainability report on corporate social 
responsibility	as	part	of	its	annual	report	or	as	a	separate	report	from	the	annual	report.	

 3. The company has policies and practices in anti-corruption, as well as supports activities that promotes and  
instills all employees to comply with the relevant laws and regulations. 

	 4. The company has set policies on intellectual property for	which	employees	are	prohibited	from	infringement		
of	the	intellectual	property	rights	of	others,	disregarding	whether	domestic	or	foreign,	and	are	prohibited	from	bringing	
pirated	software	for	use	in	the	Company.	The	Company	has	anti-corruption	policies	and	prohibits	bribery	for	business	gain	by	
the	Company.	The	Company	has	informed	all	employees	of	these	policies	to	which	they	have	complied	with	all	along.	In	
addition,	the	Company	has	signed	the	declaration	of	intent	to	join	the	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	against	
Corruption.	

CHAPTER 4 DISCLOSURE AND TRANSPARENCY 
	 The	Board	of	Directors	recognizes	the	importance	of	disclosure	of	information,	both	financial	and	non-financial,	that	is	
accurate, complete and transparent as stipulated by the regulations of the Securities and Exchange Commission (SEC) and 
the Stock Exchange of Thailand (SET), as well as other material information that may affect the price of the Company’s 
securities	that	influences	the	decision-making	process	of	 its	 investors	and	stakeholders.	 Information	on	the	Company	is	
disseminated	to	the	shareholders,	investors	and	general	public	through	the	channels	of	the	SET	and	the	Company’s	website	
in	Thai	and	English,	which	is	constantly	updated.	
	 The	Company	has	set	guidelines	on	the	disclosure	and	transparency	of	information	as	follows:	

 1. DISCLOSURE OF INFORMATION 
  1.1 The Board of Directors has mechanisms to ensure that the information disclosed to the investors is accurate, 
not	misleading	and	adequate	for	their	decision-making	as	follows:	
   1.1.1 The disclosure of material information, both financial and non-financial, of the Company is accurate, 
complete,	timely,	transparent	and	in	accordance	with	the	criteria	stipulated	by	the	SEC	and	the	SET.	
   1.1.2 The effectiveness of the disclosure process is evaluated regularly.	
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  1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบาย

เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถ

ปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่วไดพ้รอ้มดว้ยเหตผุล โดยรายงานผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ รายงานประจำป ีและบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั เปน็ตน้ 

  1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ

บญัชใีนรายงานประจำป ีโดยครอบคลมุในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

   1) การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดย 	

  สมำ่เสมอ 

   2) รายงานทางการเงนิมขีอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น เปน็จรงิตามมาตรฐานการบญัช ี

   3) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

  1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis หรอื MD&A) เพือ่ประกอบการเปดิเผยงบการเงนิทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพือ่ใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิ

ขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการดำเนนิงาน การเปลีย่นแปลงทีม่นียัสำคญัของบรษิทั รวมถงึปจัจยัและเหตกุารณท์ีม่ผีลตอ่ฐานะการเงนิหรอืผล

การดำเนนิงาน นอกเหนอืจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอยา่งเดยีว 

  1.5 คณะกรรมการกำหนดใหม้กีารเปดิเผยคา่สอบบญัชแีละคา่บรกิารอืน่ทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวใ้นรายงานประจำปขีองบรษิทั 

  1.6 คณะกรรมการกำหนดใหม้กีารเปดิเผยในรายงานประจำป ี

   1) บทบาท หนา้ที ่และความเหน็จากการปฎบิตัหินา้ทีใ่นปทีีผ่า่นมาของคณะกรรมการ  

   2) บทบาท หนา้ที ่และความเหน็จากการปฎบิตัหินา้ทีใ่นปทีีผ่า่นมาของคณะกรรมการชดุยอ่ย  

   3) จำนวนครัง้ของการประชมุ และจำนวนครัง้ทีก่รรมการแตล่ะทา่นเขา้รว่มประชมุในปทีีผ่า่นมา 

   4) ประวตักิารอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอยา่งตอ่เนือ่งของกรรมการ 

  1.7 คณะกรรมการเปดิเผย นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแกก่รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ะทอ้นถงึภาระหนา้ทีแ่ละความรบั

ผดิชอบของแตล่ะคน รวมทัง้รปูแบบหรอืลกัษณะของคา่ตอบแทนดว้ย ทัง้นี ้ จำนวนเงนิคา่ตอบแทน รวมถงึคา่ตอบแทนทีก่รรมการแตล่ะทา่น

ไดร้บัจากการเปน็กรรมการของบรษิทัยอ่ยดว้ย 

	 2. ขอ้มลูขัน้ตำ่ทีเ่ปดิเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
  2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำป ี

(แบบ 56-1) และรายงานประจำปแีลว้ คณะกรรมการพจิารณาใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นชอ่งทางอืน่ดว้ย เชน่

บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยต้อง

ประกอบดว้ยขอ้มลูตอ่ไปนีแ้ละปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ปน็ปจัจบุนั 

   (1) วสิยัทศันแ์ละพนัธกจิของบรษิทั 

   (2) ลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทั 

   (3) โครงสรา้งองคก์ร รายชือ่คณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

   (4) คณุสมบตัแิละประสบการณข์องเลขานกุารบรษิทั 

   (5) งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดำเนนิงานทัง้ฉบบัปจัจบุนัและของปกีอ่นหนา้ 

   (6) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจำป ี(แบบ 56-1) และรายงานประจำป ีทีส่ามารถใหด้าวนโ์หลดได ้ 

   (7) ขอ้มลูหรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษิทันำเสนอตอ่นกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรอืสือ่ตา่งๆ 

   (8) โครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

   (9) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์/กิจการ

เฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs) 

   (10) กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญท่ัง้ทางตรงและทางออ้มทีถ่อืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 5 ของจำนวนหุน้ทีจ่ำหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดและมสีทิธิ

ออกเสยีง 

   (11) การถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

   (12) หนงัสอืเชญิประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 



69
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited

  1.2 The Board of Directors provides a summary of the corporate governance policy, code of conduct, risk 
management	policy	and	corporate	social	responsibility	policy	as	approved	by	the	Board	and	the	steps	in	implementing	such	
policies,	including	cases	of	non-compliance	along	with	the	reasons,	through	various	channels,	such	as	the	Company’s	
annual	report	and	website.	
  1.3 The Board of Directors has arranged for the Report of the Board of Directors’ Responsibilities for Financial 
Statements	to	be	presented	together	with	the	report	of	the	independent	auditor	in	the	annual	report.	The	report	covers	the	
following	subjects:	
   1) Compliance with generally accepted accounting principles that is suitable for the business and use of 

appropriate	accounting	policies	that	are	consistently	adopted.	
   2) The financial reports contain information that is accurate, complete and factual in accordance with 

accounting	standards.	
   3) The Report of the Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements is signed by the Chairman 

and the Managing Director. 
  1.4 The Board of Directors encourages the Company to prepare a Management Discussion and Analysis (MD&A) 
to	supplement	the	disclosure	of	each	quarterly	financial	statement.	This	is	done	in	order	for	investors	to	be	informed	of	the	
information	and	to	understand	the	changes	that	occurred	to	the	financial	position	and	results	of	operations,	the	significant	
changes	in	the	Company,	including	factors	and	events	that	affect	the	financial	position	or	results	of	operations,	and	not	just	
be	presented	with	only	the	figures	in	the	financial	statements.	
  1.5 The Board of Directors stipulates that the audit and other fees of the auditor be disclosed in the Company’s 
annual	report.	
  1.6 The Board of Directors stipulates that the following information be disclosed in the annual report:  
   1) Roles, duties and opinions from their work performance in the previous year of the Board of Directors. 
   2) Roles, duties and opinions from their work performance in the previous year of the committees. 
   3) Number of meetings held and attendance record of each director in the previous year. 
   4) Record of training and ongoing professional education of the directors. 
  1.7 The Board of Directors discloses the policy for remuneration of directors and executives that corresponds with 
the	duties	and	responsibilities	of	each	person,	including	the	forms	and	manner	of	remuneration,	the	remuneration	amount	
and	the	amount	of	payment	received	by	each	director	as	a	director	of	the	Company’s	subsidiary.	

 2. MINIMUM INFORMATION DISCLOSED ON THE COMPANY’S WEBSITE 
  2.1 In addition to disclosing information as specified by the regulations through the SET, annual statements (Form 
56-1), and annual report, the Board of Directors deems it appropriate to regularly disclose information that is up-to-date 
both	 in	Thai	and	English	 through	other	channels,	 such	as	the	Company’s	website.	The	minimum	information	on	the	
Company’s	website	should	at	least	comprise	the	following	and	must	be	regularly	updated:	
   (1) Vision and mission of the Company; 
   (2) Nature of business of the Company; 
   (3) Organization chart and list of members of the Board of Directors and management team; 
   (4) Qualification and experience of the Corporate Secretary; 
   (5) Financial statements and reports on the financial position and results of operations for both the current 

and	prior	year.	
   (6) Downloadable annual statements (Form 56-1), and annual report; 
   (7) Information or other materials provided in briefings to analysts, fund managers and the media; 
   (8) Direct and indirect shareholding structure; 
   (9) Group corporate structure, detailing the subsidiaries, affiliates, joint ventures and special purpose 

enterprises/vehicles (SPEs/SPVs); 
   (10) Direct and indirect shareholding of beneficial owners holding 5% or more of the total paid-up shares 

with	voting	rights;	
   (11) Direct and indirect shareholdings of major and/or substantial shareholders, directors, and senior 

management;	
   (12) Notice of the annual general meeting and extraordinary general meetings; 
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   (13) ขอ้บงัคบับรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้ตกลงของกลุม่ผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี 

   (14) นโยบายและแนวปฎบิตัติามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

   (15) นโยบายดา้นบรหิารความเสีย่ง รวมถงึวธิกีารจดัการความเสีย่งดา้นตา่งๆ 

   (16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัต ิ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับ

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

   (17) กฎบตัร หรอืหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ คณุสมบตั ิวาระการดำรงตำแหนง่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

   (18) จรรยาบรรณสำหรบัพนกังานและกรรมการของบรษิทั  

   (19) จรรยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ ์

   (20) ขา่วของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

   (21) ขอ้มลูตดิตอ่หนว่ยงาน หรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ เชน่ ชือ่บคุคลทีส่ามารถ ใหข้อ้มลูได ้ หมายเลข

โทรศพัท ์

   (22) แผนงานนกัลงทนุสมัพนัธป์ระจำป ี

	 	 ในป ี2556 บรษิทัไดม้กีารนำเสนอผลการดำเนนิงาน ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีไ่มใ่ชท่างการเงนิแกน่กัวเิคราะห ์ นกัลงทนุ

รายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนั และผูถ้อืหุน้ผา่นชอ่งทางตา่งๆ นอกจากนีย้งัมกีารตอบคำถามทางอเีมลและทางโทรศพัทอ์ยา่งสมำ่เสมออกี 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมหีนา้ทีก่ำกบัดแูลการทำงานของฝา่ยจดัการใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ความรบัผดิชอบ

ตามหนา้ทีข่องคณะกรรมการทีม่ตีอ่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

 บรษิทัไดด้ำเนนิการกำหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ดงันี ้

	 1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 
  1.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ 

ประสบการณ ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มี

ประสบการณใ์นธรุกจิหรอือตุสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัดำเนนิกจิการอยู ่

  1.2 คณะกรรมการจดัใหม้กีารเปดิเผยนโยบายในการกำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการทีม่คีวามหลากหลาย รวมถงึจำนวน

ปกีารดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัของกรรมการแตล่ะคนในรายงานประจำป ีและบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ทัง้นี ้ 

   1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส และจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของ

กรรมการแตล่ะคนในรายงานประจำป ีและบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

   1.2.2 เปดิเผยรายชือ่กรรมการ ประวตั ิคณุวฒุ ิประสบการณ ์และการถอืหุน้บรษิทัทีแ่สดงใหเ้หน็วา่คณะกรรมการมคีวามรู	้

ความสามารถ คณุสมบตัแิละประสบการณท์ีเ่ปน็ประโยชนต์อ่บรษิทัผา่นชอ่งทางรายงานประจำปแีละบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

   1.2.3  เปดิเผยขอ้มลูในรายงานประจำปอียา่งชดัเจนวา่กรรมการรายใดเปน็ตวัแทนผูถ้อืหุน้ / กรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร / 

กรรมการอสิระ / กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร 

  1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติ

หนา้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมจีำนวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และไมค่วรเกนิ 12 คน  

  1.4 คณะกรรมการมกีรรมการอสิระทีส่ามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการทำงานของฝา่ยจดัการไดอ้ยา่งอสิระในจำนวนทีส่ำนกังาน

คณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด 

  1.5 สดัสว่นของกรรมการเปน็ไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใชห้ลกัเกณฑเ์รือ่งความรูค้วามสามารถและความเหมาะสม

ของบคุคลทีจ่ะมาดำรงตำแหนง่กรรมการเปน็หลกั มากกวา่ทีจ่ะใชห้ลกัเกณฑใ์นเรือ่งสดัสว่นของเงนิลงทนุ 

  1.6 บรษิัทคำนงึถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทกำหนดมากกว่าจำนวนหรือสัดสว่นของ

กรรมการอสิระ 

  1.7 คณะกรรมการมกีารกำหนดจำนวนปทีีด่ำรงตำแหนง่ในแตล่ะวาระ แตไ่มม่กีารกำหนดจำนวนวาระทีด่ำรงตำแหนง่ตดิตอ่กนั

ไดน้านทีส่ดุ 
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   (13) Articles of Association, Memorandum of Association and shareholders’ agreement (if any); 
   (14) Policy and practices according to the principles of good corporate governance of the Company; 
   (15) Risk management policy and its implementation; 
   (16) Charter or responsibilities, qualifications and term of office of the Board of Directors, including the types 

of	decisions	requiring	Board	approval;	
   (17) Charter or responsibilities, qualifications and term of office of the committees; 
   (18) Code of conduct of the Company’s employees and directors; 
   (19) Code of conduct of the investor relations officer; 
   (20) News of the Company and its subsidiaries; 
   (21) Contact details of the unit or officer responsible for investor relations (e.g. name of contact person who 

can provide information and telephone number); 
   (22) Annual investor relations plan. 
  In 2013, the Company presented its operational results, both financial and non-financial information, to the 
analysts,	retail	investors,	institutional	investors	and	shareholders	through	various	channels.	In	addition,	the	Company	regularly	
replied	to	email	and	telephone	queries.	

CHAPTER 5 RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS 
	 The	Board	of	Directors	is	responsible	for	overseeing	the	work	of	the	management	to	ensure	compliance	with	policies,	
plans	and	budgets,	as	well	as	its	responsibilities	toward	the	Company	and	its	shareholders.	
The	Company	has	set	the	guidelines	regarding	the	responsibilities	of	the	Board	of	Directs	as	follows:	

 1. STRUCTURE OF THE BOARD 
  1.1 The Board of Directors has prescribed that the structure of Board should consist of directors with various 
qualifications	in	terms	of	skills,	experience,	expertise	that	is	beneficial	to	the	Company	and	gender.	There	should	be	at	least	
one	non-executive	director	having	prior	working	experience	in	the	business	or	major	industry	in	which	the	Company	is	
operating.	
  1.2 The Board of Directors ensures that the Board’s diversity policy and the number of years each director has 
served	as	a	director	of	the	Company	are	disclosed	in	the	annual	report	and	on	the	Company’s	website.		
   1.2.1 Disclose the procedures for selection of directors that is formal and transparent and the number of 
years	each	director	has	served	as	a	director	of	the	Company	are	disclosed	in	the	annual	report	and	on	the	Company’s	
website.	
   1.2.2 Disclose the name, history, qualifications, experience and shareholding in the Company of the 
directors	in	order	to	show	that	the	Board	has	the	knowledge,	skills,	characteristics	and	experience	that	are	useful	to	the	
Company	in	the	annual	report	and	on	the	Company’s	website.	
   1.2.3 Disclose clearly in the annual report the directors representing the shareholders / non-executive 
directors / independent directors / executive directors. 
  1.3 The Board is appropriately sized and is composed of persons with sufficient knowledge, experience and skills 
to perform their duties efficiently. The Board is composed of at least 5 but not more than 12 directors. 
  1.4 The Board consists of independent directors who can independently comment on the performance of the 
management in the number prescribed in the notification of the Securities and Exchange Commission (SEC).  
  1.5 The proportion of directors is in accordance with the director nomination process, which is mainly based on 
the	criteria	of	knowledge,	competency	and	suitability	of	the	person	to	be	appointed	as	a	director	rather	than	on	the	criteria	
on	proportion	of	investments.	
  1.6 The Company takes into account the benefits to corporate management according to the director 
nomination	process	set	by	the	Company	rather	than	the	number	or	proportion	of	independent	directors.	
  1.7 The Board of Directors has determined the tenure of each term of office but has not set the limit on the 
number	of	consecutive	terms	in	office.	
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  1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระ

อย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทโดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกำหนด 

  1.9 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของ

บรษิทั ประกอบกบัการสรรหาบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาดำรงตำแหนง่กรรมการอสิระนัน้ไมส่ามารถดำเนนิการไดโ้ดยทนัท ี

  1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบตา่งกนั คณะกรรมการกำหนดอำนาจหนา้ทีข่องประธาน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

เพือ่ไมใ่หค้นใดคนหนึง่มอีำนาจโดยไมจ่ำกดั 

  1.11 บริษัทเคารพในวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในการที่จะไม่ไปดำรงตำแหน่ง

กรรมการของบรษิทัอืน่ทีม่ธีรุกจิอยา่งเดยีวกนั หรอืมลีกัษณะแขง่ขนักนักบัธรุกจิของบรษิทั หรอืมลีกัษณะทีข่ดักนักบัผลประโยชนข์องบรษิทั 

  1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และ

ปฏบิตัหินา้ทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ  

   คณะกรรมการมีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

เลขานกุารบรษิทั และเปดิเผยคณุสมบตัแิละประสบการณข์องเลขานกุารบรษิทัในรายงานประจำปแีละบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

  1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการบริษัท บริษัทกำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและ

ประสบการณใ์นการทำงานเปน็หลกั ไมว่า่บคุคลดงักลา่วจะเปน็พนกังานประจำของบรษิทัหรอืไม ่

 2. คณะกรรมการชดุยอ่ย  
  2.1 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มวีาระการดำรง

ตำแหนง่คราวละ 3 ปเีพือ่ปฏบิตัหินา้ทีเ่ฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่งใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมี

สทิธหินา้ทีต่ามทีไ่ดก้ำหนดไวใ้นอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และมคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีส่ำนกังาน ก.ล.ต. กำหนด 

  2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วน

ได้เสียจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของ

กรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัต ิ และทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว ้ และเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการซึง่จะนำเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ปน็ผูแ้ตง่ตัง้กรรมการ 

	 3. บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
  3.1 หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ้งครอบคลมุในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

   1) การพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในเรือ่งทีส่ำคญัเกีย่วกบัการดำเนนิงานของบรษิทั เชน่ วสิยัทศันแ์ละภารกจิ กลยทุธ ์

เปา้หมายทางการเงนิ ความเสีย่ง แผนงานและงบประมาณ เปน็ตน้ 

   2) การตดิตามและดแูลใหฝ้า่ยจดัการดำเนนิงานตามนโยบายและแผนทีก่ำหนดไวอ้ยา่งม ีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

   3) การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งรวมทัง้กลไกในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการดำเนนิการกรณมีกีารชีเ้บาะแส 

   4) การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน 

(Succession Plan) 

  3.2 คณะกรรมการมกีารกำหนดนโยบายการกำกบัดแูลกจิการของบรษิทัเปน็ลายลกัษณอ์กัษร ดงันี ้

   1) คณะกรรมการกำหนดใหม้แีละใหค้วามเหน็ชอบนโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษร  

   2) สือ่สารใหท้กุคนในองคก์รเขา้ใจ 

   3) มวีธิกีารสง่เสรมิใหท้กุคนในองคก์รปฏบิตัติามนโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีก่ำหนด  

   4) ประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการกำกบัดแูลกจิการและทบทวนนโยบายดงักลา่วอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ 
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  1.8 The Board considers the qualifications of the person to be appointed as an “independent director” to ensure 
that	the	independent	directors	of	the	Company	are	truly	independent	and	are	appropriate	for	the	specific	nature	of	the	
Company.	Their	 independence	must	at	 least	be	in	accordance	with	the	criteria	set	by	the	Securities	and	Exchange	
Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET). 
  1.9 The continuous tenure of the independent director will be beneficial to the corporate management and 
business	operations	of	the	Company.	In	addition,	the	search	for	a	competent	person	to	serve	as	independent	directors	
cannot	be	implemented	immediately.	
  1.10 The Chairman of the Board and the Managing Director have different roles and responsibilities. The Board 
has clearly defined the roles and responsibilities of the Chairman and the Managing Director and has recruited different 
persons to hold the positions of Chairman and Managing Director so that neither person has unlimited power.  
  1.11 The Board of Directors respects the judgment of the Managing Director and senior executives of the 
Company	not	to	serve	as	a	director	of	other	companies	with	the	same	business	as	or	are	in	competition	with	the	business	of	
the	Company	or	are	contrary	to	the	interests	of	the	Company.	
  1.12 The Company has appointed a Corporate Secretary to be responsible for advising on laws and regulations 
of	relevance	to	the	Board	of	Directors	and	for	overseeing	the	activities	of	the	Board,	including	coordinating	the	compliance	
with	the	Board’s	resolutions.	
	 	 	 The	Board	of	Directors	has	determined	the	qualifications	and	experience	of	the	appropriate	Corporate	
Secretary	who	will	perform	the	duty	as	the	secretary	of	the	Company.	The	qualifications	and	experience	of	the	Corporate	
Secretary	are	disclosed	in	the	annual	report	and	on	the	website	of	the	Company.	
  1.13 The Corporate Secretary has received training and continuous development in legal, accountancy, or 
company	secretarial	practices.	The	Company	determines	the	qualifications	and	appoints	a	person	as	the	Corporate	
Secretary	by	taking	into	consideration	of	mainly	his	knowledge,	capability	and	work	experience,	disregarding	whether	such	
person	is	a	permanent	employee	of	the	Company	or	not.	

 2. COMMITTEES 
  2.1 The Board of Director has appointed an Audit Committee in accordance with the requirement of the Stock 
Exchange of Thailand with a term of office of 3 year to perform specific duties and to propose matters for consideration or 
acknowledgement by the Board. The Audit Committee has rights and duties as set out in the Scope of Responsibilities of the 
Audit	Committee	and	has	qualifications	according	to	the	criteria	prescribed	by	the	SEC.	
  2.2 The Board of Directors appointed a Remuneration Committee and a Nomination Committee. The entire 
Board,	except	for	directors	with	conflicts	of	interest,	will	consider	the	criteria	for	and	form	of	remuneration	to	the	directors	
and	present	its	opinion	to	the	Board,	which	the	Board	must	propose	to	the	shareholders’	meeting	for	approval.	The	Board	will	
also	consider	the	criteria	and	process	for	nomination	of	persons	with	appropriate	qualifications	to	serve	as	directors,	as	well	
as	select	persons	according	to	the	determined	nomination	process	and	present	its	recommendation	to	the	Board,	which	will	
propose	to	the	shareholders’	meeting	to	appoint	as	directors.	

 3. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD 
  3.1 The Board’s duties and responsibilities should include the following matters: 
   1) Consider and approve key matters on the Company’s operations, such as the vision and mission, 

strategy,	financial	targets,	risks,	plans,	budget,	etc.	
   2) Monitor and ensure efficient and effective implementation by the management of approved policies 

and	plans.	
   3) Internal control and risk management, including the process for receiving and handling complaints. 
   4) Ensure long-term business continuity, including employee development plan and succession plan. 
  3.2 The Board of Directors has determined in writing a corporate governance policy for the Company as follows: 
   1) The Board has determined and approved a written corporate governance policy. 
   2) Communicate to everyone in the organization for their understanding. 
   3) Have method to encourage everyone in the organization to comply with the corporate governance 

policy.	
   4) Assess compliance to the corporate governance policy and review the policy at least annually.	



74	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 

  3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจ

ถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษิทัใชใ้นการดำเนนิธรุกจิ และตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักลา่วอยา่งจรงิจงั 

  3.4 คณะกรรมการไดพ้จิารณาเรือ่งความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ การพจิารณาการทำรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

ของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วน

รว่มในการตดัสนิใจ และคณะกรรมการควรกำกบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้กำหนดเกีย่วกบัขัน้ตอนการดำเนนิการและการเปดิเผยขอ้มลูของ

รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น 

  3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

และนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ

ควบคมุดงักลา่วและทบทวนระบบทีส่ำคญั อยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ และใหเ้ปดิเผยไวใ้นรายงานประจำป ี

  3.6 คณะกรรมการกำหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์รโดยใหฝ้า่ย

จัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ

ความเสีย่งอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้และเปดิเผยไวใ้นรายงานประจำป ีและในทกุๆ ระยะเวลาทีพ่บวา่ระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลงซึง่รวมถงึ

การใหค้วามสำคญักบัสญัญาณเตอืนภยัลว่งหนา้และรายการผดิปกตทิัง้หลาย 

  3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ

เสีย่งไวใ้นรายงานประจำป ี

  3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้

เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมีมาตรการ

ชดเชยในกรณทีี ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการทีบ่รษิทัละเมดิสทิธติามกฎหมายของผูม้สีว่นไดเ้สยี  

  3.9 คณะกรรมการมกีลไกกำกบัดแูลบรษิทัยอ่ยเพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงนิลงทนุของบรษิทั โดยคณะกรรมการมหีนา้ทีใ่น

การพจิารณาความเหมาะสมของบคุคลทีจ่ะส่งไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยเพือ่ควบคมุการบรหิารให้เปน็ไปตามนโยบายของบรษิทั และการ

ทำรายการตา่งๆ ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑข์องกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย 

	 4. การประชมุคณะกรรมการ 
  4.1 บริษัทจัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ

กำหนดการดงักลา่ว เพือ่ใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้

  4.2 จำนวนครัง้ของการประชมุ คณะกรรมการพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและ

ลกัษณะการดำเนนิธรุกจิของบรษิทั ในกรณทีีบ่รษิทัไมไ่ดม้กีารประชมุทกุเดอืน บรษิทัจะสง่รายงานผลการดำเนนิงานใหค้ณะกรรมการทราบใน

เดอืนทีไ่มไ่ดม้กีารประชมุเพือ่ใหค้ณะกรรมการสามารถกำกบัควบคมุและดแูลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและทนัการณ ์

  4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการรว่มกนัพจิารณาการเลอืกเรือ่งเขา้วาระการประชมุคณะกรรมการ โดยดใูหแ้นใ่จวา่

เรือ่งทีส่ำคญัไดน้ำเขา้รวมไวแ้ลว้โดยเปดิโอกาสใหก้รรมการแตล่ะคนมอีสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่บรษิทัเขา้สูว่าระการประชมุ 

  4.4 เอกสารประกอบการประชมุสง่ใหแ้กก่รรมการเปน็การลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทำการกอ่นวนัประชมุ 

  4.5 กรรมการทกุคนเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจำนวนการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ใน

รอบป ี

  4.6 ประธานคณะกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพยีงพอทีฝ่า่ยจดัการจะเสนอเรือ่งและมากพอทีก่รรมการจะอภปิรายปญัหาสำคญั

กนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการสง่เสรมิใหม้กีารใชด้ลุยพนิจิทีร่อบคอบ กรรมการทกุคนใหค้วามสนใจกบัประเดน็ทกุเรือ่งทีน่ำสู่

ทีป่ระชมุ รวมทัง้ประเดน็การกำกบัดแูลกจิการ 

  4.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศราย

ละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาโดยตรงและเพือ่มโีอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูสำหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดงาน 
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  3.3 The Board of Director promotes the preparation of a written code of conduct so all directors, executives and 
employees	will	understand	the	ethical	 standards	 the	Company	uses	 in	 its	business	operations	and	seriously	monitors	
compliance	with	the	code.	
  3.4 The Board of Directors considers any conflict of interests thoroughly. There should be clear guidelines on the 
approval	of	transactions	with	possible	conflicts	of	interest,	which	is	chiefly	for	the	best	interests	of	the	Company	and	all	its	
shareholders.	Persons	with	vested	interests	should	not	participate	in	the	decision-making	process.	The	Board	should	also	
monitor	compliance	with	regulations	regarding	the	procedures	for	and	disclosure	of	information	on	transactions	that	may	
have	conflicts	of	interest	to	ensure	accuracy	and	completeness.	
  3.5 The Board of Directors ensures that internal control systems for financial reporting and compliance with 
regulations	and	policies	are	in	place.	The	Board	has	assigned	a	person	or	a	department	that	is	independent	to	audit	such	
systems	and	to	review	the	main	systems	at	least	annually,	as	well	as	disclose	the	review	results	in	the	annual	report.		
  3.6 The Board has established a risk management policy covering the whole Company and has assigned the 
management	to	implement	the	policy	and	regularly	report	to	the	Board.	The	risk	management	system	is	review	or	the	
effectiveness	of	risk	management	is	assessed	at	least	once	a	year	with	the	results	disclosed	in	the	annual	report,	and	
whenever,	there	is	a	change	in	risk	level,	which	includes	focusing	on	early	warning	signs	and	unusual	transactions.	
  3.7 The Board of Directors or Audit Committee should provide its opinion on the adequacy of the Company’s 
internal	controls	and	risk	management	systems	in	the	annual	report.	
  3.8 The Board of Directors has set clear procedures for whistle-blowers or stakeholders through its website or 
directly	to	the	Company	or	report	directly	to	the	Company.	The	Board	has	assigned	the	Corporate	Secretary	as	the	recipient	
and	handler	of	complaints	from	the	stakeholders.	The	procedures	and	channels	for	filing	complaints	are	disclosed	on	the	
Company’s	website	and	annual	report.	The	Company	has	mechanisms	for	whistle-blower	protection	and	compensation	
measures	in	the	case	stakeholders	receive	damages	from	the	Company’s	violation	of	their	legal	rights.	
  3.9 The Board of Directors has mechanisms for governing its subsidiaries in order to protect the benefits from its 
investment.	The	Board	is	responsible	for	determining	the	suitability	of	persons	to	be	appointed	as	directors	of	the	subsidiary	
companies	in	order	to	ensure	that	its	management	complies	with	the	policies	of	the	Company	and	that	various	transactions	
are	executed	correctly	according	to	securities	and	exchange	laws	and	notifications	of	the	SET.	

 4. BOARD OF DIRECTORS’ MEETINGS 
  4.1 The Company sets the schedules and agendas of the Board of Directors’ meeting in advance and notifies 
each	director	of	the	schedule	so	that	all	directors	can	manage	time	to	attend	the	meetings.	
  4.2 The number of Board meetings should correspond with the duties and responsibilities of the Board and the 
nature	of	business	of	the	Company.	In	the	case	the	meetings	are	not	held	monthly,	the	Company	will	send	a	performance	
report	to	the	directors	for	the	months	in	which	there	was	no	meeting	so	that	they	can	continuously	and	timeously	supervise	
and	oversee	the	performance	of	the	management.	
  4.3 The Chairman of the Board and the Managing Director jointly selects matters for inclusion in the agenda of 
the	Board	meeting	and	ensures	that	all	 important	matters	are	 included.	Opportunity	 is	provided	for	each	director	to	
independently	propose	any	matter	that	is	beneficial	to	the	Company	as	an	agenda	item.	
  4.4 The meeting documents are sent to the directors at least 5 working days in advance of the meeting date. 
  4.5 All directors attended at least 75 per cent of all Board meetings held during the year. 
  4.6 The Chairman allocated adequate time for the management to propose matters and enough time for all 
directors	to	discuss	important	problems	carefully.	The	Chairman	promotes	the	prudent	use	of	discretion.	All	directors	paid	
attention	to	all	matters	raised	at	the	meeting,	including	those	concerning	corporate	governance.	
  4.7 The Board of Directors encourages the Managing Director to invite the senior executives to attend the Board 
meetings	to	provide	additional	information	on	the	problems	to	which	they	are	directly	related	and	to	provide	an	opportunity	
for	the	Board	to	learn	more	about	the	senior	executives	for	use	in	supporting	the	consideration	of	the	succession	plan.	
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  4.8 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบ

หมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพ

ภายนอกโดยถอืเปน็คา่ใชจ้า่ยของบรษิทั 

  4.9 คณะกรรมการถอืเปน็นโยบายใหก้รรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชมุระหวา่งกนัเองตามความจำเปน็เพือ่อภปิราย

ปญัหาตา่งๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจโดยไมม่ฝีา่ยจดัการรว่มดว้ย และแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถงึผลการประชมุดว้ย 

  4.10 รายงานการประชมุ ประกอบดว้ยขอ้มลูตอ่ไปนีเ้ปน็อยา่งนอ้ย และมรีะบบการจดัเกบ็ด ี สบืคน้งา่ย แตไ่มส่ามารถแกไ้ขโดย

ไมผ่า่นทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

   • วนั เวลาเริม่-เวลาเลกิประชมุ 

   • ชือ่กรรมการทีเ่ขา้ประชมุและกรรมการทีข่าดประชมุ 

   • สรปุสาระสำคญัของเรือ่งทีเ่สนอคณะกรรมการ 

   • สรปุประเดน็ทีม่กีารอภปิรายและขอ้สงัเกตของกรรมการ 

   • มตคิณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการทีไ่มเ่หน็ดว้ย (ถา้ม)ี 

   • ผูจ้ดรายงาน - เลขานกุารคณะกรรมการ 

   • ผูร้บัรองรายงาน - ประธานกรรมการ 

 5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
  5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยไดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการ

รว่มกนัพจิารณาผลงานและปญัหา เพือ่การปรบัปรงุแกไ้ขตอ่ไป โดยกำหนดบรรทดัฐานทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลปฏบิตังิานอยา่งมหีลกัเกณฑ ์

  5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในรายงาน

ประจำปขีองบรษิทั 

   บรษิทัมคีณะกรรมการเปน็ผูม้อีำนาจสงูสดุและตอ้งรบัผดิชอบตอ่การบรหิารกจิการ และการดำเนนิธรุกจิของบรษิทั ซึง่คณะ

กรรมการประกอบไปดว้ยบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถอยูแ่ลว้ ดงันัน้ การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการทัง้คณะเปน็การประเมนิ

ตนเองทีท่ำอยูแ่ลว้ทกุป ี 

 6. คา่ตอบแทน 
	 	 ค่าตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน 

กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่ 	

เหมาะสมด้วย 

 7. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 
  7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแล

กจิการของบรษิทั เชน่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานกุารบรษิทั เปน็ตน้ เพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง 

การฝกึอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทำเปน็การภายในบรษิทั หรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 

  7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม ่ ฝ่ายจัดการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ใหม ่รวมถงึการจดัแนะนำลกัษณะธรุกจิและแนวทางการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัใหแ้กก่รรมการใหม ่

  7.3 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่ง

กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารเตรยีมใหพ้รอ้มเปน็แผนทีต่อ่เนือ่ง ถงึผูส้บืทอดงานในกรณทีีต่นไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ 

  7.4 คณะกรรมการกำหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการจดัทำโครงการพฒันาผูบ้รหิารและเปดิเผยในรายงานประจำปขีองบรษิทั 
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.  4.8 The Board of Directors has access to additional necessary information from the Managing Director, 
Corporate	Secretary	or	other	executives	assigned	under	the	scope	of	the	policy	set.	If	necessary,	the	Board	may	obtain	
independent	opinions	from	external	consultants	or	practitioners	at	the	Company’s	expense.	
  4.9 The Board of Directors considers it a policy to provide opportunities for non-executive directors to meet 
among	themselves	as	necessary	to	discuss	various	management	issues	of	interest	without	participation	of	the	management	
and to inform the Managing Director of the outcome of such meetings 
  4.10 The minutes of the meeting should consist of at least the following information and there should be a good 
storage	system	with	easy	data	search	but	cannot	be	amended	without	approval	of	a	Board	meeting.	
	 	 	 •	 Date,	start	time	and	end	time;	
   • Names of the directors present and absent; 
	 	 	 •	 Summary	of	important	information	on	the	matters	proposed	to	the	Board;	
	 	 	 •	 Summary	of	the	matters	discussed	and	observations	of	the	directors;	
   • Resolutions of the Board and opinions of the dissenting directors (if any); 
   • Recorder of the minutes - Secretary of the Board of Directors; 
	 	 	 •	 Certifier	of	the	minutes	-	Chairman.	

 5. BOARD SELF-ASSESSMENT 
  5.1 The Board of Director and the committees conduct self-assessment of its performance at least once a year 
so	that	the	directors	can	collectively	consider	its	performance	and	problems	for	further	improvement	by	setting	a	benchmark	
for	systematic	comparison	with	its	performance.	
  5.2 The Board self-assessment is an assessment of the Board as a whole and the assessment criteria and process 
is	disclosed	in	the	Company’s	annual	report.	
The	Company’s	Board	of	Directors	has	the	highest	authority	and	is	responsible	for	the	administration	of	the	affairs	and	
business	of	 the	Company.	The	Board	of	Directors	consists	of	 individuals	who	are	already	competent.	Therefore,	 the	
assessment	of	the	performance	of	the	Board	as	a	whole	is	a	self-assessment	that	has	already	been	conducted	every	year.	

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

 7. BOARD AND MANAGEMENT TRAINING 
  7.1 The Board encourages and facilitates training and educating for those involved in corporate governance of 
the	Company,	such	as	directors,	members	of	the	audit	committee,	executives,	Corporate	Secretary,	etc.,	to	assist	them	to	
continuously	improve	their	performance.	Training	and	educating	can	be	done	internally	or	through	the	use	of	the	services	of	
external	institutions.	
  7.2 Every time new directors are appointed, the management will provide these directors with all documents 
and	information	that	are	beneficial	for	them	in	fulfilling	their	duties,	including	an	introduction	to	the	nature	of	the	business	
and	business	practices	of	the	Company.	
  7.3 The Board requires the Managing Director to present them with the Company’s succession plan at least once 
a year. The Managing Director and senior executives have prepared continuous succession plans in case they cannot 
perform	their	duties.	
  7.4 The Board has assigned the Managing Director to organize an executive development program and disclose 
it	in	the	Company’s	annual	report.	
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  ในป ี2556 มกีรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั และบรษิทัยอ่ยเขา้อบรมหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้ 

   หลักสูตร ช่ัวโมง / คน จำนวน / คน

 - หลกัสตูรเทคนคิและขอ้ควรระวงัในการจา้งเหมาคา่แรง การจา้งเหมาชว่ง การจา้งแรงงาน 8 1 

  ทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายใหม ่

	 The	Techniques	and	Corrective	Action	for	Sub-contract,	Out-source	and	other

 - Chartered Director Class ( CDC7 ) 16 1

 - Director Accreditation Program Class 102/2013 On the 1st April 2013 8 1

 - Working Models for Governance in Corporate Operations and Infrastructure Projects 8 1

 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดแนวทางให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกป ี เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัสภาพการณข์องบรษิทั   

 2 คณะกรรมการชุดย่อย 
  คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมจีำนวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

  	 รายช่ือกรรมการตรวจสอบ	 ตำแหน่ง	 การประชุม/	 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/
	 	 	 	 	 การเข้าร่วมประชุม	(คร้ัง)	 การประชุมท้ังหมด	(คร้ัง)

 1. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ กรรมการอิสระและ - -

 (ได้รับการแต่งต้ังเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2556) * ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล กรรมการอิสระและ 4/4 2/2

   กรรมการตรวจสอบ

 3. นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระและ 4/4 2/2

   กรรมการตรวจสอบ

	* เปน็ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั  

หมายเหต ุ : นางสาวชนดิา สวุรรณจฑูะ ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการทดแทนตำแหนง่ทีว่า่งลงเนือ่งจากการถงึแกก่รรมของนายอดุม ชาตยิานนท ์ เมือ่วนัที ่

31 กรกฎาคม 2556 ทัง้นีใ้นป ี2556นายอดุม ชาตยิานนท ์ ไดเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการจำนวน 2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 4 ครัง้  

และเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ จำนวน 2 ครัง้ 

 โดยม ีนายธรีะพล จฑุาพรพงศ ์เลขานกุารบรษิทั เปน็เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ตง่ตัง้ให ้

นายธรีะพล จฑุาพรพงศ ์ ดำรงตำแหนง่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัที ่19 กมุภาพนัธ ์2556 แทนเลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบทา่นเดมิทีเ่กษยีณอาย ุโดยประวตัขิอง นายธรีะพล จฑุาพรพงศ ์ปรากฎในรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผูบ้รหิาร 

 วาระการดำรงตำแหนง่ของกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบมวีาระในการดำรงตำแหนง่คราวละ 3 ป ี กรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากตำแหนง่ตามวาระ อาจไดร้บัการแตง่ตัง้

ใหม่ได ้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ

กรรมการตรวจสอบทีล่าออก	
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  In 2013, the directors and executives of the Company and its subsidiaries attended various training courses as 
follows:	

   COURSE HOURS/PERSONS NUMBER/PERSONS

 - Problems, Techniques and Precautions in Contracting,  8 1 
	 	 Sub-contracting,	Outsourcing	and	Other	Employments		
	 	 corresponding	to	new	laws

 - Chartered Director Class ( CDC7 ) 16 1 

 - Director Accreditation Program Class 102/2013 on 1 April 2013 8 1

 - Working Models for Governance in Corporate Operations  
   and Infrastructure Projects 8 1

	 In	addition,	the	Board	of	Directors	has	established	guidelines	for	the	regular	annual	review	of	its	good	corporate	
governance	policy	to	correspond	with	the	circumstances	of	the	Company.	

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

	 	 AUDIT COMMITTEE 
  As at December 31, 2013, the Audit Committee comprised 3 members: 

   NAME POSITION MEETINGS/ ATTENDANCE
     ATTENDANCE  OF SHAREHOLDERS’ 
     (TIMES) MEETING/TOTAL 
      NUMBER OF MEETINGS  
      (Times)

 1. Miss.Chnida Suwanjutha * Chairman of the - -
 (was appointed as the Chairman of the Audit Committee
	 Audit	Committee	since	December
 20, 2013)  

 2. Mr.Suchai Vatanatrinakul Member of the Audit  4/4  2/2
	 	 	 Committee

 3. Mr.Wichai Hirunwong Member of the Audit  4/4  2/2
	 	 	 Committee

	 *	Is	a	person	with	sufficient	knowledge	and	experience	to	verify	the	creditability	of	the	financial	statements.		
 Remark: Miss Chnida Suwanjutha was appointed as the company’s director to replace Mr. Udom Chatiyanond who was dead on 

July 31, 2013. In 2013, Mr. Udom Chatiyanond had attend the meeting of Audit Committee 2 times from total meeting of 4.  

 Mr. Teerapol Juthapornpong, The Company Secretary, served as the Secretary of the Audit Committee. The Audit 
Committee appointed Mr. Teerapol Juthapornpong as the Secretary of the Audit Committee as from February 20, 2013 to 
replace the former Secretary who retired.่ A profile of Mr. Teerapol Juthapornpong is presented in Appendix  
 TERM OF THE AUDIT COMMITTEE 
 The term of office of the Audit Committee member is 3 years. A retiring committee member is eligible for re-
appointment.	In	the	event	of	the	resignation	of	any	Audit	Committee	member	prior	to	the	expiration	of	their	term,	the	
appointed	replacement	shall	hold	office	only	for	the	remainder	of	the	term	of	the	replaced	member.	
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 ขอบเขตอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขต หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ดงันี ้

 1)  สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ  

 2) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสม

และมปีระสทิธผิล พจิารณาความเปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง 

หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

 3)  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย ์ และกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

 4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ เลกิจา้ง บคุคลซึง่มคีวามเปน็อสิระเพือ่ทำหนา้ทีเ่ปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอคา่ตอบแทน

บคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ 

 5) พจิารณาและอนมุตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและขอ้กำหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีเ้พือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเปน็ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิทั 

 6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

  • ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เปน็ทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

  • ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทั 

  • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย ์ หรือ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

  • ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

  • ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

  • จำนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

  • ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร (charter) 

  • รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

 7) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 8) สอบทานความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

 9) ทบทวนนโยบายการกำกบัดแูลกจิการ และตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่วเปน็ประจำอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ 

 ในป ี2556 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบ

บัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย 1 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ ์2556 และมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อ 	

สอบทานความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 	

 คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและสรรหา  
 โดยทีค่ณะกรรมการทัง้คณะยกเวน้กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะพจิารณาหลกัเกณฑใ์นการจา่ยและรปูแบบคา่ตอบแทนของกรรมการเพือ่

เสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการ โดยคา่ตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งนำเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ปน็ผูอ้นมุตั ิ และทำหนา้ที่

พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตาม

กระบวนการสรรหาทีก่ำหนดไว ้และเสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการซึง่จะนำเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ปน็ผูแ้ตง่ตัง้กรรมการ 

 3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำหน้าที่พิจารณา โดยมีหลัก

เกณฑก์ารคดัเลอืก แตง่ตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุดงันี ้
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	 SCOPE OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE 
	 The	Audit	Committee	has	duties	and	responsibilities	as	delegated	by	the	Board	of	Directors	as	follows:	
 1) Review the Company’s financial reporting process to ensure accuracy and adequacy; 
 2) Review that the Company has appropriate and efficient internal control and internal audit systems, determine 
the	independence	of	the	internal	audit	unit,	as	well	as	recommend	the	appointment,	transfer	and	dismissal	of	the	chief	of	
the	internal	audit	unit	or	any	other	unit	responsible	for	internal	audit.	
 3) Review the Company’s compliance with the securities and exchange law, regulations of the Stock Exchange and 
other	laws	relevant	to	the	Company’s	businesses.	
 4) Consider, select, nominate and dismiss an independent person to act as the Company’s auditor and propose the 
remuneration	of	such	person,	as	well	as	attend	a	non-management	meeting	with	the	auditor	at	least	once	a	year.	
 5) Review and approve the connected transactions or those with possible conflicts of interest to ensure that they 
comply	with	all	relevant	laws	and	regulations	of	the	Stock	Exchange.	This	is	to	ensure	that	these	transactions	are	reasonable	
and	of	maximum	benefit	to	the	Company.	
 6) Prepare and disclose a report on the Audit Committee’s monitoring activities in the Company’s annual report, 
which	must	be	signed	by	the	Chairman	of	the	Audit	Committee	and	consist	of	at	least	the	following	information:	
	 	 •	 An	opinion	on	the	accuracy,	completeness	and	creditability	of	the	Company’s	financial	reporting;	
	 	 •	 An	opinion	on	the	adequacy	of	the	Company’s	internal	control	system;	
	 	 •	 An	opinion	on	the	compliance	with	the	securities	and	exchange	laws,	regulations	of	the	Stock	Exchange	or	

laws	relevant	to	the	Company’s	business;	
	 	 •	 An	opinion	on	the	suitability	of	the	auditor;	
	 	 •	 An	opinion	on	transactions	that	may	have	conflicts	of	interest;	
	 	 •	 The	number	of	audit	committee	meetings	and	attendance	of	such	meetings	by	each	committee	member;	
	 	 •	 Opinions	or	observations	received	by	the	audit	committee	through	the	performance	of	its	duties	as	defined	

in	its	charter;	
	 	 •	 Disclosure	of	other	reports	that	the	Audit	Committee	considers	the	shareholders	and	general	investors	should	

be	aware	of,	within	the	scope	of	its	duties	and	responsibilities	as	assigned	by	the	Company’s	Board	of	
Directors.	

 7) To perform any other task assigned by the Company’s Board of Directors with the approval of the Audit 
Committee.	
 8) Verify the appropriateness and adequacy of the Company’s risk management system. 
 9) Review the Company’s corporate governance policy and evaluate the implementation of such policy at least 
once	a	year.	
 Apart from the Audit Committee meetings, the Audit Committee in 2013 held a meeting with the auditor without 
management participation once in February 2013, and held meetings with the management of the Company and its 
subsidiaries	to	verify	the	appropriateness	and	adequacy	of	each	company’s	risk	management	system.	

 REMUNERATION COMMITTEE AND NOMINATION COMMITTEE 
	 The	Board	of	Directors	as	a	whole,	except	for	directors	with	 interests,	will	consider	the	criteria	for	and	form	of	
remuneration	of	the	directors	and	present	its	opinion	to	the	Board.	The	Board	must	propose	the	remuneration	of	directors	to	
the	shareholders’	meeting	for	approval.	The	Board	will	also	consider	the	criteria	and	process	for	nomination	of	persons	with	
appropriate	qualifications	to	serve	as	directors,	as	well	as	select	persons	according	to	the	determined	nomination	process	
and	present	its	recommendation	to	the	Board,	which	the	Board	will	propose	to	the	shareholders’	meeting	to	appoint	as	
directors.	

 MANAGEMENT TEAM 
 (details of which can be found under Section 8.2 Management Team) 

 3 SELECTION AND APPOINTMENT OF DIRECTORS AND SENIOR EXECUTIVES 
  The Board of Directors appointed a Nomination Committee where the Board as a whole, except for directors with 
interests,	shall	be	responsible	for	the	consideration.	The	criteria	for	selection	and	appointment	of	directors	and	senior	
executives	are	as	follows:	
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 (1) กรรมการอสิระ 
  คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี ้

บรษิทัมนีโยบายแตง่ตัง้กรรมการอสิระไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมกีรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน โดยปจัจบุนับรษิทั

มกีรรมการอสิระจำนวน 3 คน 

  บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุที ่ทจ.4/2552 ลงวนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2552 เรือ่ง คณุสมบตัขิอง

กรรมการอสิระ กลา่วคอื กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการทีม่คีณุสมบตั ิดงันี ้

  1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ ่หรอืผูม้อีำนาจควบคมุของบรษิทั ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆดว้ย  

  2. ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจำ หรอื ผูม้อีำนาจควบคมุ

ของบรษิทั เวน้แตไ่ดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปกีอ่นไดร้บัการแตง่ตัง้ ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึกรณทีี่

กรรมการอสิระเคยเปน็ขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำนาจควบคมุของบรษิทั 

  3. ไมเ่ปน็บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ปน็ บดิามารดา คูส่มรส  	

พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อีำนาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ปน็ผูบ้รหิารหรอืผู้

มอีำนาจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย 

  4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอื ผูม้อีำนาจควบคมุ

ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ

ควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอื ผูม้อีำนาจควบคมุของบรษิทั เวน้

แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปกีอ่นไดร้บัการแตง่ตัง้ 

   ความสมัพนัธท์างธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทำรายการทางการคา้ทีก่ระทำเปน็ปกตเิพือ่ประกอบกจิการการเชา่หรอืให้

เช่าอสังหาริมทรัพย ์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน 

การใหส้นิทรพัยเ์ปน็หลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณอ์ืน่ทำนองเดยีวกนั ซึง่เปน็ผลใหบ้รษิทัหรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต่อ้งชำระตอ่อกีฝา่ยหนึง่	

ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต ่20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ 	

ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ

รายการเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง

ธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั 

  5. ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ หรอืผูม้อีำนาจควบคมุของ

บรษิทั และไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีำนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของสำนกัสอบงานบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ ่ บรษิทัยอ่ย 

บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำนาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปกีอ่น

วนัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ 

  6. ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเปน็ทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้

รบัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปจีากบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำนาจควบคมุของบรษิทั และไม่

เปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีำนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ยเวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ย

กวา่ 2 ปกีอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ 

  7. ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เปน็ตวัแทนของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผู้

ถอืหุน้รายใหญ ่

  8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั และเปน็การแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย หรอืไมเ่ปน็หุน้สว่น

ทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของ

จำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบธรุกจิทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั และเปน็การแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอื

บรษิทัยอ่ย  

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

  ก. กรรมการบรษิทั 
   การคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแตง่ตัง้เปน็กรรมการ คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไมร่วมกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีเปน็ผูส้รรหาและพจิารณา

คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็น

กรรมการตอ่ไป โดยการแตง่ตัง้กรรมการบรษิทัเปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบใุนขอ้บงัคบัของบรษิทั ดงันี ้

   1. คณะกรรมการของบรษิทัมจีำนวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ซึง่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เปน็ผูอ้นมุตั ิ และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่

ของจำนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

   2. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัตอ่ไปนี ้

    (1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

    (2)  ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเปน็กรรมการ

กไ็ด ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

    (3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จำนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึเลอืกในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ปน็ประธานเปน็ผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

   3. ในการประชมุสามญัประจำปทีกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตำแหนง่หนึง่ในสาม ถา้จำนวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รง

เปน็สามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจำนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

    กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะ

ออก สว่นปหีลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตำแหนง่นานทีส่ดุนัน้เปน็ผูอ้อกจากตำแหนง่ กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มา

ดำรงตำแหนง่ใหมก่ไ็ด ้

   4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการทีล่าออกตามวรรคหนึง่ จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้

   5. ในกรณทีีต่ำแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบคุคลใดบคุคล

หนึง่ ซึง่มคีณุสมบตัติามกฎหมายกำหนดเขา้เปน็กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอืนอ้ย

กวา่ 2 เดอืน บคุคลซึง่เขา้เปน็กรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นตำแหนง่ไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน 

	 	 	 	 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจำนวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่

   6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่สามในสีข่องจำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำนวนหุน้ทีถ่อื โดยผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงในการประชมุนัน้ 

 ข. กรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิทั โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั 

และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีก่ำหนดวา่ดว้ยคณุสมบตัแิละขอบเขตการดำเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ค. ผูบ้รหิาร 
  บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสรรหาผูบ้รหิารโดยคดัเลอืกบคุคลทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ ทกัษะ และมปีระสบการณเ์ปน็ประโยชนต์อ่การ

ดำเนนิงานบรษิทัและเขา้ใจธรุกจิของบรษิทัเปน็อยา่งด ี และสามารถบรหิารงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ เปา้หมายทีค่ณะกรรมการบรษิทักำหนด

ไวไ้ด ้โดยดำเนนิการคดัเลอืกตามระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล และจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั/หรอืบคุคล

ทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 



85
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited

		 (2) DIRECTORS AND EXECUTIVES 

	 	 A. BOARD OF DIRECTORS 
	 	 	 In	the	selection	of	directors,	the	Company’s	Board	of	Directors,	excluding	any	director	with	conflicts	of	
interest,	will	identify	and	select	qualified	candidates	for	nomination	to	the	Board	of	Directors	for	its	approval.	The	Board	
would	then	nominate	the	selected	candidates	to	the	shareholders’	meeting	for	election	and	appointment.	The	appointment	
of	the	Company’s	directors	will	be	in	line	with	the	criteria	prescribed	in	the	Company’s	Articles	of	Association	as	follows:	
   1. The Board of Directors of the Company will comprise not less than 5 members whose appointment has 
been	approved	by	the	shareholders’	meeting	and	not	less	than	half	of	the	directors	must	reside	in	Thailand.	
   2. The shareholders’ meeting elects the directors according to the following criteria and procedures: 
    (1) Each shareholder shall be entitled to one share to one vote. 
     (2) Each shareholder must exercise all his votes under (1) above to elect one or more nominees to be 

directors	but	may	not	divide	the	votes	among	several	nominees.	
     (3) Nominees who receive the largest number of votes in descending order shall be elected as 

directors	equal	to	the	number	of	directors	to	be	elected	at	that	time.	In	the	event	of	that	the	
nominees	elected	in	subsequent	order	receives	equal	votes	and	the	number	of	directors	to	be	
elected	at	that	time	is	exceeded,	the	chairman	of	the	meeting	shall	cast	the	deciding	vote.	

   3. At every annual general meeting of shareholders, one-third of the directors shall retire. If one-third is not 
a	round	number,	the	number	closest	thereto	shall	be	the	applicable	number.		
	 	 	 	 The	directors	to	vacate	office	within	the	first	and	second	year	following	company	registration	shall	draw	
lots.	In	subsequent	years,	the	directors	serving	the	longest	shall	retire.	The	directors	who	retire	by	rotation	are	eligible	for	re-
election	by	the	shareholders.	
   4. Any director who wishes to resign from office shall submit a letter of resignation to the Company. The 
resignation shall be effective on the date that the Company receives the letter. The director may notify the Registrar of his 
resignation.	
   5. In the event that a position of director becomes vacant for any reason other than the end of the office 
term,	the	Board	of	Directors	shall	appoint	any	individual	with	the	characteristics	prescribed	by	law	to	be	a	new	director	at	
the next Board meeting, except if the remaining office term is less than 2 months. The replacement director shall hold office 
only	for	the	remainder	of	the	office	term	of	the	director	whom	he	replaces.	
	 	 	 	 The	resolution	of	the	Board	of	Directors	pursuant	to	the	first	paragraph	must	consist	of	votes	of	not	less	
than	three-fourths	of	the	number	of	remaining	directors.	
   6. The shareholders’ meeting may remove any director from office before the end of term with a resolution 
of	not	less	than	three-fourths	of	the	total	votes	of	shareholders	present	and	eligible	to	vote	and	altogether	holding	not	less	
than	one-half	of	the	total	number	of	all	shares	held	by	the	shareholders	present	and	eligible	to	vote	at	that	meeting.	
  B. AUDIT COMMITTEE 
   The Board of Directors appoints at least 3 independent directors as members of the Audit Committee of the 
Company.	The	member	of	the	Audit	Committee	must	possess	the	qualifications	stipulated	by	the	securities	and	exchange	
laws, as well as relevant notifications, regulation and/or rules of the Stock Exchange of Thailand that prescribes the 
qualifications	and	scope	of	duties	and	responsibilities	of	the	Audit	Committee.	
  C. EXECUTIVES 
	 	 	 The	Company	has	a	policy	to	recruit	executives	through	the	selection	of	persons	who	possess	knowledge,	
capability,	skill	and	experience	beneficial	for	the	Company’s	operations,	fully	understands	the	Company’s	business	and	is	
capable	of	managing	the	business	to	achieve	the	objectives	and	goals	set	by	the	Board	of	Directors.	Selections	are	made	in	
accordance with the human resource regulations and must be approved by the Board of Directors and/or any person 
assigned	by	the	Board	of	Directors.	
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 4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 
  บรษิัทมีนโยบายให้บริษัทยอ่ยยึดถือและปฏิบตัิตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบรษิัทตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว ้ และมี

การกำหนดไวใ้นคูม่อือำนาจดำเนนิการของบรษิทัยอ่ยดว้ยวา่ การดำเนนิกจิการทีส่ำคญัหรอืมขีนาดรายการทีเ่ปน็สาระสำคญัจะตอ้งไดร้บัการ

อนมุตัจิากคณะกรรมการของบริษทัก่อน นอกจากนีค้ณะกรรมการจำนวนขา้งมากของบรษิทัยอ่ยก็เปน็กรรมการของบรษิทั ทำใหก้ารดำเนนิ

งานตา่งๆ ของบรษิทัยอ่ยจะคำนงึและยดึถอืแนวทางการดำเนนิงานของบรษิทัเปน็สำคญั 

 5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิด

เผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้ง โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี ้

  1) กำหนดนโยบายเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัของระบบขอ้มลู เพือ่รกัษามาตรฐานเกีย่วกบัระบบงาน ระบบคอมพวิเตอร ์

และระบบการสือ่สารขอ้มลู  ซึง่เปน็พืน้ฐานทีส่ำคญัในการสรา้งระบบการควบคมุทีม่คีณุภาพ   

  2) กำหนดนโยบายความลบัทางธรุกจิและทรพัยส์นิทางปญัญา มกีารจดัทำบนัทกึขอ้ตกลงการรกัษาความลบัของบรษิทัสำหรบั 	

พนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็น 	

ความลบัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย รวมทัง้หา้มมใิหพ้นกังานละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ืน่  

  3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน รวมทัง้หลกีเลีย่งขอ้ครหาเกีย่วกบัความเหมาะสมการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ

บรษิทัตอ้งรกัษาความลบัและ / หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั ไมน่ำไปเปดิเผยหรอืแสวงหาประโยชนแ์กต่นเองหรอืเพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ืน่ ไมว่า่

ทางตรงหรอืทางออ้ม รวมทัง้ตอ้งไมท่ำการซือ้ขายโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยใชค้วามลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั เวน้

เสยีแตว่า่ขอ้มลูดงักลา่วไดเ้ปดิเผยตอ่สารธารณชนแลว้ และไมเ่ขา้ทำนติกิรรมอนัใดโดยใชค้วามลบัและ / หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัอนัอาจ

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บรษิทัไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม และจะตอ้งไมท่ำการซือ้ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัในชว่งระยะเวลา 

1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน ข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร  	

และพนกังานของบรษิทัดว้ย หากผูใ้ดฝา่ฝนืขอ้กำหนดดงักลา่วจะตอ้งถกูลงโทษทางวนิยัและ / หรอืตามกฎหมายแลว้แตก่รณ ี

  4) บริษัทให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนด

โทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และในกรณทีีก่รรมการ

หรอืผูบ้รหิารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัของตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ ตามมาตรา 

59 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัทำการใหส้ำนกังาน ก.ล.ต. ทราบเพือ่เผยแพรต่อ่สาธารณชนตอ่ไป 

รวมทัง้ไดก้ำหนดใหม้กีารรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัของกรรมการใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้ดว้ย 

  5) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารตามพระราช

บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4 ) พ.ศ.2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที ่ทจ.2/2552  

 6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

  (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน เอินส์ท 	

แอนด ์ยงั จำกดั ซึง่ เปน็สำนกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บคุคล หรอื กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ีในรอบปบีญัชทีีผ่า่นมา ดงันี ้
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 4 GOVERNANCE OF THE SUBSIDIARY’S OPERATIONS 
	 	 The	Company	has	a	policy	for	its	subsidiaries	to	adhere	to	and	comply	with	the	corporate	governance	principles	
of	the	Company	according	to	the	guidelines	set	by	the	Company.	It	is	set	in	the	authorization	manual	of	the	subsidiaries	
that	important	operations	or	material	transactions	must	first	be	approved	by	the	Company’s	Board	of	Directors.	In	addition,	
a	large	number	of	directors	of	the	subsidiaries	are	also	directors	of	the	Company	and,	therefore,	the	various	operations	of	
the	subsidiaries	will	largely	take	into	consideration	and	adhere	to	the	guidelines	for	operation	of	the	Company.	

 5 Supervision of Inside Information Usage 
	 	 The	Company	supervises	and	protects	against	the	use	of	inside	information	according	to	the	good	corporate	
governance	principles,	as	well	as	requires	the	directors	and	executives	to	disclose	information	on	their	interests	and	those	
their	related	parties.	The	Company	has	the	following	guidelines:	
  1) Set policies regarding the safe-guarding of the information system in order to maintain the standard of the 
work	system,	computer	system,	and	information	and	communication	system,	which	are	important	in	the	creation	of	a	control	
system	of	quality.	
  2) Set policies regarding trade secrets and intellectual properties. The Company has entered into confidentially 
agreements with its employees, contractors, suppliers/service providers and visitors of the Company to prevent disclosure of 
information	or	news	of	the	Company	and	its	subsidiaries	that	are	confidential.	In	addition,	the	employees	are	prohibited	from	
infringement	of	the	intellectual	property	rights	of	others.	
  3) The Board of Directors has set in writing the procedures for use of inside information to promote 
transparency,	equality	and	fairness	equally	to	all	shareholders	and	to	prevent	the	use	of	such	non-public	information	for	
personal	gains,	as	well	as	avoid	criticism	regarding	the	appropriateness	of	the	trading	of	the	Company’s	securities.	The	
directors, executives and employees of the Company must protect the secret and/or inside information of the Company and 
may	not	disclose	or	use	such	information,	directly	or	indirectly,	for	personal	gains	for	oneself	or	others.	They	must	not	trade,	
transfer or receive securities of the Company by using the Company’s secret and/or inside information except where the 
information has been made public and must not enter into any transaction by using the Company’s secret and/or inside 
information,	which	may	directly	or	indirectly	cause	losses	to	the	Company.	They	are	also	prohibited	from	trading,	transferring	
or receiving the Company’s securities for a period of 1 month prior to the disclosure of the Company’s financial statements. 
This requirement includes spouses and minor children of the directors, executives and employees of the Company. Violators 
of the requirements will be punishable according to the Company’s disciplinary rules and/or the law depending on the case. 
  4) The Company has advised the directors and executives of their duty to report on their shareholding in the 
Company and the punishment terms stipulated in the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) and the requirements of 
the	Stock	Exchange	of	Thailand.	In	the	case	where	the	director	or	executive	trades	in	the	Company’s	securities,	they	must	
also	report	their	securities	holding	and	the	holdings	of	their	spouses	and	minor	children	of	the	securities	of	the	Company	as	
prescribed by Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 within 3 working days to the Securities and Exchange 
Commission	for	further	dissemination	to	the	public.	The	Company	also	requires	the	directors	to	report	their	securities	holding	
at	every	Board	of	Directors’	meeting.	
  5) The Board of Directors has set guidelines and procedures for reporting the interest of directors and executives 
as prescribed by Section 89/14 of the Securities and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551 (2008) and notification Tor Jor. 2/2552 of 
the Capital Market Supervisory Board. 

 6 Remuneration of the Auditor 
  1) AUDIT FEE 
	 	 	 The	Company	and	its	subsidiaries	paid	audit	fee	to	Ernst	and	Yound	Office	Limited,	which	is	the	audit	firm	
that	the	auditor	works	under,	person	or	business	that	are	related	to	the	auditors	of	the	accounting	period	of	previous	year.	
Details	are	as	follows:		
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 รายการท่ี  บริษัทผู้จ่าย  ช่ือผู้สอบบัญชี  ค่าสอบบัญชี 

 1 บรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอรไ์พรซ ์จำกดั (มหาชน) นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ ์ 1,200,000  

 2 บรษิทั พรเีมยีร ์อนิเตอร ์ลซิซิง่ จำกดั นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ ์ 800,000  

 3 บรษิทั พรเีมยีร ์โปรคเคอรเ์รจ จำกดั นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ ์ 390,000  

 4 บรษิทั พรเีมยีร ์แอลเอม็เอส จำกดั นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ ์ 215,000  

  บรษิทั พรเีมยีร ์แคปปติอล(2000) จำกดั นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ ์ 300,000  

  รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  2,905,000 

  (2) คา่บรกิารอืน่ 
   - ไมม่-ี	

 7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ  

  มาตรการการแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
  บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชีของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ี
รวมทัง้กฎหมายตา่งๆ อยา่งจรงิจงั  และไดก้ำหนดแนวปฏบิตัใินการพจิารณาและสอบสวนเรือ่งราวรอ้งทกุขห์รอืรอ้งเรยีนทีเ่ปน็ระบบ โปรง่ใส 
และตรวจสอบได ้เพือ่ใหผู้ร้อ้งทกุขห์รอืผูร้อ้งเรยีนไวว้างใจและเชือ่มัน่ในกระบวนการสอบสวนทีเ่ปน็ธรรม  
  เพือ่ใหม้กีารปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยอยา่งเทา่เทยีมกนัและมคีวามเปน็ธรรม บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชีอ่งทางรบัแจง้เบาะแส หรอื
ข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจาการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาด 	
ความระมดัระวงัและขาดความรอบครอบ สามารถแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอยีดหลกัฐานตา่งๆ ไดใ้นชอ่งทาง ดงันี ้ 
	 	 • คณะกรรมการตรวจสอบ 
  • เลขานกุารบรษิทั 
   บรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอรไ์พรซ ์จำกดั (มหาชน)  
   เลขที ่1 อาคารพรเีมยีรค์อรเ์ปอเรทปารค์ ซอยพรเีมยีร ์2 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
   กรงุเทพมหานคร 10250 
   โทรศพัท ์: 02-301-1569  แฟกซ ์: 02-748-2063  อเีมล : teerapol@pfc.premier.co.th 
   โดยผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทัง้ทีเ่ปน็พนกังาน ลกูคา้ บคุคลทีร่บัจา้งทำงานใหแ้กบ่รษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่อืน่ที่
เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว ้ ทั้งนี้ในป ี2556 บริษัทไม่มี 	
ขอ้พพิาทใดๆ ทีม่นียัสำคญักบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ
สอบซึง่ประกอบไปดว้ยกรรมการอสิระ เปน็ผูส้อบทานการประเมนิระบบการควบคมุภายใน โดยมฝีา่ยตรวจสอบภายในทีม่คีวามเปน็อสิระจาก
ฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงาน
ตรวจสอบประจำปทีีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัไดก้ำหนดใหม้กีารประเมนิตนเอง (Control Self-
Assessment, CSA) โดยใหพ้นกังานมคีวามรบัผดิชอบในการประเมนิและพฒันาระบบการควบคมุภายในของระบบงานทีร่บัผดิชอบดว้ยตนเอง 
เพือ่สรา้งความแขง็แกรง่ของระบบการควบคมุภายในใหส้ามารถตอบสนองสอดคลอ้งตามสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งทนัทว่งที ่ เพือ่กอ่
ใหเ้กดิความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ผลสำเรจ็ของงานจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 	
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 ITEM NO. PAYER AUDITOR AUDIT FEE

 1 Premier Enterprise Public Co., Ltd. Mrs.Chonlaros Suntiasvaraporn 1,200,000 
 2 Premier Inter Leasing Co., Ltd. Mrs.Chonlaros Suntiasvaraporn 800,000 
 3 Premier Brokerage Co., Ltd. Mrs.Chonlaros Suntiasvaraporn 390,000 
 4 Premier LMS Co., Ltd. Mrs.Chonlaros Suntiasvaraporn 215,000 
 5 Premier Capital (2000) Co., Ltd. Mrs.Chonlaros Suntiasvaraporn 300,000 
  Total Audit Fee  2,905,000

	 	
  (2) Non-Audit Fee 
  - None - 

 7 COMPLIANCE WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES IN OTHER MATTERS 

	  WHISTLE-BLOWING MEASURES AND WHISTLE-BLOWER PROTECTION MECHANISMS 
	 	 The	Company	requires	that	executives	at	all	levels	assume	responsibility	for	ensuring	that	employees	under	their	
supervision acknowledge, understand and comply rigorously with the code of conduct and policy/regulations/requirements 
of	the	Company,	the	principles	of	good	corporate	governance	and	various	 laws.	The	Company	has	determined	the	
procedures	 for	consideration	and	 investigation	of	grievances	or	complaints	 that	are	 systematic,	 transparent	and	
accountable	so	that	the	complainants	will	have	trust	and	confidence	in	a	fair	investigation	process.		
	 	 In	order	to	treat	all	stakeholders	equally	and	with	fairness,	the	Company	has	set	up	channels	for	whistle-blowing,	
complaints,	suggestions	or	recommendations	that	indicate	that	the	stakeholders	are	affected	or	are	at	risk	of	being	affected	
by	any	action	that	may	cause	damages	for	all	groups	of	stakeholders	arising	from	its	business	operations	or	violation	of	laws,	
rules,	regulations	and	the	code	of	conduct	by	its	employees,	as	well	as	behaviors	that	may	indicate	fraud,	unfair	treatment,	
or careless or reckless actions. Whistle-blowing or filing of complaints together with details and evidences can be made 
through	the	following	channels:	
	 	 	 •	 Audit	Committee	
	 	 	 •	 The	Company	Secretary		
	 	 	 	 Premier	Enterprise	Public	Co.,	Ltd.	
    No.1 Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road Nong-bon,  
    Prawet, Bangkok 10250 
    Telephone : 02 - 3011569 
    Facsimile : 02 - 7482063 
	 	 	 	 Email	:	Teerapol@pfc.premier.co.th	
	 	 	 	 The	whistle-blowers	or	filers	of	complaints	that	are	employees,	customers,	individuals	hired	for	work	by	
the	Company	or	other	groups	of	stakeholders	who	are	whistle-blowers	will	have	their	 rights	protected	and	defended	
according	to	the	law	or	the	guidelines	set	by	the	Company.	
     In 2013, the Company did not have any material dispute with the stakeholders. 

INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT 
 INTERNAL CONTROL 
	 The	Company	and	its	subsidiaries’	Board	of	Directors	have	placed	a	priority	on	the	internal	control	constantly	by	
assigning	the	Audit	Committee	who	comprises	of	the	independent	directors	to	be	an	auditor	regarding	the	assessment	of	
internal	control	system.	The	internal	audit	will	perform	independently	from	the	management	and	report	directly	to	the	audit	
committee.	The	auditors	perform	the	verification	of	each	department’s	operations	in	the	Company	and	its	subsidiaries	following	
the	annual	audit	plan	approved	by	the	audit	committee.	In	addition,	the	Board	of	Directors	has	determined	that	all	employees	
must adopt The Control Self-Assessment (CSA) to take personal responsibility and develop the internal control systems of their 
work	system	under	their	own	responsibility	in	order	to	strengthen	the	internal	control	system	to	meet	all	applicable	requirements	
to	reasonably	ensure	that	the	outcome	will	be	able	to	help	achieve	the	Company	and	its	subsidiaries’	objective.	
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รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทและบริษัทย่อย ประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทีไ่ดป้รบัปรงุ framework ใหม ่ เมือ่เดอืน

พฤษภาคม 2556 และไดข้ยายความใน 5 องคป์ระกอบเดมิแตล่ะสว่นออกเปน็ หลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ มสีาระสำคญั ดงันี ้ 

 1. การควบคุมภายในองค์กร 
  บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได ้ มีการทบทวน 	

เปา้หมายและเปรยีบเทยีบผลการดำเนนิงานจรงิกบัเปา้หมายทกุระยะ จดัใหม้โีครงสรา้งสายการรายงาน การจดัทำผงัองคก์รแบง่แยกหนา้ที่

ตามสายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค ์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) 

ของคณะกรรมการ และกำหนดเกีย่วกบัเรือ่งจรรยาบรรณ นโยบายในเรือ่งการกำกบัดแูลกจิการ การขดัแยง้เกีย่วกบัผลประโยชนแ์ละนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม รวมทั้งจัดทำอำนาจดำเนินการ 	

เปน็ลายลกัษณอ์กัษร และมคีูม่อืการปฏบิตังิานหลกัทีส่ำคญัซึง่มกีารทบทวนเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานใหมอ่ยูเ่สมอ นอกจากนี ้บรษิทั

และบริษัทย่อยได้พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัด KPI สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และส่งเสริมให้ 	

ผูบ้รหิารปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ตีามทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยกำหนดไว ้

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการ 	

ด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 2. การประเมินความเสี่ยง 
  บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ  	

ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ในการพิจารณา

ประเมนิปจัจยัความเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอกองคก์ร ทีจ่ะมผีลกระทบตอ่การดำเนนิธรุกจิของบรษิทั โดยระบแุละวเิคราะหค์วามเสีย่ง

ทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัด

ระดบัความเสีย่งทีส่ำคญัตามผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ในแตล่ะกระบวนการทางธรุกจิเพือ่กำหนดแผนงานการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั

และบรษิทัยอ่ยไดก้ำหนดนโยบายและกลยทุธส์ำคญัในการบรหิารความเสีย่ง โดยการเชือ่มโยงการบรหิารความเสีย่งเขา้กบัแผนธรุกจิ รวมทัง้

ไดพ้จิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติ สามารถระบแุละประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ระบบการควบคมุภายใน นอกจากนี ้

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัมกีารตดิตามเหตกุารณห์รอืปจัจยัความเสีย่งจากการประเมนิตนเอง (CSA) อยา่งสมำ่เสมอ 

 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
  บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไป

อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว ้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุ

วตัถปุระสงคข์ององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ และเลอืกพฒันากจิกรรมการควบคมุทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลยเีพือ่ชว่ยสนบัสนนุการบรรลุ

วตัถปุระสงคอ์งคก์ร จดัใหม้กีจิกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบายซึง่ไดก้ำหนดสิง่ทีค่าดหวงัและขัน้ตอนการปฏบิตัเิพือ่ใหน้โยบายทีก่ำหนดไว้

นัน้สามารถนำไปสูก่ารปฏบิตัไิด ้มกีารจดัทำคูม่อือำนาจดำเนนิการเพือ่กำหนดขอบเขตอำนาจหนา้ทีแ่ละวงเงนิอำนาจอนมุตัขิองฝา่ยบรหิารใน

แต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชชั่นให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด 

และจดัโครงสรา้งการทำงานโดยใหม้กีารแบง่แยกหนา้ทีก่ารอนมุตั ิ การบนัทกึรายการบญัช ี และการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิออกจากกนั รวมทัง้

ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบยีบทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยา่งเครง่ครดั  



91
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited

	 The	Company	and	its	subsidiaries	has	assessed	the	internal	control	system	aligned	with	the	internal	control	framework	
based on the standard of The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) which adjusted 
the new framework in May 2013 and developed from the five components to 17 principles which are as follows: 

	 1. ORGANIZATION’S INTERNAL CONTROL 
	 	 The	Company	and	its	subsidiaries	clearly	define	the	targets	and	objectives	which	are	measurable.	The	target	will	
be reviewed and compared the actual outcomes to the expected ones periodically. Moreover, the Company has provided 
the	structure	of	reporting	and	the	organization	chart	classifying	the	duties	and	responsibilities,	as	well	as	determined	proper	
authority	and	responsibility	in	order	to	reach	the	objectives	under	oversight	of	the	Board.	Additionally,	the	Company	has	
established	the	Code	of	Business	Ethics,	the	corporate	governance	policies,	anti-corruption	policy	and	the	conflict	of	interest	
which	represents	the	adherence	of	moral	and	integrity	values	including	the	process	of	written	authority	to	operate.	There	is	
the	operations	manual	relating	to	the	major	operations	which	has	always	been	revised	in	line	with	the	updated	standards.	
Furthermore,	the	Company	and	its	subsidiaries	have	improved	the	performance	appraisal	system	by	using	Key	Performance	
Indicators (KPIs) with the senior management and encouraged the management to operate the business in accordance 
with	the	corporate	governance	policies	as	defined.	
	 	 Audit	Committee	are	 independent	of	 the	activities	of	management.	 Its	 responsibilities	are	to	perform	the	
oversight	functions,	develop	the	operations	of	internal	control,	and	aim	to	motivate,	develop,	and	keep	efficient	employees.	
Besides,	the	committee	defines	the	employees’	duties	and	responsibility	for	the	internal	control	to	achieve	the	organization’s	
objectives.	

	 2. RISK ASSESSMENT 
	 	 The	Company	and	its	subsidiaries	have	clearly	determined	the	objectives	in	order	to	identify	and	assess	risk	
concerning	the	organization’s	goal	achievement.	The	audit	committee	has	worked	together	with	the	management	of	the	
Company	and	its	subsidiaries	to	consider	and	assess	the	internal	and	external	risks	affecting	the	business	operations.	The	risk	
identification and analysis including the Corruption Risk Assessment will be determined the impact of each type of potential 
threat	on	the	objectives	within	the	organization.	Apart	from	risk	analysis,	the	Company	needs	to	prioritize	risks	according	to	
their	 impact	and	probability	 in	each	business	process	 for	defining	the	risk	management	plan.	The	Company	and	its	
subsidiaries	have	determined	the	significant	policies	and	strategies	of	risk	management	by	combining	the	risk	management	
with	 its	business	plan	along	with	considering	the	chance	of	corruption	 in	the	business	through	the	identification	and	
assessment	of	variation	which	may	effect	on	the	internal	control	system.	In	addition,	the	Company	and	its	subsidiaries	have	
followed up the circumstance and risk factors from The Control Self-Assessment (CSA) regularly. 

 3. OPERATIONAL CONTROL 
	 The	Company	and	its	subsidiaries	have	defined	the	significant	policies	in	the	business	operations	for	using	as	guideline	
to	operate	the	business	systematically	and	efficiently	as	well	as	be	able	to	reach	the	goals	and	objectives.	There	are	control	
measures	to	reduce	risks	to	an	acceptable	level.	Besides,	the	Company	has	also	selected	and	developed	the	general	
control	activities	with	the	technology	system	in	order	to	ensure	the	achievement	of	objectives.	The	organization	has	
arranged	the	control	activities	through	the	policies	determined	the	expectation	and	the	operational	procedures	in	order	to	
become	the	practical	policies.	The	delegation	of	authority	manual	has	been	designed	to	determine	the	scope	of	authority	
and	incur	the	expenditure	of	the	management	at	each	level	clearly	in	writing.	An	anti-corruption	manual	has	also	been	
prepared	in	accordance	with	the	determined	policy.	The	operational	structure	has	been	organized	by	separating	the	
function	of	approval,	 recording	transactions,	and	custody	of	assets.	Furthermore,	 the	organization	will	conduct	 the	
operations	in	strict	compliance	with	laws	and	regulations.	
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 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัใหม้รีะบบขอ้มลูสารสนเทศทีส่ำคญัไดแ้กก่ารจดัหาขอ้มลูทัง้จากภายในและภายนอกอยา่งครบถว้น ถกู

ตอ้ง ทนัเวลาและมคีณุภาพ เพือ่สนบัสนนุใหก้ารควบคมุภายในสามารถดำเนนิไปไดต้ามทีก่ำหนดไวม้กีารปฏบิตังิานใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละ

มกีารจดัทำรายงานขอ้มลูของหนว่ยงานตา่งๆ เสนอผูบ้รหิารเพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจ รวมทัง้รายงานทางบญัชแีละการเงนิ  

  บริษัทจัดให้ม ี ช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่างๆให้พนักงาน 	

รบัทราบ การกำหนดชอ่งทางทีป่ลอดภยัสำหรบัการแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ มกีารสือ่สารระหวา่งหนว่ยงาน

ภายในบรษิทัฯและกบับคุคลภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การควบคมุภายใน 

 5. ระบบการติดตาม 
  บริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่าง 	

ครบถว้นเหมาะสม มกีารประเมนิและสือ่สารขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายในอยา่งทนัเวลาตอ่บคุคลทีร่บัผดิชอบซึง่รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงู

และคณะกรรมการตามความเหมาะสม ตดิตามดแูลการดำเนนิงานอยา่งสมำ่เสมอ โดยเปรยีบเทยีบผลงานจรงิกบัประมาณการทีก่ำหนดไว ้ใน

กรณีที่ผลการดำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลแตกต่างเพื่อกำหนด

แนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพยีงพอครบถว้น ถกูตอ้ง มกีารเปดิเผยรายการทีเ่กีย่วโยงหรอืรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้

  ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2557 โดยมกีรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่น เขา้รว่มประชมุ

ด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่าย

บรหิารจดัทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรปุไดว้า่ จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัในดา้นตา่งๆ 5 องค์

ประกอบ คอื การควบคมุภายในองคก์ร การประเมนิความเสีย่ง การควบคมุการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบ

การตดิตาม คณะกรรมการเหน็วา่ ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้บีคุลากรอยา่งเพยีง

พอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท

ยอ่ย ใหส้ามารถปอ้งกนัทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารนำไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่อีำนาจ รวมถงึการ

ทำธรุกรรมกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งเพยีงพอแลว้ สำหรบัการควบคมุภายในในหวัขอ้อืน่ คณะกรรมการเหน็

วา่บรษิทัมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอแลว้เชน่กนั  

  คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให ้ นายเอกพนัธุ ์ นวลเมอืง ตำแหนง่ ผูอ้ำนวยการงานตรวจสอบภายในเปน็ผูร้บัผดิชอบ

หลกัในการปฏบิตัหินา้ทีผู่ต้รวจสอบภายในของบรษิทั ซึง่ไดพ้จิารณาคณุสมบตัขิอง นายเอกพนัธุ ์ นวลเมอืง แลว้เหน็วา่ มคีวามเหมาะสมกบั

การปฏบิตัหินา้ทีด่งักลา่ว เนือ่งจากมคีวามเปน็อสิระ และมปีระสบการณใ์นการปฎบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายในในธรุกจิ เคยเขา้รบัการ

อบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบภายในรายละเอยีดตามทีป่รากฎในเอกสารแนบ 3  

  ทัง้นี ้การพจิารณาและอนมุตั ิแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้ำรงตำแหนง่หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัจะตอ้งผา่น

การเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณุสมบตัขิองผูด้ำรงตำแหนง่หวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3	

การบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลก

นิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และCOSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได ้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดย

บรษิทัไดม้กีารจดัทำการประเมนิการควบคมุดว้ยตนเอง (Control Self Assessment) ทัง้ในระดบัผูบ้รหิารและระดบัผูป้ฏบิตักิารของบรษิทั เพือ่

ร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท 

เหตกุารณท์ีอ่าจทำใหอ้งคก์รเสยีโอกาสในเชงิธรุกจิ ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากสาเหตทุัง้ภายในและภายนอกองคก์รโดยมหีลกัการกำหนดวา่ 

หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการควบคุม

ความเสีย่งเหลา่นัน้ใหไ้ด	้
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	 4. INFORMATION SYSTEMS AND DATA COMMUNICATIONS 
	 	 The	Company	and	its	subsidiaries	have	provided	the	important	information	systems	such	as	providing	the	internal	
and	external	information	completely,	precisely	and	potentially	in	order	to	ensure	that	the	internal	control	is	able	to	operate	
as	designed.	Besides,	the	organization	 is	required	to	achieve	the	objectives.	The	Company	has	set	and	to	make	the	
information	reports	 relating	all	departments	to	propose	the	management	for	decision-making	including	providing	the	
accounting	and	financial	reports	as	well.	
	 	 The	Company	has	established	the	proper	communication	channels	to	share	duties	and	responsibilities,	and	other	
relevant	topics	with	its	employees.	The	Company	has	also	set	secure	channels	for	whistle-blowing	and	filing	of	complaints	
regarding	fraud	and	corruption.	There	is	communication	between	the	business	units	within	the	Company	and	with	external	
parties	regarding	matters	that	may	affect	the	functioning	of	internal	control.	

 5. MONITORING SYSTEM 
	 	 The	Company	and	its	subsidiaries	have	followed	up	and	assessed	the	results	of	internal	control	to	ensure	that	the	
internal	control	has	operated	completely	and	properly.	There	is	the	evaluation	and	prompt	communication	of	the	internal	
control	defects	for	whom	is	responsible	including	the	executive	management	and	the	audit	committee.	Additionally,	the	
organization	has	tracked	and	monitored	the	business	performance	regularly	by	comparing	the	actual	results	with	the	
planned	objectives.	 In	case	of	difference,	each	department	will	analyze	the	determinants	to	improve	the	operational	
guidelines	effectively	together	with	determining	the	monitoring	session	clearly.	Besides,	there	is	the	sufficient	and	accurate	
disclosure	of	information	concerning	the	connected	transactions	or	the	conflict	of	interest	which	are	transparently	verifiable.	
  During the Board of Directors’ Meeting No. 1/2014 held on 18 February 2014 that was attended by all 3 members 
of	the	Audit	Committee,	the	Board	assessed	the	internal	control	system	of	the	Company	by	asking	for	information	from	the	
management	and	approved	the	assessment	form	prepared	by	the	management	and	the	report	of	the	Audit	Committee.	It	
can be concluded from the assessment of the internal control system of the Company based on the 5 components, namely, 
control	environment,	risk	assessment,	control	activities,	information	and	communication	and	monitoring	activities,	the	Board	
considers	that	the	Company’s	internal	control	system	is	adequate	and	appropriate.	The	Company	has	provided	adequate	
personnel	to	implement	the	system	effectively.	There	is	an	internal	control	system	regarding	monitoring	activities	to	monitor	
the	operations	of	the	subsidiary	companies	for	protection	of	the	assets	of	the	Company	and	its	subsidiaries	from	misuse	or	
use	without	authorization	by	the	directors	or	executives,	as	well	as	transactions	with	persons	where	there	may	be	conflicts	of	
interest	and	related	party	transactions	that	is	adequate.	As	for	internal	control	under	the	other	topics,	the	Board	considers	
that	the	Company	also	has	adequate	internal	control.	
  The Audit Committee has assigned Mr. Akapun Nuanmuang, Corporate Director, Internal Audit Office, to be the 
main	person	responsible	 for	performing	the	duties	of	an	 internal	auditor	of	the	Company.	The	Audit	Committee	has	
considered the qualifications of Mr. Akapun Nuanmuang and found them to be appropriate and sufficient for him to 
perform	such	duties	because	he	is	independent,	has	experience	in	performing	internal	audits	and	has	been	trained	in	
courses	related	to	internal	audit.		
	 	 The	consideration	and	approval	for	appointment,	removal	or	transfer	of	the	person	in	the	position	of	head	of	
internal	audit	of	the	Company	must	be	approved	by	the	Audit	Committee.	The	required	qualifications	for	the	position	of	
head	of	internal	audit.		

RISK MANAGEMENT 
	 The	Board	of	Directors	has	given	precedence	to	the	risk	management	in	the	overall	organization	based	on	a	globally	
accepted standard of ISO 31000:2009 and The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
in	order	to	manage	risks	to	acceptable	levels	and	monitor	of	the	risk	management	process	regularly.	The	Company	has	
performed	the	Control	Self-Assessment	at	all	levels	to	work	together	to	assess	risks	or	associated	uncertainty	which	may	
affect	the	Company’s	goal	achievement	including	incidents	that	make	the	organization	lost	the	business	opportunities.	In	
addition,	the	Company	has	the	principles	that	 if	 there	are	either	 internal	or	external	 risks	affecting	the	business	goal	
achievement,	the	Company	will	adopt	the	risk	management	approaches.	
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 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดำเนินการปลูกฝังให้การบริหาร

ความเสีย่งเปน็วฒันธรรมองคก์ร และมกีารจดัตัง้คณะทำงานดา้นบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัเพือ่ทำหนา้ที่

บรหิารความเสีย่งในภาพรวม และพฒันากระบวนงานภายในและรายงานผลการดำเนนิงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ

บรษิทั	

 นอกจากนี ้ บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานพร้อมกับประเมินความเพียงพอ

ของระบบควบคมุภายในทีม่อียู ่เพือ่พจิารณาหาแนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตังิาน โดยมอบหมายและตดิตามใหผู้บ้รหิารทีร่บัผดิชอบ

ในแตล่ะสว่นงานดำเนนิการตามแนวทางการปรบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตังิานตามทีไ่ดก้ำหนดไว ้ รวมทัง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งยดึถอืเปน็แนวทางปฏบิตั ิ

เพือ่ใหผ้ลการดำเนนิงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 ในป ี2556 มกีารประชมุคณะทำงานดา้นการบรหิารความเสีย่ง 3 ครัง้ มกีารประชมุระหวา่งหนว่ยงานทัง้ทีเ่ปน็การประชมุรายเดอืน 	

มกีารประชมุระหวา่งหนว่ยงานทัง้ทีเ่ปน็การประชมุรายเดอืน และการประชมุยอ่ยตามเพือ่ตดิตามและหาขอ้สรปุรว่มกนัตามสถานการณ ์ ทัง้นี้

เพือ่ใหเ้กดิความรวดเรว็ในการแกไ้ขปรบัปรงุไดท้นัทว่งท	ี

	 The	Company	has	set	risk	management	policy	to	which	all	the	management	and	employee	must	comply	to.	Instill	risk	
management	as	part	of	the	corporate	culture	and	appointed	risk	management	committee,	which	comprised	of	senior	
executives	to	manage	Company’s	overall	risk	and	develop	internal	work	process	and	report	operating	performance	to	the	
Audit	Committee	and	the	Board	of	Director.	
 Moreover, the Company has evaluated risks and obstacles that may affect its operation as well as evaluated the 
sufficiency	of	its	internal	control	system	to	consider	ways	to	improve	performance.	The	executives	responsible	for	each	line	of	
business	have	been	assigned	and	monitored	on	 the	 implementation	of	 the	prescribed	procedure	 for	operational	
enhancement	and	for	all	 related	persons	to	comply	as	guideline	 in	order	to	achieve	higher	operating	performance	
efficiency.	
 In the year 2013, there were 3 risk management committee meetings., which consisted of meetings between each 
business	sector	,	both	monthly	meeting	and	sub	meeting	to	follow	up	and	jointly	work	together	to	find	conclusion	based	on	
the	situation,	to	be	able	to	adjust	quickly	and	timely.	
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ 
DETAIL OF DIRECTORS 

อาย ุ57 ป ี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการของบรษิทั 8 ต.ค. 2536 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 • ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Rensselaer Polytechnic 

   Institute, Troy, New York, U.S.A 

 • ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมนวิเคลยีร ์ 

  จาก Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A 

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)	:	ไมม่ ี

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (%) : 1.67 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ป ียอ้นหลงั 

	 • 2531 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์โบรคเคอรเ์รจ จำกดั 

 • 2533 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์อนิเตอร ์ลซิซิง่ จำกดั 

 • 2535 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์เทคโนโลย ีจำกดั 

(มหาชน) 

 • 2541 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์แอลเอม็เอส จำกดั 

 • 2543 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์แคปปติอล (2000) 

จำกดั 

 • 2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์ฟชิชัน่ แคปปติอล จำกดั 

 • 2550 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์มารเ์กต็ติง้ จำกดั 

(มหาชน) 

 • ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัในกลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์

 • ปจัจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์

นายวเิชยีร	พงศธร 
ประธานกรรมการ
MR. VICHIEN PHONGSATHORN 
CHAIRMAN

AGE 57 YEARS	

DATE OF APPOINTMENT 8 October 1993 

EDUCATION 

	 • Master’s Degree of Business Administration, Rensselaer 

Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A. 

 • Bachelor’s Degree of Nuclear Engineering, Rensselaer 

Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A. 

TRAINING FROM THAI INSTITUTE OF DIRECTORS (IOD) : None 

PERCENTAGE OF SHAREHOLDING (%) : 1.67 

RELATIONSHIP WITH COMPANY’S EXECUTIVE(S) : None 

EXPERIENCES OVER THE PAST 5 YEARS 

	 • 1988 - Present Chairman, Premier Brokerage Company Limited 

 • 1990 - Present Chairman,	Premier	Inter	Leasing	Company	Limited	

 • 1992 - Present Chairman, Premier Technology Public 

Company	Limited	

 • 1998 - Present Chairman, Premier LMS Company Limited 

 • 2000 - Present Chairman, Premier Capital (2000) Company 

Limited	

 • 2004 - Present Director,	Premier	Fission	Capital	Company	Limited	

 • 2007 - Present Chairman, Premier Marketing Public Company 

Limited	

	 •	Present	 Director,	Companies	in	Premier	Group	of		

	 	 	 Companies	

	 •	Present	 President,	Premier	Group	of	Companies	
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รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 

นางดวงทพิย	์เอีย่มรุง่โรจน	์ 
กรรมการ
MRS. DUANGTHIP EAMRUNGROJ  
DIRECTOR

อาย ุ58 ป ี

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการของบรษิทั 30 เม.ย. 2544 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 • Executive Master Degree in Consulting and Coaching for 

Change (CCC) INSEAD, France 

 • ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 • ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

	 • Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France	

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) :	

 • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 22/2547 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (%) : 0.0069 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ป ียอ้นหลงั 

	 • 2535 - ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์เทคโนโลย ีจำกดั (มหาชน) 

 • 2541 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์แอลเอม็เอส จำกดั 

 • 2542 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์อนิเตอร ์ลซิซิง่ จำกดั 

 • 2542 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์โบรคเคอรเ์รจ จำกดั 

	 • 2543 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์แคปปติอล (2000) จำกดั	

	 • 2547 - ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์ฟชิชัน่ แคปปติอล จำกดั	

 • 2550 - ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์มารเ์กต็ติง้ จำกดั (มหาชน) 

	 • 2555 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์โพรดกัส ์จำกดั (มหาชน)	

	 •	ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทัในกลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์

	 • ปจัจบุนั ผูอ้ำนวยการใหญ ่สายงานสนบัสนนุ กลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์

AGE	58 YEARS 

DATE OF APPOINTMENT 30 APRIL 2001 

EDUCATION 

 • Executive Master Degree in Consulting and Coaching for 

Change (CCC) INSEAD, France 

 • Master’s Degree of Business Administration, Thammasat 

	 	 University	

 • Bachelor’s Degree of Nuclear Engineering, Chulalongkorn  

	 	 University	

 • Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France 

TRAINING FROM THAI INSTITUTE OF DIRECTORS (IOD) :		

 • Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 22/2004 

PERCENTAGE OF SHAREHOLDING (%) : 0.0069 

RELATIONSHIP WITH COMPANY’S EXECUTIVE(S) : None 

EXPERIENCES OVER THE PAST 5 YEARS 

 • 1992 - Present Director, Premier Technology Public Company 

Limited	

 • 1998 - Present Director, Premier LMS Company Limited 

	 • 1999 - Present Director, Premier Inter Leasing Company Limited	

 • 1999 - Present Director, Premier Brokerage Company Limited 

	 • 2000 - Present Director, Premier Capital (2000) Company Limited	

	 • 2004 - Present Director, Premier Fission Capital Company Limited	

 • 2007 - Present Director, Premier Marketing Public Company Limited 

	 • 2012 - Present Director, Premier Products Public Company Limited	

	 •	Present	 Director,	Companies	in	Premier	Group	of		

Companies	

	 •	Present	 Group	Corporate	Director,	Corporate	Affairs,	

Premier	Group	of	Companies	
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นายกติตศิกัดิ	์เบญจฤทธิ ์
กรรมการ
MR. KITTISAK BENCHARIT  
DIRECTOR

อาย ุ64 ป ี

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการของบรษิทั 26 เม.ย. 2555 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 • ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกจิ  

  มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) :	

 • หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที ่70 ป ี2549 

 • หลกัสตรู Audit Committee Program (ACP) รุน่ที ่32 ป ี2553 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (%) : ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่	ี

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ป ียอ้นหลงั 

 • 2542 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์อนิเตอร ์ลซิซิง่ จำกดั 

 • 2542 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์แอลเอม็เอส จำกดั 

 • 2543 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์แคปปติอล (2000) จำกดั 

 • 2543 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พรเีมยีร ์โบรคเคอรเ์รจ จำกดั 

 • 2552 - ปจัจบุนั ทีป่รกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์

	 • 2552 - 2556 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

   บรษิทัหลกัทรพัย ์สนิเอเซยี จำกดั	

	 • 2552 - ปจัจบุนั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

   บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จำกดั (มหาชน) 

 • 2556 - ปจัจบุนั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

   บรษิทั ธนบรุ ีเมดเิคลิ เซน็เตอร ์จำกดั (มหาชน)  

	 • 2556 - ปจัจบุนั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

   บรษิทั เอก็โซตคิ ฟูด้ จำกดั 

AGE 64 YEARS 

DATE OF APPOINTMENT 26 APRIL 2012 

EDUCATION 

	 •	Bachelor’s	Degree	of	Economics	and	Business	Administration,	

University of Wisconsin, U.S.A. 

TRAINING FROM THAI INSTITUTE OF DIRECTORS (IOD) :	

 • Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 70/2006 

 • Audit Committee Program (ACP) Course, Batch 32/2010 

PERCENTAGE OF SHAREHOLDING (%) :  None 

RELATIONSHIP WITH COMPANY’S EXECUTIVE(S) :  None 

EXPERIENCES OVER THE PAST 5 YEARS 

	 • 1999 - Present Director, Premier Inter Leasing Company Limited	

 • 1999 - Present Director, Premier LMS Company Limited 

	 • 2000 - Present Director, Premier Capital (2000) Company Limited	

 • 2000 - Present Managing Director, Premier Brokerage 

	 	 	 Company	Limited	

 • 2009 - Present Advisor to President & Group CEO, Premier 

Group	of	Companies	

 • 2009 - 2013 Independent Director and Audit Committee, ACL 

Securities	Co.,	Ltd.	

 • 2009 - Present Independent Director and Audit Committee, 

Finansia	Syrus	Public	Co.,	Ltd.	

 • 2013 - Present Independent Director and Audit Committee, 

Thonburi Medial Centre Public Co., Ltd.  

 • 2013 - Present Independent Director and Audit Committee, 

Exotic	Food	Co.,	Ltd.	
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รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 

อาย ุ57 ป ี
วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการของบรษิทั 26 เม.ย. 2555 

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 • ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ TARLETON STATE UNIVERSITY, U.S.A. 

 • ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 • หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที ่102 ป ี2555	

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (%) : ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ป ียอ้นหลงั 
 • 2541 - 2553 รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พรเีมยีร ์แอลเอม็เอส จำกดั 

	 • 2553 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พรเีมยีร ์อนิเตอร ์ลซิซิง่ จำกดั 

AGE 57 YEARS 

DATE OF APPOINTMENT 26 APRIL 2012 

EDUCATION 

 • Master’s Degree of Business Administration,Tarleton State  

	 	 University,	USA	

	 •	Bachelor’s	Degree	of	Economics,	Chulalongkorn	University	

TRAINING FROM THAI INSTITUTE OF DIRECTORS (IOD):		

 • Directors Certification Program (DCP) Course, Batch 102/2012 

PERCENTAGE OF SHAREHOLDING (%) : None 

RELATIONSHIP WITH COMPANY’S EXECUTIVE(S) : None 

EXPERIENCES OVER THE PAST 5 YEARS 

	 • 1998 - 2010  Assistant Managing Director, Premier LMS Co., Ltd 

	 • 2010 - Present  Managing Director, Premier Inter Leasing Co., Ltd.	

นายสมชาย	เลศิสทุธริศัมวีง 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ
MR. SOMCHAI LERTSUTHIRASMEVONG  
DIRECTORANDMANAGINGDIRECTOR

นางแนง่นอ้ย	บณุยะสาระนนัท	์
กรรมการ
MRS. NANGNOI BUNYASARANAND  
DIRECTOR

อาย	ุ68 ป ี
วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการของบรษิทั 26 เม.ย. 2555 

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 • ปรญิญาตร ีสาขาบญัชกีารเงนิ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	
 • Certificate in Dynamic Management, Syracuse University,  
  New York, U.S.A. 
 • Senior Executive Program, (SEP) SASIN 

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่67/2550 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (%) : ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ป ียอ้นหลงั 
	 • 2551 - 2553 กรรมการทีป่รกึษา สายธรุกจิการเงนิ กลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์
 • 2551 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์มารเ์กต็ติง้ จำกดั (มหาชน) 
 • 2554 - 2555 ทีป่รกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กลุม่บรษิทัพรเีมยีร	์

	

AGE 68 YEARS 

DATE OF APPOINTMENT  26 April 2012 

EDUCATION 

	 •	Bachelor’s	Degree	of	Accounting,	Chulalongkorn	University	
 • Certificate - Dynamic Management, Syracuse University,  
  New York, U.S.A. 
 • Senior Executive Program (SEP), SASIN 

TRAINING FROM THAI INSTITUTE OF DIRECTORS (IOD) 

 • Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 67/2007 

PERCENTAGE OF SHAREHOLDING (%)  : None 

RELATIONSHIP WITH COMPANY’S EXECUTIVE(S)  : None 

EXPERIENCES OVER THE PAST 5 YEARS 

	 • 2008 - 2010 Director and Advisor of Financial Services  
	 	 	 Business,	Premier	Group	of	Companies	
 • 2008 - Present Director, Premier Marketing 	

Public	Company	Limited	
 • 2011 - 2012 Advisor to President & Group CEO, 	

Premier	Group	of	Companies	
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นางสาวชนดิา	สวุรรณจฑูะ 
กรรมการอสิระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
MISS. CHNIDA SUWANJUTHA  
INDEPENDENTDIRECTORAND
CHAIRMANOFTHEAUDITCOMMITTEE

อาย	ุ72 ป ี
วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการของบรษิทั 20 ธ.ค. 2556 

คณุวฒุทิางการศกึษา 
	 • ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สาขาการเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
	 •	Post	Graduate	for	Advance	Studies	in	Economic	&	Social	Studies,	

The Victoria University of Manchester England 
 • ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 • ปรญิญาตร ีพาณชิศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์
 • ปรญิญาบตัรวทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรการปอ้งกนั 
  ราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ 37 วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 • ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 1495 

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) : 

 • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่97 ป ี2555 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (%)  : ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ป ียอ้นหลงั		

	 • 2544 - 2553 ผูพ้พิากษาสมทบ ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและ 
   การคา้ระหวา่งประเทศกลาง กระทรวงยตุธิรรม 
 • 2544 - ปจัจบุนั ผูป้ระนปีระนอม ประจำศาลทรพัยส์นิทางปญัญา 
   และการคา้ระหวา่งประเทศกลาง กระทรวงยตุธิรรม 
 • 2545 - 2550 ทีป่รกึษาสถาบนัทีป่รกึษาเพือ่พฒันาประสทิธภิาพ 
   ในราชการ (สปร.) สำนกังาน ก.พ.  
 • 2547 - ปจัจบุนั กรรมการในคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบและ 
   ประเมนิผลงาน มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติ 
 • 2550 - 2554 ประธานกรรมการ อนกุรรมการพจิารณาคณุสมบตั ิ
	 	 	 ของผูข้อขึน้ทะเบยีนเปน็ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 
   สภาวชิาชพีบญัช ี
 • 2550 - ปจัจบุนั  กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิสาขาการเงนิและการบญัช ี
   สำนกังาน ก.พ. 
 • 2551 - 2554 คณะกรรมการทดสอบผูส้อบบญัชภีาษอีากร 
   กรมสรรพากร 
 • 2555 - ปจัจบุนั  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บมจ. พรเีมยีร ์โพรดกัส ์
 • 2557 - ปจัจบุนั คณะกรรมการทดสอบผูส้อบบญัชภีาษอีากร 
   กรมสรรพากร 
 • ปจัจบุนั คณบด ีคณะบญัช ีวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

AGE	72 YEARS
EDUCATION
 • Master of Business Administration (Finance), National Institute of 

Development Administrative (NIDA)
	 •	Post	Graduate	for	Advance	Studies	in	Economic	&	Social	Studies,	

The Victoria University of Manchester England
	 •	Bachelor’s	Degree	of	Accounting,	Thammasat	University
	 •	Bachelor’s	Degree	of	Commerce,	Thammasat	University
 • Fellowship of The National Defence College, National Defence 

Course for The Joint State-Private,class 37 National Defence 
College	Thailand

 • Certified Public Accountant No. 1495

TRAINING FROM THAI INSTITUTE OF DIRECTOR (IOD) :

 • Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 

97/2012

PERCENTAGE OF SHAREHOLDING (%)  : None

RELATIONSHIP WITH COMPANY’S EXECUTIVE(S) :  None

EXPERIENCES OVER THE PAST 5 YEARS

 • 2001 - 2010 Associate Judge, The Central Intellectual Property 
and International Trade Court Ministry of Justice

 • 2001 - Present Conciliator, The Central Intellectual Property and 
International Trade Court,Ministry of Justice

 • 2002 - 2007 Advisor, Thailand Innovative Administration 
Consultancy	Institute	Office	of	the	Civil	Service	
Commission

 • 2004 - Present Committee of Monitoring and Evaluation, Suan 
Dusit Rajabhat University

 • 2007 - 2011 Chairman, Subcommittee consideration of the 
applicant	for	registration	as	a	CPA	Federation	
of	Accounting	Professions

 • 2007 - Present Qualified Person Committee of Financial and
	 	 	 Accountant	Office	of	the	Civil	Service	Commission
 • 2008 - 2011 Committee of Tax Auditor, The Revenue 
	 	 	 Department
 • 2012 - Present Independent Director and Chairman of the 

Audit	Committee,Premier	Products	
Public	Company	Limited

 • 2014 - Present Committee of Tax Auditor, The Revenue 
	 	 	 Department	
	 •	Present		 Dean,	Faculty	of	Accountancy,	Siam	Technology	

College
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นายสชุาย	วฒันตฤณากลุ 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
MR. SUCHAI VATANATRINAKUL 
INDEPENDENTDIRECTORAND
AUDITCOMMITTEE

นายวชิยั	หริญัวงศ	์	
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
MR. WICHAI HIRUNWONG   
INDEPENDENTDIRECTORAND
AUDITCOMMITTEE

อาย	ุ73 ป ี
วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการของบรษิทั 4 ก.ค. 2554 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 • ปรญิญาตรกีารศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) : 
	 • หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่38 ป ี2548 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (%) : 0.009 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร  : ไมม่	ี

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ป ียอ้นหลงั 

 • 2540 - ปจัจบุนั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

   บรษิทั พรเีมยีร ์เทคโนโลย ีจำกดั (มหาชน) 

 • ปจัจบุนั  ทีป่รกึษาอสิระ ธรุกจิใหค้ำปรกึษา พฒันา และ

ออกแบบการจดัวางระบบการบรหิารคา่ตอบแทน/

เงนิเดอืน/คา่จา้ง และการจดัองคก์ร 

 • ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั รเีทล เทรนนิง่ จำกดั 

	

AGE 73 YEARS 

DATE OF APPOINTMENT: 4 July 2011 
EDUCATION 

	 •	Bachelor’s	Degree	of	Education	Srinakarintaraviroj	University	
TRAINING FROM THAI INSTITUTE OF DIRECTORS (IOD) : 

 • Director Accreditation Program (DAP), Batch 38/2005 

PERCENTAGE OF SHAREHOLDING (%) :  0.0009 

RELATIONSHIP WITH COMPANY’S EXECUTIVE(S) : None 
EXPERIENCES OVER THE PAST 5 YEARS 

 • 1997 - Present Independent Director and Audit Committee, 

Premier	Technology	Public	Co.,	Ltd.	

	 •	Present		 Freelance	consultant;	design	and	provide	

services on Compensation Management Salary/

Wages Structure Employee Benefits and Rewards 

System	

 • Present  Director, Retail Training Co., Ltd. 

อาย ุ67 ป ี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการของบรษิทั 20 กรกฎาคม 2550	

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 • เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ Pittsburg State University, U.S.A. 
 • นติศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 • เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

AGE 67 YEARS	

DATE OF APPOINTMENT 20 July 2007	

EDUCATION 

	 •	Master’s Degree of Economics, Pittsburg State University, U.S.A	
	 •	Bachelor’s	Degree	of	Laws,	Thammasat	University	
	 •	Bachelor’s	Degree	of	Economics,	Thammasat	University	
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การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)	:		

 • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่67/2007 

 • หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) รุน่ที ่3/2008 

 • หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่110/2008 

 • หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  	

  รุน่ 8/2010 

 • หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที ่34/2011 

 • หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)  	

  รุน่ที ่10/2011 

 • หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ที ่5/2011 

 • หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and  	

  Risk Management (MIR) รุน่ที ่11/2011 

 • หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  	

  รุน่ที ่13/2011 

 • หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) รุน่ที ่7/2013 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (%) : ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ป ียอ้นหลงั 
 • 2540 - 2555 กรรมการประจำคณะ สำนกับณัฑติอาสาสมคัร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 • 2553  กรรมการจดัวางประเดน็ขอ้คดิเหน็ในประเดน็

สาธารณะเรง่ดว่น เพือ่เสนอตอ่คณะทำงานสภาที่
ปรกึษาเศรษฐศาสตรแ์ละสงัคมแหง่ชาต ิ

 • 2553 - พ.ย.2554	 ทีป่รกึษาคณะกรรมการกำกบัดแูลกจิการทีด่แีละ
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CG & 
CSR) ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 • ก.ค.2554 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
   บรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอรไ์พรซ ์จำกดั (มหาชน) 
 • ปจัจบุนั  กรรมการและเหรญัญกิ สถาบนัปว๋ยอึง๊ภากรณ ์
 • ปจัจบุนั  อปุนายก สมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์
 • ปจัจบุนั  อนกุรรมาธกิารนโยบายการเงนิ การคลงัและงบ

ประมาณ วฒุสิภา	
 • ปจัจบุนั  ทีป่รกึษากติตมิศกัดิค์ณะกรรมาธกิารการเงนิ การ

คลงั การธนาคาร และสถาบนัการเงนิวฒุสิภา 
 • ปจัจบุนั  กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร มลูนธิอิาจารยป์ว๋ย 

TRAINING FROM THAI INSTITUTE OF DIRECTORS (IOD)	:		

 • Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 67/2007 

 • Financial Statement for Directors (FSD) Course, Batch 3/2008 

 • Director Certification Program (DCP) Course, Batch 110/2008 

	 •	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), Batch 8/2010 

 • Audit Committee Program (ACP) Course, Batch 34/2011 

	 •	Monitoring the Internal Audit Function (MIA) Course, Batch 10/2011 

 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) Course, Batch 5/2011 

 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

(MIR) Course, Batch 11/2011 

 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) Course, 

Batch 13/2011 

 • Chartered Director Class (CDC) Course, Batch 7/2013 

PERCENTAGE OF SHAREHOLDING (%) : None 

RELATIONSHIP WITH COMPANY’S EXECUTIVE(S) : None 

EXPERIENCES OVER THE PAST 5 YEARS 

 • 1997 - 2012  Faculty Director, Graduate Volunteer Center, 

Thammasat	University	

 • 2010  Director of planning opinions on urgent public 

issues for presentation to National Economic 

and	Social	Advisory	Council	

 • 2010 - Nov. 2011 Adviser of the Board of Director, Corporate 

Governance	and	Corporate		

   Social Responsibility and the Environment,  	

The	Government	Housing	Bank	

	 •	Jul. 2011 - Present Independent	Director	and	Audit	Committee,			

Premier	Enterprise	Public	Company	Limited	

	 •	Present		 Director	and	Treasurer,	Puey	Ungphakorn	

Institute	

 • Present  Vice President, The Thammasat Economics 

Association	

 • Present  Sub-Committee on Monetary Policy, Fiscal 

Policy	and	Budget,	The	Senate	

 • Present  Honorary Advisor to Committee on Monetary,  	

Finance,	Banking	and	Financial	Institutions,	

The	Senate	

	 •	Present		 Director	and	Assistant	Secretary	of	the	

Professor	Puey	Foundation	
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นายธรีะพล	จฑุาพรพงศ	์	
เลขานกุารบรษิทั
MR. TEERAPOL JUTHAPORNPONG   
COMPANYSECRETARY

อาย ุ49 ป ี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการของบรษิทั 21 กมุภาพนัธ ์2556 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 • บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 • ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางกฎหมายธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 • เนตบิณัฑติไทย สำนกัอบรมการศกึษากฎหมายแหง่เนต-ิบณัฑติย

สภา 

 • นติศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคำแหง 

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) : ไมม่ ี

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (%) : ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ป ียอ้นหลงั 

	 •	2545 - ปจัจบุนั ผูอ้ำนวยการงานกฎหมาย/ทะเบยีน กลุม่บรษิทั

พรเีมยีร ์

AGE 49 YEARS	

DATE OF APPOINTMENT 21 February 2013 

EDUCATION 

 • Bachelor Degree of Laws, Ramkhamhaeng University 

	 •	Barrister	at	Law,	Institute	of	Legal	Education	of	Thai	Bar	

Association	

	 •	Graduate	Diploma	in	Business	Law,	Thammasat	University	

 • Master of Business Administration, Thammasat University 

TRAINING FROM THAI INSTITUTE OF DIRECTORS (IOD)	:		

	 •	Training on Company Secretary Program (CSP) Course,  	

  Batch 6/2004	

PERCENTAGE OF SHAREHOLDING (%) : None 

RELATIONSHIP WITH COMPANY’S EXECUTIVE(S) : None 

EXPERIENCES OVER THE PAST 5 YEARS 

	 •	2002 - Present	:Corporate	Director,	Legal	and	Corporate	

Registration, Premier Group of Companies 
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อาย ุ50 ป ี 

วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการของบรษิทั 5 พฤศจกิายน 2552 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 • บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยับรูพา 

 • MINI MBA จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 • ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู (การสอบบญัช)ี จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 • บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคำแหง 

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)	:		

 • 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 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (%) : ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร : ไมม่ ี

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ป ียอ้นหลงั 

	 • 2538 - 2555	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ			

บริษัท พรีเมียร์แคปปิตอล (2000) จำกัด	

 • 2538 - 2555	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ			

บริษัท พรีเมียร์ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด	

 • 2538 - 2555	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ			

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)	

 • 2538 - 2555	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ			

บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด	

 • 2538 - 2555	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ			

บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล จำกัด 

	 • 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการงานตรวจสอบภายใน  	

บริษัท พรีเมียร์ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด	

AGE 50 YEARS	

DATE OF APPOINTMENT 20 July 2007	

EDUCATION 

 • Master Degree in General Management, Burapa University  

 • Mini MBA Degree in General Management, Chulalongkorn 

University	

 • Higher Diploma in Auditing (Accounting Examination) 

Chulalongkorn	University	

	 •	Bachelor	Degree	in	Business	Administration,	Programme	

(Accounting) Ramkhamhaeng University 
TRAINING FROM THAI INSTITUTE OF DIRECTORS (IOD)	:		

 • 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 ISO31000-2009 / COSO-ERM 

PERCENTAGE OF SHAREHOLDING (%) : None 

RELATIONSHIP WITH COMPANY’S EXECUTIVE(S) : None 

EXPERIENCES OVER THE PAST 5 YEARS 

 • 1995 - 2012  Department Manager, Internal Audit Office, 
   Premier Capital (2000) Company Limited 
 • 1995 - 2012  Department Manager, Internal Audit Office, 
	 	 	 Premier	Fission	Capital	Company	Limited	
 • 1995 - 2012 Department Manager, Internal Audit Office, 

Premier	Enterprise	Public	Company	Limited	
 • 1995 - 2012 Department Manager, Internal Audit Office, 

Premier LMS Company Limited 
 • 1995 - 2012 Department Manager, Internal Audit Office, 

Premier	Global	Capital	Company	Limited	
• 2012 - Present Corporate Director, Internal Audit Office, 
	 	 	 Premier	Fission	Capital	Company	Limited	

นายเอกพนัธุ	์นวลเมอืง		
หวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั
MR. AKAPUN  NUANMUANG   
CORPORATEDIRECTOR,
INTERNALAUDITOFFICE
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PGCAP บรษิทั พรเีมยีร ์โกลเบลิ แคปปติอล จำกดั 
SRS บรษิทั สาระสขุ จำกดั 
PTDO บรษิทั พรเีมยีร ์ทดีโีอ จำกดั 
PC บรษิทั พรเีมยีร ์แคปปติอล จำกดั 
P-PET บรษิทั พรเีมยีร ์เพท็ โพรดกัส ์จำกดั 
Seto บรษิทั ภตัตาคาร เซโต ้จำกดั 
PSC บรษิทั ศนูยพ์รเีมยีรส์ขุมุวทิ จำกดั 
SA บรษิทั เสร ีแอสเซท็ส ์จำกดั 
PAM บรษิทั พรเีมยีร ์อลัเทอรเ์นทฟี มอเตอรส์ จำกดั 
PMN บรษิทั พรเีมยีร ์แมนแูฟคเจอริง่ จำกดั 
IME บรษิทั อมิพเีรยีล อเีกิล้ จำกดั 
PPlanner บรษิทั พรเีมยีร ์แพลนเนอร ์จำกดั 
PPW บรษิทั พพี ีวนิด ์เอน็เนอรจ์ ิจำกดั 
LQ5 บรษิทั ลคิวดิเดชัน่ 5 จำกดั 
PCE บรษิทั พรเีมยีร ์ซอี ีจำกดั 
LPCE บรษิทั แอลพซีอี ีจำกดั 
PID	 บรษิทั พรเีมยีร ์อนิฟราสตรคัเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จำกดั	
SNE บรษิทั เสนาน ีจำกดั 

     รายชือ่บรษิทัในกลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์ 

PFC บรษิทั พรเีมยีร ์ฟชิชัน่ แคปปติอล จำกดั 
PT บรษิทั พรเีมยีร ์เทคโนโลย ีจำกดั (มหาชน) 
DCS บรษิทั ดาตา้โปร คอมพวิเตอร ์ซสิเตม็ส ์จำกดั 
PM บรษิทั พรเีมยีร ์มารเ์กต็ติง้ จำกดั (มหาชน) 
PCI บรษิทั พรเีมยีร ์แคนนิง่ อนิดสัตรี ้จำกดั 
PFP บรษิทั พรเีมยีร ์โฟรเซน่ โพรดกัส ์จำกดั 
PMF บรษิทั พ.ีเอม.ฟดู จำกดั 
PPP บรษิทั พรเีมยีร ์โพรดกัส ์จำกดั (มหาชน) 
PHA บรษิทั พรเีมยีร ์โฮม แอพพลายแอนซ ์จำกดั  
PMC บรษิทั พรเีมยีร ์มอเตอร ์จำกดั 
IGC บรษิทั อนิฟนิทิ กรนี จำกดั 
PMB บรษิทั พรเีมยีร ์เมโทรบสั จำกดั 
PRH บรษิทั พรเีมยีร ์รสีอรท์ส ์แอนด ์โฮเทลส ์จำกดั 
RYH บรษิทั รายาเฮอรเิทจ จำกดั 
SHR บรษิทั ซ ีแฮรเิออร ์จำกดั 
SP บรษิทั เสรพีรเีมยีร ์จำกดั 
MS บรษิทั หมูบ่า้นเสร ีจำกดั 
SPH บรษิทั เสร ีพรอ็พเพอรต์ีส้ ์โฮลดิง้ จำกดั 

PFC	 Premier	Fission	Capital	Co.,	Ltd.	

PT	 Premier	Technology	Public	Co.,	Ltd.	

DCS	 Datapro		Computer	Systems	Co.,	Ltd.	

PM Premier  Marketing Public Co. ,Ltd. 

PCI	 Premier	Canning	Industry	Co.,	Ltd.	

PFP	 Premier	Frozen	Products	Co.,	Ltd.	

PMF P.M.Food  Co., Ltd. 

PPP	 Premier	Products	Public	Co.	,Ltd.	

PHA	 Premier	Home	Appliance	Co.,	Ltd.	

PMC Premier Motors Co., Ltd. 

IGC	 Infinite	Green	Co.,	Ltd.	

PMB Premier Metrobus Co., Ltd. 

PRH Premier Resorts and Hotels Co., Ltd. 

RYH Raya Heritage Co., Ltd. 

SHR Sea Harrier Co., Ltd. 

SP	 Seri	Premier	Co.,	Ltd.	

MS Moo Ban Seri Co., Ltd. 

SPH	 Seri	Properties	Holding	Co.,	Ltd.	

PGCAP	 Premier	Global	Capital	Co.,	Ltd.	

SRS Sarasuk	Co.,	Ltd.	

PTDO	 Premier	TDO	Co.,	Ltd.	

PC	 Premier	Capital	Co.,	Ltd.	

P-PET	 Premier	Pet	Products	Co.,	Ltd.	

Seto	 Seto  Restaurant Co., Ltd. 

PSC	 Permier	Sukhuvit	Center	Co.,	Ltd.	

SA	 Seri	Assets	Co.,	Ltd.	

PAM Premier Alternative Motors Co., Ltd. 

PMN Premier Manufacturing Co., Ltd. 

IME Imperial Eagle Co., Ltd. 

PPlanner	Premier	Planner	Co.,	Ltd.	

PPW PP Wind Energy Co., Ltd. 

LQ5 Liquidation 5	Co.,	Ltd.	

PCE	 Premier	CE	Co.,	Ltd.	

LPCE	 LPCE	Co.,	Ltd.	

PID	 Premier	Inferstructure	Development	Co.,	Ltd.	

SNE Senanee	Co.,	Ltd.	

     LIST OF COMPANIES IN PREMIER GROUP OF COMPANIES  
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การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
 จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง

 ชื่อ-สกุล ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค.2555 เพิ่ม(ลด)
 

นายวิเชียร พงศธร 17,110,202 7,821,702 9,288,500

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ 55,440 55,440 -

นายอุดม ชาติยานนท์ - 938 -

นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ - - 

นายสุชาย วัฒนตฤณากุล 6,900 6,900 -

นายวิชัย หิรัญวงศ์ - - -

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ - - -

นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ - - -

นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง - - -

THE HOLDING OF THE BOARD OF DIRECTOR AND MANAGEMENT 
 The shareholding of Directors, Executives and their spouses minor children as at December 31, 2013 
	
 NUMBER OF SHARE OWNED

 NAME 31 DEC 2013 31 DEC 2012 INCREASE(DECREASE)
 

Mr. Vichien Phongsathorn 17,110,202 7,821,702 9,288,500

Mrs. Duangthip Eamrungroj 55,440 55,440 -

Mr. Udom Chatiyanont - 938 -

Miss. Chnida Suwanjutha  - - -

Mr. Suchai Vatanatrinakul 6,900 6,900 -

Mr. Wichai Hirunwong - - -

Mr. Kittisak Bencharit - - -

Mrs. Nangnoi Bunyasaranand - - -

Mr. Somchai Lertsuthirasmevong - - -
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นโยบายหรอืแนวโนม้การทำรายการระหวา่งกนัในอนาคต 
 บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือ

สนบัสนนุธรุกจิปกต ิไดแ้ก ่รายไดค้า่สทิธ ิการรบับรกิารตามสญัญารบับรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การเชา่พืน้ทีส่ำนกังาน/การรบับรกิาร

ตามสญัญาบรกิารซึง่เปน็สญัญาประกอบการเชา่พืน้ทีส่ำนกังาน การกูย้มืเงนิระหวา่งกนั ดอกเบีย้รบั/จา่ย คา่บรหิารจดัการรบั/จา่ย การวา่จา้ง

บริหารตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ การให้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ค่าเช่าและบริการอื่นๆ เป็นต้น 	

ซึ่งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนด

นโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท 

เป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะผู้บริหารจะสอบทานรายการระหว่างกันเป็นรายไตรมาส 

	 ทัง้นี ้รายการระหวา่งกนัทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการจะปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตาม

กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนการปฏบิตัติามขอ้กำหนดเกีย่วกบัการเปดิเผยขอ้มลูการทำรายการเกีย่วโยงและการไดม้าหรอืจำหนา่ยทรพัยส์นิ

ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตราฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
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Policies or Trends of Related Transactions in the Future 
 The company and/or its subsidiaries expect that in the future related transactions will still remain based on normal 

business	practice	or	normal	business	support	i.e.		purchase	of	goods	for	resale,	leasehold	amortization,	service	for	office	besed	

on	the	space	rental	contract,	management	fees	under	management	and	consulting		contract,	information	technology	service	

contract,	car	rental	for	business	operations	and	discount	of	account	receivable	,	etc.		All	of	the	related	transactions	will	incur	

as	necessary	and	for	business	operation	effectiveness	within	the	group.		Pricing	policies	are	clearly	determined	based	on	the	

appropriate	and	fair	price	and	conditions	by	considering	of	the	company’s	benefits.	 	However,	the	company’s	Audit	

Committee	will	review	these		related	transactions	which	treated	as	normal	business	practice	or	normal	business	support	every	

quarter.		

	 Borrowings	between	the	company	and	its	subsidiaries	incur	as	necessary	for	business	operations	and	as	working	capital.		

Contract	with	clear	and	fair	terms	and	conditions	are	prepared.		However	in	the	future,	the	company	and	its	subsidiaries	have	

no borrowing policies for persons who may have conflicts of interest. Related transactions in the future, which are not  for 

normal	business	practice,		will	be	based	on	the	company’s	necessity	and	the	company’s	benefits.		The	company’s	policy	is	to	

request	the	Audit	Committee	to	consider	and	provide	opinion	for	such	transactions	before	making	decisions.	

	 In	the	mean	time,	for	related	transactions	that	may	incur	conflict	of	interest	in	the	future,	it	requires	that	the	Board	of	

Directors	must	comply	to	securities	and	exchange	laws	and	Office	of	Securities	and	Exchange	Commission’s	rules,	notification,	

order	and	requirement.		The	company	must	also	follow	requirements	of	disclosure	regarding	to	related	transactions,	acquisition	
and	sales	of	the	company’s	and	its	subsidiaries’	assets	as	well	as	the	accounting	standards	as	determined	by	The	Institute	of	
Federation	of	Accounting	Professions.	
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การวเิคราะหแ์ละคำอธบิายของฝา่ยจดัการ 
EXPLANTION AND ANALYSIS OF FINANCIAL 
POSITION AND OPERATING PERFORMANCE 

	 จากโครงสรา้งทางธรุกจิ ธรุกจิหลกัทีบ่รษิทัยอ่ยดำเนนิการ คอื ธรุกจิใหเ้ชา่ยานพาหนะ มสีดัสว่นรายไดป้ระมาณ 93.0% ของรายไดร้วม	

และยังคงมีการเติบโตและแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบจากนโยบายรถคันแรกของภาครัฐ ทำให้ตลาดรถยนต์ใช้แล้ว 

มีการแข่งขันด้านราคาสูง เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาขายต่อของรถยนต์ที่ครบสัญญาเช่าตกต่ำ และคาดการณ์ว่าผลกระทบนี้ยังคงมีอยู่ 	

ในปี 2557 

1 ผลการดำเนนิงานสำหรบัป ี2556 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 28.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 8.92 ล้านบาท มาจากรายการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 รายได้ 
	 รายไดร้วมมจีำนวน 545.62 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปกีอ่นจำนวน 13.51 ลา้นบาทคดิเปน็อตัราลดลง รอ้ยละ 2.42 เปน็ผล

มาจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้ 

	 	 • รายได้จากค่าเช่าและบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น 12.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45 จากรายได้ค่ายานพาหนะ 	

ให้เช่าเพิ่มขึ้น 12.02 ล้านบาท เนื่องจากสัดส่วนรถยนต์ที่ปล่อยเช่าเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่ (มากกว่า 1500 CC.) มากขึ้น

จากปีก่อน ทำให้อัตราค่าเช่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 4.93 

	 	 •	 กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าลดลง 30.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 75.54 ซึ่งเป็นผลจากนโยบาย 	

รถคนัแรกของภาครัฐ ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาเพื่อระบายรถ ส่งผลต่อราคารถยนต์ใช้แล้วมีราคาตลาดลดลง  

 ค่าใช้จ่าย 
 ต้นทุนค่าเช่าและบริการ ปี 2556 เท่ากับ 359.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.12 ล้านบาทจากปีก่อน ซึ่งเกิดจากมูลค่ารถยนต์ที่ซื้อมาเพื่อให้

เช่ามีระดับราคาสูงขึ้น เป็นผลทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 8.08 ล้านบาท และค่าเบี้ยประกันลดลง 0.63 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามอัตรา

ต้นทุนค่าเช่าและบริการคิดเป็นอัตราร้อยละ 69.21 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.3 

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 2.75 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 มีรายการตัดจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน 6.33 ล้านบาท ส่วนปี 2556 

มีค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้เพิ่มขึ้น 1.18 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบุคคลากรเพิ่มขึ้น 3.01 ล้านบาท 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
	 คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิลดลง 6.65 ลา้นบาท เปน็ผลจากตน้ทนุอตัราดอกเบีย้โดยเฉลีย่ลดลงจากปกีอ่น ทำใหจ้ำนวนดอกเบีย้จากหนีส้นิ

ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินลดลง และดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง	

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 2.31 ล้านบาท แยกเป็นภาษีเงินได้ตามการคำนวณตามประมวลรัษฎากรลดลงจำนวน 3.83 ล้านบาท 

และจากการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 1.52 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน	



113
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited

From	the	business	structure,	the	core	business	is	the	vehicle	leasing	business	operated	by	a	subsidiary	that	accounted	for	

approximately 93.0 per cent of total revenue. The business is still growing and there is continuous competition.  However, the 

effect	of	the	government’s	first-car	scheme	has	led	to	fierce	price	competition	in	the	used	vehicle	market.		This	is	the	factor	

that caused the resale price of vehicles with expired terms to decline and it is predicted that this effect will persist in 2014. 

1 OPERATING PERFORMANCE IN THE YEAR 2013 
 For the operating results for the year 2013, the Company and its subsidiaries had net profit for the year of 28.85 million 

Baht, a decrease of 8.92 million Baht from the previous year due to the following changes: 

 Revenues 
	 Total revenue was 545.62 million Baht, a decrease from the same period of last year by 13.51 million Baht or 2.42 per cent 

resulting	from	the	following	material	changes:	

  • Rental and service income increased by 12.44 million Baht or 2.45 per cent. Income from vehicle rental 

increased by 12.02 million Baht because the ratio of large vehicles (over 1500cc) leased is higher than in the 

previous year. This caused the average lease fee to increase by 4.93 per cent. 

  • Gains on disposals of vehicle for rent decreased by 30.06 million Baht or 75.54 per cent resulting from the 

government’s	first-car	scheme	that	caused	a	price	competition	to	help	sell	the	vehicles.		This	has	pushed	

down	the	resale	market	price	of	used	vehicles.	

  Expenses 
  Cost of rental and services for 2013 was 359.64 million, an increase of 7.12 million Baht from the previous year 

because the vehicles purchased for lease were more highly priced. This has caused depreciation to increase by 8.08 million 

Baht and insurance premiums to decrease by 0.63 million Baht. Nevertheless, the cost of rental and service rate was 69.21 

per cent, a decrease from the preceding year of 0.3 per cent. 

  Administrative expenses decreased by 2.75 million Baht as in 2012 there were assets written-off of 6.33 million 

Baht. In 2013, debt collection expenses increased by 1.18 million Baht and personnel expenses increased by 3.01 million Baht. 

  Finance Cost 
  Finance cost decreased by 6.65 million Baht as a result of a decline in the average interest rate cost from the 

previous	year.		This	led	to	the	decrease	in	interest	from	liabilities	under	hire-purchase	agreements,	liabilities	under	finance	lease	

agreements	and	long-term	loans.		

  Income Tax Expenses 
  Income tax expenses decreased by 2.31 million Baht, which is separated into income tax as calculated under the 

Revenue Code that decreased by 3.83 million Baht and recording of deferred income tax that increased by 1.52 million Baht 

in	order	to	be	in	accordance	with	the	current	accounting	standards.	
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[2 ฐานะการเงนิ  
	 ด้านสินทรัพย์ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,733.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 129.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.04 

มาจากรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้ 

 เงินลงทุนชั่วคราวและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 153.97 ล้านบาท มาจากบริษัทได้รับชำระเงินจากการขายสินทรัพย์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสุทธิจากการ

ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 26 ล้านบาท และบริษัทย่อยนำเงินที่ได้รับชำระจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำนวน 127.97 ล้านบาท

ไปลงทุนในกองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทยและกองทุนเปิดวรรณเดลี่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากกำไร

จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 0.94 ล้านบาท  

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธ ิ
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้น 87.38 ล้านบาท โดยในปี 2556 บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ให้เช่าเพิ่มขึ้นจำนวน 487.85 ล้านบาท และจำหน่ายทรัพย์สินใช้แล้วดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 161.18 ล้านบาท โดยมีกำไรจาก

การจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน 10.01 ล้านบาท และมีค่าเสื่อมราคาในระหว่างปีจำนวน 248.82 ล้านบาท 

	 ด้านหนี้สิน  
 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมมีจำนวน 1,245.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 62.35 ล้านบาท มาจากรายการ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้ 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ, หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและหนี้สินระยะยาว  
 หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น 54.02 ล้านบาท โดยหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ, 	

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 127.89 ล้านบาทจากการที่บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะและสัญญาเช่าการเงินกับบริษัท

ลิสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะให้กับลูกค้า เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 65.48 ล้านบาทจากการชำระคืนเงินกู้ตามกำหนด และหนี้สินระยะยาวลดลง 

8.39 ล้านบาทจากการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 

 หนี้สินอื่นๆ 
 ได้แก่ สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง 2.94 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 9.31 ล้านบาท 	

มาจากผลแตกต่างรายการสัญญาเช่าทางการเงิน 

	 ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 488.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 66.70 ล้านบาท รายการเปลี่ยนแปลง 	

ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่สำคัญมีดังนี้ 

 • ขาดทุนสะสมจำนวน 518.69 ล้านบาท ลดลง 28.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 5.23 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิในปี

ของบริษัทและบริษัทย่อย 

 • องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 227.16 ล้านบาท เป็นรายการผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น 38.10 ล้านบาท จากการที่บริษัทและบริษัทย่อย ขายเงินลงทุนและสินทรัพย์อื่นให้กับ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เนื่องจากรายการซื้อขายเงินลงทุนนี้จัดเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรภายใน

กลุม่บรษิทั ดงันัน้บรษิทัฯ จงึรบัรูก้ำไรดงักลา่วเปน็ “กำไรจากผลแตกตา่งจากการจดัโครงสรา้งการดำเนนิธรุกจิของกลุม่บรษิทั”	

และแสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยได้ชะลอการรับรู้กำไรจากการ

ขายเงินลงทุนเท่ากับจำนวนหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระตามสัญญาซื้อขาย 
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2 Financial Position 
 Assets 
	 The Company and its subsidiaries had total assets of 1,733.26 million Baht, an increase from the year before of 129.05 
million Baht or 8.04 per cent due to the following material changes: 

 Current Investments and Short-term Loans to Related Parties 
 Current investments increased by 153.97 million Baht from receipt by the Company of payments from sale of assets to 
a related party net of debt repayment in accordance with the rehabilitation plan of 26 million Baht and its subsidiaries 
invested the repayments of short-term loans of 127.97 million Baht in the 1 A.M. Thai Government Bond Fund and the 1 A.M. 
Daily Fund. As at 31 December 2013, these investments have appreciated in value due to gain on revaluation of investments 
of 0.94 million Baht. 

 Property, Plant and Equipment, Net 
	 Property, plant and equipment, net increased by 87.38 million Baht.  In 2013, the subsidiaries purchased additional 
assets in the form of vehicles for lease and computer equipment for lease totaling 487.85 million Baht and disposed of such 
used assets totaling 161.18 million Baht.  The subsidiaries had a gain on disposal of assets of 10.01 million Baht and 
depreciation for the year of 248.82 million Baht. 

 Liabilities 
 The Company and its subsidiaries had total liabilities of 1,245.17 million Baht, an increase from the previous year of 
62.35 million Baht due to the following material changes: 

 Liabilities under Hire-Purchase Agreements, Liabilities under Finance Lease Agreements 
and Long-Term Liabilities 
	 Liabilities	under	hire-purchase	agreements,	 liabilities	under	 finance	 lease	agreements	and	 long-term	 liabilities	
increased by 54.02 million Baht due to the increase in liabilities under hire-purchase agreements and liabilities under finance 
lease agreements of 127.89 million Baht resulting from the entry of a subsidiary company into hire-purchase agreements to 
purchase	vehicles	and	entry	into	lease	finance	agreements	with	leasing	companies	to	lease	vehicles	for	its	customers.		Long-
term loans decreased by 65.48 million Baht due to the repayment of loans as scheduled and long-term liabilities decreased 
by 8.39 million Baht due to payment of debts according to the rehabilitation plan. 

 Other Liabilities 
	 Provision for long-term employee benefits decreased by 2.94 million Baht and deferred tax liabilities increased by 9.31 
million	Baht	due	to	the	difference	of	the	finance	lease	agreement	items.	

 Shareholders’ Equity 
	 Total shareholders’ equity of the Company and its subsidiaries was 488.09 million Baht, an increase from 2012 of 66.70 
million Baht.  Material changes in shareholders’ equity are as follows:	
 • Accumulated deficit was 518.69 million Baht, a decrease of 28.60 million Baht or 5.23 per cent due to the net 

profit	for	the	year	of	the	Company	and	its	subsidiaries.	
	 •	 Other components of shareholders’ equity increased to 227.16 million Baht. This is a difference on reorganization of 

business of Premier group companies, which increased by 38.10 million Baht resulting from sales of investments and 
other	assets	by	the	Company	and	its	subsidiaries	to	a	related	company	according	to	the	Company’s	rehabilitation	
plan.	As	the	sales	and	purchase	of	these	investments	were	made	for	the	purpose	of	organizational	restructuring	
within	the	group	companies,	the	Company	recognized	the	profit	as	 “Gain	on	difference	on	reorganization	of	
business of group companies” and presented it under shareholders’ equity in the statements of financial position. 
For	such	transaction,	the	Company	and	its	subsidiaries	have	deferred	the	recognition	of	gain	on	the	sale	of	
investments	in	an	amount	equal	to	the	receivables	that	has	not	been	settled	under	the	sales	contract.	
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ขอ้มลูทัว่ไป 
GENERAL INFORMATION 

บรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอร์ไพรซ ์จำกดั (มหาชน) : เลขทะเบยีนบรษิทั 0107536001150 

ประเภทธรุกจิ : ดำเนนิธรุกจิดา้นการลงทนุในธรุกจิบรกิารทางการเงนิไดแ้ก ่	

   ธรุกจิการบรกิารรถเชา่เพือ่การดำเนนิงาน (Operating Lease) 

   ธรุกจินายหนา้ประกนัวนิาศภยั  ธรุกจิการใหบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ 

   ธรุกจิตา่งๆ และธรุกจิการใหบ้รกิารจดัการสนิเชือ่ 

ทีต่ัง้สำนกังานใหญ ่ : เลขที ่1 พรเีมยีรค์อรเ์ปอเรทปารค์ ซอยพรเีมยีร ์2 

   ถนนศรนีครนิทร ์ แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรงุเทพมหานคร 10250 

	 	  โทรศพัท ์: 0-2301-1569 โทรสาร : 0-2748-2063  Homepage : www.pe.premier.co.th 

ทนุจดทะเบยีน : 1,612,152,709 บาท 

จำนวนหุน้สามญัทีอ่อกจำหนา่ยแลว้ : 800,000,000 หุน้ 

	 นติบิคุคลทีบ่รษิทัถอืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ	10	ขึน้ไป 

1) บรษิทั พรเีมยีร ์แคปปติอล (2000) จำกดั : เลขทะเบยีนบรษิทั 0105543016793 

	 สถานทีต่ัง้ : เลขที ่1 พรเีมยีรค์อรเ์ปอเรทปารค์ ซอยพรเีมยีร ์2 

   ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 

   โทรศพัท ์: 0-2301-1000  โทรสาร : 0-2301-2098 

	 ประเภทธรุกจิ : ธรุกจิใหบ้รกิารสนิเชือ่เพือ่ธรุกจิตา่งๆ 

	 ทนุจดทะเบยีน  : 480,000,000 บาท 

	 จำนวนหุน้สามญัทีอ่อกจำหนา่ยแลว้ : 2,300,000 หุน้ 

	 จำนวนหุน้สามญัทีบ่รษิทัถอือยู ่ : 2,299,996 หุน้ 

	

2)  บรษิทั พรเีมยีร ์อนิเตอร ์ลซิซิง่ จำกดั : เลขทะเบยีนบรษิทั 0105529047547 

	 สถานทีต่ัง้  : เลขที ่1 พรเีมยีรค์อรเ์ปอเรทปารค์ ซอยพรเีมยีร ์2 

	 	 	 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 

   โทรศพัท ์: 0-2301-1900  โทรสาร : 0-2301-1927 

	 ประเภทธรุกจิ : ใหบ้รกิารรถเชา่เพือ่การดำเนนิงาน (Operating Lease) 

	 ทนุจดทะเบยีน : 200,000,000 บาท 

	 จำนวนหุน้สามญัทีอ่อกจำหนา่ยแลว้ :  40,000,000 หุน้ 

	 จำนวนหุน้สามญัทีถ่อืโดย : 39,999,998 หุน้ 

	 บจ. พรเีมยีร ์แคปปติอล (2000) 
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PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED : Company Registration Number 0107536001150 : 

TYPE OF BUSINESS	 :	Holding	company	investing	in	the	financial	services	business	

HEAD OFFICE : One Premier Corporate Park, Soi Premier 2 

   Srinakarin Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 

   Telephone : 0-2301-1569   Facsimile : 0-2748-2063 

HOMEPAGE	 :	www.pe.premier.co.th	

REGISTERED CAPITAL : 1,612,152,709 Baht 

NUMBER OF ISSUED SHARES : 800,000,000 Shares 

	 OVER	10%	OF	SHARES	HELD	BY	THE	COMPANY 

(1) PREMIER CAPITAL (2000) COMPANY LIMITED : Company Registration Number 0105543016793 

 HEAD OFFICE : One Premier Corporate Park, Soi Premier2 

   Srinakarin Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 

   Telephone : 0-2301-1000   Facsimile : 02-301-2098 

 TYPE OF BUSINESS	 :	Provision	of	commercial	credit	to	various	businesses	

 REGISTERED CAPITAL : 480,000,000 Baht 

 NUMBER OF ISSUED SHARES : 2,300,000 Shares 

 SHARES HELD BY THE COMPANY : 2,299,996 Shares 

(2) PREMIER INTER LEASING COMPANY LIMITED : Company Registration Number 0105529047547 

 HEAD OFFICE : One Premier Corporate Park, Soi Premier2 

   Srinakarin Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 

   Telephone : 0-2301-1900   Facsimile : 02-301-1927 

 TYPE OF BUSINESS : Long-term corporate vehicle leasing (Operating Lease) 

 REGISTERED CAPITAL : 200,000,000 Baht 

 NUMBER OF ISSUED SHARES : 40,000,000 Shares 

 SHARES HELD BY THE COMPANY - : 39,999,998 Shares 

 PREMIER CAPITAL (2000) CO., LTD. 
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3) บรษิทั พรเีมยีร ์โบรคเคอรเ์รจ จำกดั : เลขทะเบยีนบรษิทั 0845527000059 
	 สถานทีต่ัง้ : เลขที ่1 พรเีมยีรค์อรเ์ปอเรทปารค์ ซอยพรเีมยีร ์2 
   ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 
   โทรศพัท ์: 0-2301-1274 - 1281  โทรสาร : 0-2399-1055 
	 ประเภทธรุกจิ : นายหนา้ประกนัวนิาศภยั 
	 ทนุจดทะเบยีน : 7,000,000 บาท 
	 จำนวนหุน้สามญัทีอ่อกจำหนา่ยแลว้ : 70,000 หุน้ 
	 จำนวนหุน้สามญัทีถ่อืโดย : 69,994 หุน้	
	 บจ. พรเีมยีร ์แคปปติอล (2000) 

4) บรษิทั พรเีมยีร ์แอลเอม็เอส จำกดั : เลขทะเบยีนบรษิทั 0105541011662 
	 สถานทีต่ัง้  : เลขที ่1 พรเีมยีรค์อรเ์ปอเรทปารค์ ซอยพรเีมยีร ์2 
   ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 
   โทรศพัท ์: 0-2301-1000  โทรสาร : 0-2301-2098 
	 ประเภทธรุกจิ : บรกิารจดัการสนิเชือ่ 
	 ทนุจดทะเบยีน : 1,000,000 บาท 
	 จำนวนหุน้สามญัทีอ่อกจำหนา่ยแลว้ : 10,000 หุน้ 
	 จำนวนหุน้สามญัทีถ่อืโดย : 9,994 หุน้ 
	 บจ. พรเีมยีร ์แคปปติอล (2000) 

	 ขอ้มลูสำคญับคุคลอืน่ๆ 

1) นายทะเบยีนหลกัทรพัย	์ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จำกดั 
  เลขที ่62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  ถนนรชัดาภเิษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรงุเทพฯ 10110 
  โทรศพัท ์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259  Call center 0-2229-2888 
  Website: http://www.tsd.co.th  E-mail	:	contact.tsd@set.or.th	

2) ตวัแทนผูถ้อืหุน้กู ้ - ไมม่ ี- 

3) ผูส้อบบญัช ี นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4523 หรอื 
  นางสาวทพิวลัย ์นานานวุฒัน ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3459 หรอื 
  นางสาวสพุรรณ ีตรยิานนัทกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4498 
  บรษิทั สำนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จำกดั 
  อาคารเลครชัดา ชัน้ 33 เลขที ่193/136-137 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่กรงุเทพฯ 10110 
  โทรศพัท ์ 0-2264-0777, 0-2261-9190  โทรสาร 0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192 

4) ทีป่รกึษาทางการเงนิ - ไมม่ ี- 

5) ทีป่รกึษากฎหมาย - ไมม่ ี- 

6) ทีป่รกึษาหรอืผูจ้ดัการ สญัญาวา่จา้งบรหิารและใหค้ำปรกึษาธรุกจิ 
 ภายใตส้ญัญาการจดัการ บรษิทั พรเีมยีร ์ฟชิชัน่ แคปปติอล จำกดั 
  เลขที ่1 พรเีมยีรค์อรเ์ปอเรทปารค์ ซอยพรเีมยีร ์2 
  ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 
  โทร. 0-2301-1000  โทรสาร.02-398-1188	
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(3) PREMIER BROKERAGE COMPANY LIMITED : Company Registration Number 0845527000059 
 HEAD OFFICE : One Premier Corporate Park, Soi Premier 2 
   Srinakarin Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 
   Telephone : 0-2301-1274-1281   Facsimile : 02-399-1055 
 TYPE OF BUSINESS	 :	Broker	in	insurance	business	
 REGISTERED CAPITAL : 7,000,000 Baht 
 NUMBER OF ISSUED SHARES : 70,000 Shares 
 SHARES HELD BY THE COMPANY - : 69,994 Shares 
 PREMIER CAPITAL (2000) CO., LTD. 

(4) PREMIER LMS COMPANY LIMITED : Company Registration Number 0105541011662 
 HEAD OFFICE : One Premier Corporate Park, Soi Premier 2 
   Srinakarin Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 
   Telephone : 0-2301-1000   Facsimile : 02-301-2098 
 TYPE OF BUSINESS	 :	Asset	management	service	
 REGISTERED CAPITAL : 1,000,000 Baht 
 NUMBER OF ISSUED SHARES : 10,000 Shares 
 SHARES HELD BY THE COMPANY - : 9,994 Shares 
 PREMIER CAPITAL (2000) CO., LTD. 

 OTHER REFERENCES 

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

(2) DEBENTURE HOLDERS’ REPRESENTATIONS - None - 

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

(4) FINANCIAL ADVISORS  - None - 

(5) LEGAL ADVISORS  - None - 

(6) CONSULTANT OR MANAGER UNDER  Business Management and Consulting Contract 
	 MANAGEMENT CONTACT	 Premier	Fission	Capital	Co.,	Ltd.	
  No.1 Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road,  
  Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 
  Telephone : 0-2301-1000   Facsimile : 02-398-1188	



120	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ 
REPORT OF BOARD OF DIRECTORS’ 
RESPONSIBILITIES FOR FINANCIAL STATEMENTS 

 คณะกรรมการเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่รายงานทางการเงนิของบรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอรไ์พรซ ์จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ยทีจ่ดัทำขึน้ 

เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่ไดแ้สดงฐานะการเงนิ รายได ้ คา่ใชจ้า่ย และกระแสเงนิสดรวมทีเ่ปน็จรงิและสมเหตสุมผล โดยไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึ

ขอ้มลูทางบญัชทีีถ่กูตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอทีร่กัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ รวมทัง้การปอ้งกนัการทจุรติและการดำเนนิการทีผ่ดิปกต ิและในการจดัทำ

รายงานทางการเงนิ ไดม้กีารพจิารณาเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสมำ่เสมอ และเปน็ไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง

โดยทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงาน 	

ของผูส้อบบญัช ี

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กำกับดูแลรายงานทางการเงินและ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ใน

รายงานประจำปแีลว้ 

	

	

  

 

	 (	นายวเิชยีร	พงศธร	) 
	 ประธานกรรมการ 
 ในนามคณะกรรมการ 
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	 Board	of	Directors	are	responsible	for	the	financial	report	as	prepared	by	Premier	Enterprise	Public	Co.,	Ltd.	and	its	
subsidiaries	in	order	to	ensure	the	accurate	and	reasonable	presentation	of	financial	position,	revenues	and	expenses	and	
statement	of	cash	flow.	The	presentation	reflects	accurate,	complete	and	sufficient	data	entry	of	assets;	prevents	frauds	and	
abnormal	business	operations.	 In	preparing	the	financial	 report,	appropriate	accounting	policies	have	been	practiced	
consistently	and	in	compliance	with	the	generally	accepted	accounting	standards.	Significant	information	has	also	been	
sufficiently disclosed in notes to financial statements and the auditors provided their opinion in Report of the Independent 
Auditors	

	 Board	of	Directors	appointed	Audit	Committee	consisting	of	the	independent	directors	monitoring	the	financial	report	
and assessing the internal control system, which have been approved by Audit Committee as appeared in Report of the Audit 
Committee,	which	has	been	exhibited	in	the	annual	report.	
	
	
	

 
  
	 (MR.	VICHIEN	PHONGSATHORN) 
	 Chairman		
	 On	behalf	of	the	Board	of	Directors	
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE 

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2556 เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน 	
ประกอบด้วย 
	 นางสาวชนดิา สวุรรณจฑูะ *  เปน็ประธานกรรมการตรวจสอบ  - 
 นายสชุาย วฒันตฤณากลุ เปน็กรรมการตรวจสอบ  เขา้รว่มประชมุ 4/4 ครัง้ 
 นายวชิยั หริญัวงศ ์ เปน็กรรมการตรวจสอบ  เขา้รว่มประชมุ 4/4 ครัง้ 
	 *	หมายเหต:ุ ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการทดแทนตำแหนง่ทีว่า่งลงเมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2556 เนือ่งจากการถงึแกก่รรมของนายอดุม 

ชาตยิานนท ์เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2556 ทัง้นีใ้นป ี2556 นายอดุม ชาตยิานนท ์ไดเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจ
สอบจำนวน 2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 4 ครัง้  

 คณะกรรมการตรวจสอบทกุทา่นมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้กำหนดของสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(สำนกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดย 1 ใน 3 ทา่นเปน็ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณด์า้นบญัช ี
 คณะกรรมการตรวจสอบทกุทา่นมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้กำหนดของสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(สำนกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยเปน็ผูม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นการบญัช ีการสอบบญัช ีการตรวจสอบภายใน 
ดา้นกฎหมาย และการบรหิารการเงนิ ตามลำดบั  
 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มิได้เป็นกรรมการในบริษัทใหญ ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน 	
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือเป็นผู้สอบบัญช ี ที่ปรึกษา คู่ค้า หรืออื่นๆ กับบริษัท 	
และบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ ได้กำหนดไว ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับการแต่งตั้ง 	
เพือ่รกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญเ่ปน็การเฉพาะ 
 ในป ี2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4/4 ครั้งโดยในการ
ประชมุแตล่ะครัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ี ไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ยตามความเหมาะสม เพือ่ใหข้อ้มลูแกท่ีป่ระชมุ 
ชว่ยใหก้รรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีค่วามรบัผดิชอบตามทีก่ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั เรือ่งสำคญัทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาไปในรอบ 1 ปทีีผ่า่นมา ประกอบดว้ยเรือ่งตา่งๆ โดยสรปุดงันี ้
 1. ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได ้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงิน 	

ทั้งประจำไตรมาส และงบการเงินประจำป ี ทั้งในส่วนเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก		
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและฝ่ายจัดการ ทั้งในประเด็นความถูกต้อง เชื่อถือได ้ และความเหมาะสม โดยได้สอบถามและรับฟัง 	
คำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญช ี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลก่อน 	
ที่จะมีการนำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การสอบทานจะมุ่งเน้นรายการบัญชีที่สำคัญ 
รายการทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสำคญั รายการปรบัปรงุ ประมาณการทางบญัช ีตลอดจนการเปดิเผยขอ้มลูทีม่คีวามสำคญั 
เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่งบการเงนิไดแ้สดงรายการอยา่งเหมาะสม ชดัเจน เพยีงพอ ทนัเวลา และเปน็ประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิตอ่นกัลงทนุ 
และบคุคลอืน่ๆ ทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากงบการเงนิ 

  จากผลการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินในป ี2556 ที่ได้รายงาน 	
ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น เชือ่ถอืไดต้ามทีค่วรในสาระสำคญัตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง
ทัว่ไป  

  นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพจิารณาและใหข้อ้แนะนำในการปรบัปรงุแนวทางการปฏบิตัทิางบญัชขีองบรษิทัและ
บริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีใหม ่ ที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที ่1 

มกราคม 2556 ดว้ย	
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 In 2013, the Audit Committee of Premier Enterprise Public Co., Ltd. comprised 3 independent directors, consisting of:
 Miss.Chnida Suwanjutha Chairman of the Audit Committee    - None -
 Mr.Suchai Vatanatrinakul Member of the Audit Committee attended 4/4 meetings
 Mr.Wichai Hirunwong Member of the Audit Committee attended 4/4 meetings
 Remark : Miss Chnida Suwanjutha was appointed as the company’s director to replace Mr. Udom Chatiyanond who was 
dead on July 31, 2013. In 2013, Mr. Udom Chatiyanond had attend the meeting of Audit Committee 2 times from total meeting 
of 4. 
	 The	Audit	Committee	members	possess	all	the	qualifications	as	prescribed	by	the	regulations	of	the	Securities	and	
Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand and possess knowledge and skills in accounting, financial audit, 
internal	audit,	law	and	engineering,	respectively.
	 All	of	the	three	Audit	Committee	members	are	not	directors	of	the	parent	company,	subsidiary	company,	associated	
company	and	same-level	subsidiary	company	and	possess	qualifications	as	prescribed	by	existing	laws	and	regulations.	The	Audit	
Committee	members	,	are	not	involved	in	the	management	of	the	Company,	and	are	not	external	auditors,	advisors,	trade	partners	
or	any	other	engagement	with	the	Company	and	group	companies,	which	is	in	compliance	with	existing	laws	and	regulations.	
In	particular,	the	Audit	Committee	was	not	appointed	to	protect	only	the	interests.
 In 2013, the Audit Committee had performed its duties according to the scope of duties and responsibilities assigned 
by the Board of Directors, which are in line with the regulations of the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee met 4 
times,	once	every	quarter,	and	in	each	meeting	the	senior	management,	internal	auditors	and	external	auditors	also	attended	as	
appropriate	to	present	information	to	the	meeting	and	to	assist	the	Audit	Committee	in	performing	its	duties	and	responsibilities	
as	prescribed	under	the	Audit	Committee	Charter	and	as	assigned	by	the	Board	of	Directors.	Significant	matters	considered	by	
the	Audit	Committee	during	the	past	year	can	be	summarized	as	follows:
 1. Accuracy, Completeness and Credibility of the Financial Statements The Audit Committee reviewed the quarterly 

and	annual	financial	statements	of	the	Company,	both	on	a	standalone	and	consolidated	basis,	which	has	been	
reviewed	and	audited	by	the	Company’s	auditors	and	the	management	on	the	issues	of	accuracy,	reliability	and	
appropriateness.	The	Audit	Committee	made	queries	and	received	clarifications	from	the	management	and	
auditors	regarding	the	accuracy	and	completeness	of	the	financial	statements	and	the	adequacy	of	disclosures	
made	prior	to	presenting	them	for	approval	by	the	Board	of	Directors’	meeting.	The	review	focused	on	material	
accounts,	significant	changes,	adjustments,	estimates,	as	well	as	the	disclosure	of	important	information	to	ensure	
that	they	were	properly	stated,	clear,	adequate,	timely	and	truly	useful	for	the	investors	and	other	users	of	the	
financial	statements.	

	 	 From	the	reviews	conducted,	the	Audit	Committee	was	of	the	same	opinion	as	the	external	auditors	that	the	
financial statements for the year 2013 reported to the Stock Exchange of Thailand were complete, accurate, and 
reliable	in	accordance	with	generally	accepted	accounting	principles.	

	 	 In	addition,	the	Audit	Committee	considered	and	provided	advice	on	improvement	of	the	accounting	practices	of	
the	Company	and	its	subsidiaries	so	as	to	be	in	compliance	with	the	new	accounting	standards	that	will	be	
effective for accounting periods commencing on or after January 1, 2013. 
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 2. ระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

อย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญช ี ในการประเมินความเพียงพอ 	

ของระบบการควบคมุภายในตามแนวทางทีก่ำหนดโดยสำนกังาน ก.ล.ต. และหากพบประเดน็ขอ้บกพรอ่งสำคญั คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะรายงานพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขไปยังคณะกรรมการบริษัท ผลการตรวจสอบที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ 	

มีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 	

ตอ่การบรหิารอยา่งบรรลผุล มรีะบบปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมรีะบบบรหิารความเสีย่ง การดแูลรกัษาทรพัยส์นิ และ

การบรหิารบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ ตามลกัษณะธรุกจิ และไมพ่บจดุออ่นหรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่ปน็สาระสำคญั  

 3. การกำกบัดแูลงานตรวจสอบภายใน ฝา่ยตรวจสอบภายในของบรษิทัปฎบิตัหินา้ทีแ่ละรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในป ี2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา สอบทานและอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในประจำปขีองฝา่ยตรวจสอบภายใน 

ซึง่ครอบคลมุทัง้ในสว่นของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และสอบทานผลการตรวจสอบโดยใหข้อ้แนะนำและตดิตามการดำเนนิการแกไ้ข

ตามรายงานผลการตรวจสอบในประเดน็ทีม่นียัสำคญั เพือ่กอ่ใหเ้กดิการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี และมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ 

พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ 

 4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 	

กบัธรุกจิของบรษิทั บรษิทัมอบหมายใหห้นว่ยงานกฏหมายของบรษิทัตดิตามวเิคราะหแ์ละรายงานการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย 

กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและดำเนินการให้บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง 	

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ ข้อกำหนด 	

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติครบถ้วน 	

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด 	

ดงักลา่ว 

 5. การปฏบิตัติามมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ตามโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ บรษิทัมกีาร

สอบทานการปฎิบัติฯ รวมถึง การควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ 	

ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ ในป ี2556 บรษิทัอยูร่ะหวา่งดำเนนิการจดัทำคูม่อืมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่และจะดำเนนิการขอรบั

ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัต ิ	

ในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทยในช่วงไตรมาสแรกป ี2557 ซึ่งในป ี2556 นี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตาม 	

ความคบืหนา้และใหข้อ้คดิเหน็ของการดำเนนิการ และหนว่ยงานตรวจสอบภายในไดเ้ขา้มสีว่นรว่มในการสอบทานใหค้ำแนะนำ

การจดัทำคูม่อืมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

 6. การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประชุมของคณะกรรมการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดย

การสอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษทั โดยประชุมรว่มกบัผูบ้รหิารของบริษัท

และบรษิทัยอ่ยเปน็รายไตรมาส เพือ่รบัทราบการดำเนนิงานดา้นการบรหิารความเสีย่งในดา้นตา่งๆ โดยไดใ้หค้วามสำคญักบัการ

ระบุปัจจัยเสี่ยงและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้

ระบบการบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสภาพธรุกจิมากยิง่ขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ บรษิทั

ไดบ้รหิารปจัจยัความเสีย่งทีไ่ดร้ะบไุวใ้นป ี2556 อยา่งระมดัระวงัแลว้ 

 7. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการ

ระหว่างกันที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และได้สื่อสารให้เป็นที่ทราบกันทั่วทั้งองค์กร และตามขอบเขตที่กฎหมายได้

อนญุาตไว ้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย ์ และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นรายการที ่	

สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีที่มี 	

ความเห็นว่า รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิแลว้  
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 2. Internal Control of the Company The Audit Committee reviewed the adequacy of the Company’s internal control 
system	on	a	regular	basis	based	on	the	results	of	the	assessment	conducted	by	both	the	internal	and	external	
auditors	on	the	adequacy	of	the	internal	control	system	in	accordance	with	guidelines	established	by	the	Securities	
and Exchange Commission (SEC). The Audit Committee will report any major item of concern and propose 
remedial	action	to	be	taken	to	the	Board	of	Directors.	From	the	assessments	conducted,	the	Audit	Committee	was	
of	the	same	opinion	as	the	internal	auditors	that	the	Company	has	adequate	and	appropriate	internal	control	that	
is	effective	for	achieving	operational	goals	and	operational	efficiency,	as	well	as	 risk	management,	asset	
safeguarding	and	human	resource	management	that	is	effective	for	its	business	type,	and	found	no	significant	
weaknesses	or	deficiencies.	

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

 4. Compliance with the SEC and SET Laws and Regulation and Other Laws Relevant to the Company’s Business T h e 
Company	has	assigned	its	legal	unit	to	monitor,	analyze	and	report	changes	in	laws,	rules	and	regulations	relevant	
to	the	Company	and	to	ensure	compliance	by	the	Company.	The	Audit	Committee	has	monitored	and	reviewed	
compliance	with	the	securities	and	exchange	laws,	regulations	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	and	other	laws	
relevant	to	the	Company’s	business	to	ensure	full	compliance	by	the	Company.	The	Audit	Committee	did	not	find	
any	significant	non-compliance	to	such	laws	and	regulations.	

 5. Action relating Against Corruption Measure under the Thai Private Sector Collective Action Coalition against 
Corruption		

	 	 The	Company	has	reviewed	the	action	and	also	the	internal	control	process	and	the	preparation	of	financial	
statements and any other processes relating Against Corruption Measure. In 2013, the company was in the process 
for preparation of the Manual for the Against Corruption Measure and will then file an application within the 1st 
quarter of 2014 for obtain the Certificate certifying the Company as an ally of the Thai Private Sector Collective 
Action Coalition against Corruption. And in 2013, the Audit Committee followed up the progress and gave an 
advice	for	the	action	and	the	internal	audit	department	had	participated	for	reviewed	and	granted	an	advice	for	
preparation of the Manual for such Measure. 

 6. Risk Management The Audit Committee has reviewed the resolutions of the Board of Directors’ meetings on risk 
management	by	assessing	the	appropriateness	and	adequacy	of	the	Company’s	risk	management	system.	The	
Audit	Committee	met	with	the	executives	of	the	Company	and	its	subsidiaries	every	quarter	to	learn	of	the	
management	of	various	risks	with	emphasis	on	the	identification	of	risks	and	plans	for	mitigation	of	such	risks	by	the	
Company,	along	with	provision	of	constructive	 recommendations	 to	 the	management	 to	make	 the	 risk	
management	system	more	efficient	and	suitable	for	the	business	condition.	The	Audit	Committee	was	of	the	
opinion that the Company had managed risked identified in 2013 in a prudent way. 

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

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 	

ใหค้วามเชือ่มัน่และความมัน่ใจตอ่ผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย และไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาการกำกบั

ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

 9. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญช ี ในป ี2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีโดยอ้างอิง 	

จากคณุภาพของงานสอบบญัช ี ความเหมาะสมของคณะผูส้อบบญัช ี จากการสอบทานรายงานทางการเงนิ และจากการประชมุ

เปน็การเฉพาะกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยบรหิารรว่มประชมุดว้ย ซึง่จะทำใหร้บัทราบถงึผลการสอบบญัชแีละสภาพแวดลอ้มของ

การควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ ผลจากการพิจารณาข้างต้น ทั้งการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญช ี คุณภาพของงาน 	

การสอบบัญช ี ทีมงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า ผู้สอบบัญชีได้

ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม สำหรับในป ี2557 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 	

ขออนมุตัทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสำนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จำกดั เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 	

ในป ี2557 เนือ่งจากผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานการตรวจสอบไดเ้ปน็อยา่งดตีลอดมา  

 10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของตนเอง 	

ในป ี2556 ทัง้คณะ โดยเปรยีบเทยีบกบักฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏบิตัทิีด่ ี ซึง่ผลการประเมนิพบวา่ ในทาง

ปฏิบัติแล้ว ขอบเขตงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการในป ี2556 มีความสอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการ 	

ตรวจสอบและไดร้ายงานผลการปฎบิตังิาน รวมทัง้ขอ้เสนอแนะใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทกุครัง้ทีม่กีารประชมุคณะกรรมการ

บรษิทั 

 โดยสรุปในป ี2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรโดยได้สอบทาน

ประเด็นต่างๆ กับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญช ี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไป 	

ตรงมา มคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ ตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบเชือ่มัน่วา่ งบการเงนิของบรษิทัมกีารเปดิเผยขอ้มลู 	

ทีค่รบถว้นเชือ่ถอืได ้ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชแีละหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป การปฏบิตัติามมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ การบรหิาร

ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล เหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการ 	

ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให ้	

ถกูตอ้งตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการดำเนนิธรุกจิในปจัจบุนั 

	 	 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  
	 	

	 	 	

	 	 	

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

 9. Suitability of the External Auditor In 2013, the Audit Committee monitored the suitability of the external auditor 
based	on	the	audit	work	quality	and	appropriateness	of	the	audit	team	through	the	review	of	the	financial	
reporting	and	from	meetings	with	the	auditors	without	participation	of	the	management	that	allowed	the	
Committee	to	independently	learn	of	the	results	of	the	audit	and	the	internal	control	environment.	As	a	result	of	the	
above	review	of	the	qualifications	of	the	auditors,	the	quality	of	audit	work,	the	expertise	of	the	audit	team,	and	
independence	in	their	work,	the	Audit	Committee	found	that	the	auditors	have	performed	the	audit	suitably.	For	
the year 2014, the Audit Committee deems it appropriate to propose to the Board of Directors to request approval 
from	the	general	shareholders’	meeting	to	appoint	Ernst	&	Young	Office	Ltd.	as	the	Company’s	auditor	for	the	year	
2014 as the auditors had conducted the audit well throughout. 

 10. Self-assessment of the Audit Committee The Audit Committee performed an assessment of its actual work as a 
team in 2013 by referencing the Audit Committee Charter and established best practices. The results showed that, 
on a pragmatic basis, the scope of work covered by the Audit Committee in 2013 was in line with the Audit 
Committee	Charter.	The	Audit	Committee	reported	on	the	performance	and	provided	its	recommendations	to	the	
Board	of	Directors	at	every	meeting.		

 In summary, in 2013 the Audit Committee was of the opinion that it had performed its duties as defined in the Audit 
Committee	Charter	through	the	review	of	various	issues	with	the	management,	external	auditors	and	internal	auditors	prudently	
and	independently.	All	the	opinions	expressed	were	straightforward,	transparent	and	verifiable,	and	in	accordance	with	good	
corporate	governance.	The	Audit	Committee	is	certain	that	the	information	disclosed	in	the	Company’s	financial	statements	
are	complete	and	reliable	and	are	consistent	with	generally	accepted	accounting	standards	and	principles,	the	action	relating	
Against Corruption Measure, the risk management and internal control systems are effective, appropriate and adequate, the 
internal	audit	had	been	independently	conducted	in	compliance	with	internal	audit	standards	covering	all	high-risk	processes	
and	there	is	adequate	system	of	control	to	ensure	compliance	with	applicable	laws	and	regulations	consistent	with	the	current	
business	environment.

	 	 	 	 	 	 On	behalf	of	the	Audit	Committee

	 	 	 	 	 	 (MISS.CHANIDA	SUWANJUTHA)	
	 	 	 	 	 	 Chairman	of	the	Audit	Committee
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เสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอร์ไพรซ ์จำกดั (มหาชน) 

  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแส

เงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน	

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
  ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง 	

การเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล 	

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี
  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน 	

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน 	

ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการ แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ 

  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล 	

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 	

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ 	

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ

ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น

โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม  

  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเห็น 
  ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด 

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 1) ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เกี่ยวกับ ในปี 2545 บริษัทฯ เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการและได้มีการ

ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงการชำระหนี้อย่าง 	

ต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ผู้บริหารแผนฯ ได้ยื่นคำร้องต่อ ศาลล้มละลายกลางว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ

เป็นผลสำเร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว และขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ศาลล้มละลายกลางได้

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 
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กำหนดนัดฟังคำร้องดังกล่าวในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ศาลล้มละลายกลางได้เลื่อนการ 	

อ่านคำสั่งกรณีที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ออกไปก่อน เพื่อรอผล 	

คำวินิจฉัยของศาลฎีกา กรณีที่มีเจ้าหนี้สองรายได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ให้ความเห็นชอบกับ 	

ข้อเสนอขอแก้ไขแผนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ต่อมาผู้บริหารแผนฯ จึงได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการ

ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และศาลได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการ

ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารแผนฯ ได้ยื่นคำร้อง

ขอแก้ไขแผน โดยแก้ไขเรื่องราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ที่ประชุมเจ้าหนี้ให้ความเห็นชอบกับ

ข้อเสนอแก้ไขแผนของบริษัทฯแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขยาย 	

ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2553 และเมื่อวันที่ 6 

พฤษภาคม 2553 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ 

ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ศาลล้มละลายกลางได้หยิบยกคำร้องของผู้บริหาร

แผนฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ขึ้นมาพิจารณาโดย ไม่รอผล 	

คำวินิจฉัยของศาลฎีกา กรณีเจ้าหนี้สองรายอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอ 	

ขอแก้ไขแผนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ

ของบริษัทฯ ด้วยเหตุที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนแล้ว และให้บริษัทฯ ปฏิบัติการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู

กิจการให้แก่เจ้าหนี้จนครบถ้วนต่อไป อย่างไรก็ตาม กรณีที่เจ้าหนี้สองรายได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง

ตามที่กล่าวข้างต้น ยังคงอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบผลวินิจฉัยของศาลฎีกา 

 2)  ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายบัญชีดังกล่าว และนำเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 

2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน  

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด 

 
 
 

	 ชลรส	สนัตอิศัวราภรณ ์
	 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 4523 
 บรษิทั สำนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จำกดั 
 กรงุเทพฯ: 18 กมุภาพนัธ ์2557 
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งบแสดงฐานะการเงนิ
บรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอร์ไพรซ ์จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  
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งบแสดงฐานะการเงนิ(ตอ่)
บรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอร์ไพรซ ์จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  
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งบแสดงฐานะการเงนิ(ตอ่)
บรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอร์ไพรซ ์จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  
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งบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็
บรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอร์ไพรซ ์จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย สำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556  
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งบกระแสเงนิสด
บรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอร์ไพรซ ์จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย สำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556  
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งบกระแสเงนิสด(ตอ่)
บรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอร์ไพรซ ์จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย สำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556  
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
บรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอร์ไพรซ ์จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย สำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556  



139
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



140	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



141
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



142	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



143
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



144	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



145
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



146	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



147
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



148	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



149
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



150	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



151
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



152	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



153
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



154	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



155
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



156	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



157
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



158	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



159
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



160	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



161
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



162	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



163
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



164	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



165
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



166	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



167
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



168	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



169
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



170	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



171
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



172	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



173
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited



174	
รายงานประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 



175
Annual Report 2013 Premier Enterprise Public Company Limited

To the Shareholders of Premier Enterprise Public Company Limited  
	 I	have	audited	the	accompanying	consolidated	financial	statements	of	Premier	Enterprise	Public	Company	Limited	and	
its	subsidiaries,	which	comprise	the	consolidated	statement	of	financial	position	as	at	31	December	2013,	and	the	related	
consolidated	statements	of	comprehensive	income,	changes	in	shareholders’	equity	and	cash	flows	for	the	year	then	ended,	
and	a	summary	of	significant	accounting	policies	and	other	explanatory	information,	and	have	also	audited	the	separate	
financial	statements	of	Premier	Enterprise	Public	Company	Limited	for	the	same	period.	

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

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

Opinion	
	 In	my	opinion,	the	financial	statements	referred	to	above	present	fairly,	in	all	material	respects,	the	financial	position	of	
Premier	Enterprise	Public	Company	Limited	and	its	subsidiaries	and	of	Premier	Enterprise	Public	Company	Limited	as	at	31	
December	2013,	and	their	financial	performance	and	cash	flows	for	the	year	then	ended,	in	accordance	with	Thai	Financial	
Reporting	Standards.	

INDEPENDENTAUDITOR’SREPORT
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Emphasis	of	matter	
1)	 I	draw	attention	to	Note	5	to	the	financial	statements.	The	Company	had	operated	its	business	under	a	business	

rehabilitation	plan	in	respect	of	business	and	financial	restructuring	and	debt	repayment	since	2002.	On	20	June	2008,	
the	rehabilitation	plan	administrator	filed	a	petition	with	the	Central	Bankruptcy	Court	reporting	on	the	completion	of	
the	rehabilitation	plan	and	requesting	a	court	order	to	exit	the	rehabilitation	plan.	The	Central	Bankruptcy	Court	
scheduled	a	hearing	of	the	Company’s	petition	on	31	July	2008.	On	31	July	2008,	the	Central	Bankruptcy	Court	ordered	
postponement	of	the	hearing	of	the	Company’s	petition	requesting	a	court	order	to	exit	the	rehabilitation	plan	until	the	
Supreme	Court	has	handed	down	its	decision	on	the	appeals	of	two	creditors.	Such	appeals	were	filed	to	contest	the	
Central	Bankruptcy	Court’s	order	dated	18	February	2008,	approving	 the	Company’s	petition	 to	amend	 the	
rehabilitation	plan.	Thereafter,	the	rehabilitation	plan	administrator	resubmitted	the	petition	with	the	Court	to	extend	the	
term	of	the	rehabilitation	plan	and	on	6	August	2008	the	Court	ordered	an	extension	of	the	term	of	the	plan	until	20	
June	2009.	On	9	December	2008	the	rehabilitation	plan	administrator	submitted	a	proposal	to	amend	the	rehabilitation	
plan	with	respect	to	the	offering	price	of	the	additional	share	capital.	The	Creditors’	Meeting	passed	a	resolution	to	
accept	the	proposal	to	amend	the	rehabilitation	plan	on	15	January	2009.	On	26	May	2009,	the	Central	Bankruptcy	
Court	issued	an	order	granting	an	extension	of	the	implementation	period	of	the	rehabilitation	plan	by	another	period	
of	1	year,	to	20	June	2010,	and	on	6	May	2010,	the	Central	Bankruptcy	Court	granted	a	further	extension	of	the	
implementation	period	of	the	rehabilitation	plan	until	30	June	2011.	On	4	April	2011,	the	Central	Bankruptcy	Court	dealt	
with	the	petition	of	the	rehabilitation	plan	administrator	dated	20	June	2008	requesting	the	Court	order	to	exit	the	
rehabilitation	plan,	without	waiting	for	the	final	decision	of	the	Supreme	Court	on	the	appeals	filed	by	two	creditors	to	
contest	the	Central	Bankruptcy	Court’s	order	dated	18	February	2008,	approving	the	Company’s	petition	to	amend	the	
rehabilitation	plan.	The	Central	Bankruptcy	Court	issued	an	order	approving	the	Company’s	exit	from	its	rehabilitation	
plan,	since	the	Company	had	already	implemented	conditions	in	the	plan,	and	ordered	the	Company	to	continue	
paying	debts	to	the	creditors	in	accordance	with	the	rehabilitation	plan.	However,	the	above-mentioned	appeals	
submitted	to	the	Supreme	Court	by	two	creditors	are	under	consideration	by	the	Court,	and	the	Court’s	decision	is	not	
yet	known.		

2)	 I	draw	attention	to	Note	4	to	the	financial	statements	regarding	the	change	in	accounting	policy	due	to	the	adoption	
of	Thai	Accounting	Standard	12	Income	Taxes.	The	Company	has	restated	the	consolidated	and	separate	financial	
statements	 for	 the	year	ended	31	December	2012,	presented	herein	as	comparative	 information,	 to	 reflect	 the	
adjustments	resulting	from	such	change.	The	Company	has	also	presented	the	consolidated	and	separate	statements	of	
financial	position	as	at	1	January	2012	as	comparative	information,	using	the	same	accounting	policy	for	income	taxes.		

My	opinion	is	not	qualified	in	respect	of	the	above	matters.	
	
	
	

	 CHONLAROS	SUNTIASVARAPORN	
	 Certified	Public	Accountant	(Thailand)	No.	4523	
	 Ernst	&	Young	Office	Limited	
	 Bangkok:	18	February	2014	
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STATEMENTOFFINANCIALPOSITION
PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES AS AT 31 DECEMBER 2013 
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STATEMENTOFFINANCIALPOSITION(CONTINUED)
PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES AS AT 31 DECEMBER 2013 
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STATEMENTOFFINANCIALPOSITION(CONTINUED)
PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES AS AT 31 DECEMBER 2013 
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STATEMENTOFCOMPRECHENSIVEINCOME
PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013 
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CASHFLOWSTATEMENT
PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013 
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CASHFLOWSTATEMENT(CONTINUED)
PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013 
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NOTETOCONSOLIDTATEDFINANCIALATATEMENT
PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013 
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พนักงาน I PEOPLE
ดีสำหรับพวกเรา

Good for Our peopleความสำเร็จ
ร่วมกัน 

อย่างย่ังยืน
HARMONIOUS  ALIGNMENT

OF SUCCESS

ธุรกิจ I BUSINESS
ดีสำหรับองค์กร ลูกค้า 

ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า
Good for Organization, 

Customers, Shareholders 
and Business Partners

สังคม I SOCIETY
ดีสำหรับสังคม

Good for Society

คุณค่าพรีเมียร์
คือองค์กรหนึ่ง ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ยึดถือคุณค่า การดำเนินธุรกิจ
แบบองค์รวม ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์
และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ความสำเร็จของธุรกิจ จะเกิดขึ้นไปพร้อมกับ
ความมั่นคงของพนักงานและความยั่งยืนของสังคม

คุณค่าหลัก 5 ประการ ในการดำเนินธุรกิจ
1.  ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพ
2.  นำเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.  ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
4.  ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง
5.  ยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.set.or.th หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) www.pe.premier.co.th

Investor may additionally obtain the information of the issuing company from its annual filing (Form 56-1) showing 
inwww.set.or.th or in the website of Premier Enterprise Public Company Limited www.pe.premier.co.th
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