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สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลทางการเงิน Financial Data
สิ นทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม
Shareholders’ Equity
รายได้จากการขายและบริ การ
Sale and Service Revenues
รายได้รวม
Total Revenue
กาไรขั้นต้น
Gross Profit
กาไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ
Net Profit (Loss )
อัตราส่ วนทางการเงิน FINANCIAL RATIO
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
Gross Profit Margin
อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
Net Profit Margin
อัตราส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (%)
Return on Equity
อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
Return on Assets
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ต่อหุ ้น (บาท)
Earnings (Deficit) per Share (Baht)
เงินปั นผลต่อหุ ้น (บาท)
Dividend per Share (Baht)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value per Share (Baht)
รายงานประจาปี 2560

หน่ วย : ล้ านบาท)

2560 / 2017

2559 / 2016

2558 / 2015

1,991.89

2,080.31

1,839.07

1,928.89

1,994.70

1,503.15

63.00

85.61

335.93

713.88

663.41

591.25

747.17

691.53

599.76

194.23

171.02

168.96

(24.68)

(262.42)

(154.85)

27.21

25.78 %

28.58 %

-3.30 %

-37.95 %

-25.82 %

-3.21 %

-124.51 %

-39.67 %

3.02

-9.90 %

-4.99 %

-0.031

-0.328

-0.194

-

-

-

0.079

0.107

0.420
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั หนึ่งในกลุม่ บริ ษทั พรี เมียร์ เดิมชื่อ บริ ษทั พรี เมียร์ ซัพพลาย
จากัด จดทะเบี ยนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด และดาเนิ นการเข้าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2536 ต่อมาในปี 2543 บริ ษทั ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็ นบริ ษทั ประกอบ
ธุรกิจเพื่อการลงทุนหรื อ Holding Company โดยลงทุนในธุ รกิจบริ การทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆ ที่สาคัญได้แก่
ธุ รกิ จให้บริ การรถเช่ ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการดาเนิ นงาน (Operating Lease) ธุ รกิ จเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย
ให้บริ การแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษาด้านการประกันแก่ลูกค้า
บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย 3 แห่ง ดังนี้
1) บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด ดาเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2) บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด ดาเนิ นธุ รกิ จให้บริ การรถเช่าเพื่อการดาเนิ นงาน (Operating Lease)
พร้อมทั้งบริ การพนักงานขับรถ บริ การบารุ งรักษา และบริ การต่อเนื่องอื่นๆ
3) บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด ดาเนินธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริ การแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษา
ด้านการประกันแก่ลูกค้า
ในปี ที่ ผ่านมาบริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการขยายตัวในธุ รกิ จให้บริ การรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการดาเนิ นงาน
(Operating Lease) ซึ่งเป็ นธุรกิจที่บริ ษทั ดาเนินการผ่านทางบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด ทั้งนี้ เพื่อรองรับ
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ การขยายกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย รวมทั้งบริ การใหม่ๆ เพื่อเป็ น
ทางเลือกให้กบั ลูกค้ามากขึ้น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย
ในปี 2560 คณะกรรมการได้มีมติให้คง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายไว้เช่นเดิม ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็ นบริ ษทั ไทยที่มุ่งมัน่
ในการเป็ นผูน้ าด้านธุรกิจ
บริ การรถเช่า
นายหน้าประกันภัย
ที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง
มีคุณภาพ สร้างความสมดุล
และความยัง่ ยืนให้กบั ธุรกิจ
พนักงาน และสังคม

รายงานประจาปี 2560

พันธกิจ
 ให้บริ การอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล
 นาเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม
 ดาเนินธุรกิจในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร
และสังคม
 ผสมผสานความรู ้และความสามารถเพื่อร่ วมคิดร่ วมสร้างงานบริ การ
 ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรณยาบรรณ
ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมายของบริษัท






พัฒนาการสร้างรู ปแบบการให้บริ การที่ครบวงจร และสร้างความแตกต่างที่ชดั เจนในงานบริ การ
เน้นการรั กษาฐานลูกค้าเดิ มและสร้ างมู ลค่าเพิ่มของการบริ การทั้ง กับลูกค้าเดิ ม และลูกค้าใหม่
เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด
มุ่งพัฒนาและส่งเสริ มบุคลากรให้มีความความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานบริ การตลอดจนพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต
ปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้นอันจะนาไปสู่การลดต้นทุนทางธุรกิจ
บริ หารจัดการสิ นทรัพย์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในช่ วงปี 2559 - 2560 มีดงั นี้
บริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจัดการหรื อการประกอบธุรกิจ อย่างมีนยั สาคัญในช่วง
3 ที่ผา่ นมา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาหนังสื อแจ้งบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
(“PFC”) เพื่อขอเลื่อนการทารายการซื้อขายหุน้ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด (PIL) ออกไป
จนกว่าที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจะมีความเห็นฉบับสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการจึงมีมติให้บริ ษทั ทาหนังสื อแจ้ง PFC เพื่อขอเลื่อนการทา
รายการซื้ อขายหุ ้น PIL ออกไป จนกว่าที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระจะมี ความเห็ นฉบับสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากการขอเลื่อนการทารายการดังกล่าว เป็ นการที่บริ ษทั ไม่สามารถทารายการ
ขายหุ ้น PIL ให้แก่ PFC ได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนดไว้ ดังนั้นหาก PFC ประสงค์จะยกเลิ ก
ข้อเสนอในการซื้อหุน้ PIL โดยที่ PFC และบริ ษทั ต่างจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ ต่อกัน บริ ษทั ก็
ตกลงที่ จะยกเลิ กข้อ เสนอในการซื้ อ หุ ้น PILด้วย เนื่ อ งจาก บริ ษ ัท หลักทรั พ ย์ ยูโอบี เคย์เฮี ย น
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ”) ได้มีความเห็นในร่ างรายงานของที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฉบับล่าสุ ด กรณี ที่บริ ษทั จะขายหุ ้นสามัญที่ บริ ษทั
ถือครองอยูใ่ นบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด (PIL) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (“หุน้ PIL”)
ให้แก่บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด (“PFC”) ว่า ราคาในการเข้าทารายการดังกล่าวเป็ น
ราคาที่ ไม่เหมาะสม เนื่ องจากมูลค่าหุ ้นสามัญของ PIL ที่ได้จากการประเมินมูลค่าโดยที่ ปรึ กษา
การเงิ นอิสระนั้นสู งกว่าราคาเสนอซื้ อของ PFC และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ควรออกเสี ยงลงมติไม่
อนุมตั ิการเข้าทารายการในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั ชาระเงินให้แก่ บริ ษทั
เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด(มหาชน) (“NWR”) เป็ นจานวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 เป็ นต้นไป
จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้น
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เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการมีมติเห็ นชอบเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั ขายหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ถือครองอยูใ่ นบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง (PIL)
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในราคาขายไม่ต่ากว่าหุน้ ละ 4.49 บาท และในจานวนหุ ้นที่ขายแล้วทา
ให้บริ ษทั ได้รับชาระราคาเป็ นเงินจานวนเท่ากับ 260,000,000 บาทหรื อใกล้เคียงที่สุด(“หุ ้น PIL”)
ให้แก่บุคคลที่สนใจที่ให้ราคาสูงสุด
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้รับหนังสื อจากสานักงานการบังคับคดีสานักงานอัยการสู งสุ ด
แจ้งให้บริ ษทั ชาระหนี้ตามคาพิพากษาให้แก่กรมสรรพากร จานวน 251,699,348.81 บาท และต่อมา
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้รับหนังสื อจากกรมสรรพากร แจ้งเรื่ องไม่อนุมตั ิให้ผ่อนชาระ
ภาษีรายงวดตามที่บริ ษทั นาเสนอไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 และขอให้บริ ษทั ชาระหนี้ จานวน
ดังกล่าวภายในระยะเวลา 15 วันนับจากได้รับจดหมายแจ้ง ซึ่ งหากบริ ษทั ไม่ชาระหนี้ ภายในเวลาที่
ได้กาหนดไว้ ทางกรมสรรพากรก็จะดาเนิ นการเพื่อบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อนามา
ขายและชาระหนี้ต่อไป
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้รับรองฐานะสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่ อ ต้า นทุ จ ริ ต โดยใบรั บ รองดัง กล่ า วจะมี อ ายุ 3 ปี นับ จากวัน ที่ มี ม ติ ใ ห้ก ารรั บ รอง
จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action
Coalition Against Corruption ( CAC )
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการเพื่อขอต่ออายุการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั และบริ ษทั พรี เมียร์ อินฟราสตรัค
เจอร์ จากัด ร่ วมกันชดใช้หนี้ ค่าภาษีอากรค้างรวม 251.7 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นภาระภาษี เงิ นได้และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการร่ วมค้า พีอี - เพทแลน เนื่ องจากบริ ษทั ได้พน้ จากการเป็ นหุ ้นส่ วนของ
กิจการร่ วมค้า พีอี ‟ เพทแลน มาตั้งแต่ปี 2543 แล้ว แต่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า การที่บริ ษทั ยังคงให้
กิจการร่ วมค้าใช้ชื่อตนเป็ นส่วนหนึ่งของกิจการร่ วมค้า พีอี ‟ เพทแลน จึงต้องร่ วมรับผิดกับหนี้ สิน
ของกิจการร่ วมค้า พีอี ‟ เพทแลน ซึ่ งภาระภาษีอากรค้างดังกล่าวมิได้เกิดหรื อมีสาเหตุมาจากการ
ดาเนิ นการของบริ ษทั และบริ ษทั ก็มิได้รับประโยชน์ใด ๆ จากการละเลยไม่เสี ยภาษีอากรค้างของ
กิ จการร่ วมค้า พีอี ‟ เพทแลน ทั้งนี้ บริ ษทั จะหาแนวทางในการดาเนิ นการให้กิจการร่ วมค้า
พีอี ‟ เพทแลน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ จะต้องรับผิดชอบโดยตรง ชาระค่าภาษีอากรค้างให้แก่กรมสรรพากร
ต่อไป
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิ กายน 2559 บริ ษทั ได้รับการประเมิน จากการสารวจการกากับดูแลกิ จการของ
บริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ได้รับคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับร้อยละ 80-89 หรื อ ระดับดีมากคือระดับ 4
ดาว เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 ซึ่งระดับคะแนนที่บริ ษทั ได้รับนั้นจัดอยู่
ใน “Top Quartile” ในกลุ่มบริ ษทั ที่มี Market Capitalization ต่ากว่า 1,000 ล้านบาท
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บริ ษ ัทจัด ให้มีการประชุ ม วิส ามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อ วันที่ 23 กันยายน 2559 และมี ม ติ
อนุ ม ัติ ใ ห้ ล ดทุ น จดทะเบี ย นโดยการลดมู ล ค่ า หุ ้ น จากหุ ้ น ละ10 บาท เหลื อ หุ ้ น ละ 0.50 บาท
เพื่อนาไปชดเชยผลขาดทุนสะสม
เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 มีมติให้บริ ษทั ปรับโครงสร้าง
ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัทย่อ ย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการบริ ห ารงานและเป็ นการปรั บ
โครงสร้างการถือหุน้ ไม่ให้ซบั ซ้อนเข้าใจง่าย ดังนี้
- ให้บริ ษทั ซื้อเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
จากบริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด ในราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 มูลค่า 288.87 ล้านบาท
- ให้บริ ษทั ซื้อเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด
จากบริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด ในราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 มูลค่า 10.86 ล้านบาท
- ให้บริ ษทั ซื้อสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จากัด (PLMS) โดยการ
รวมกิ จการแบบ Entire Business Transter (EBT) คือโอนกิ จการทั้งหมดของ บริ ษทั
พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จากัด ไปยัง บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และ
ทาการชาระบัญชี บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จากัด ในปี ปฏิ ทินเดี ยวกัน ซึ่ งจะได้รับ
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากการโอนกิจการ โดยราคาทรัพย์สินที่ทาการโอนจะเป็ นราคา
ตามบัญชีของผูโ้ อนในวันที่ทาการโอน ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2559
- ให้บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด ลดทุนจดทะเบียนจาก 230 ล้านบาท เป็ น
60 ล้านบาท เพื่อให้จานวนทุนสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในปั จจุบนั และ
นาทุนคืน ผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
- ให้บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จากัด ดาเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการตามคาวินิจฉัยของศาลฎี กา และบันทึ กรายการ
จึงทาให้บริ ษทั มีผลขาดทุนสะสม จานวน 7,454.0 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจานวนเงิ นที่ สูง จึงเสนอให้
พิจารณาลดทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลค่าหุ ้นจากราคาพาร์ (Par) หุ ้นละ 10 บาท ลงเหลือหุ ้นละ
0.50 บาท เพื่อนาไปชดเชยผลขาดทุนสะสม นอกจากนี้ การขาดทุนสะสมของบริ ษทั ยังเพิ่มโอกาส
ในการระดมทุน โอกาสในการจ่ายเงินปั นผล
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2559 จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยูใ่ นเกณฑ์ “ ดีเลิศ ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยบริ ษทั เป็ น 1 ใน 11 บริ ษทั ที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 จากบริ ษทั จดทะเบียนที่เข้าร่ วมโครงการ
ทั้งสิ้น 601 บริ ษทั เป็ นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559
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เมื่ อ วัน ที่ 12 เมษายน 2559 บริ ษ ัท ได้ด าเนิ น การแก้ไ ขทุ น จดทะเบี ย นเพื่ อ เป็ นการปฏิ บัติ ต าม
คาพิพากษาของศาลฎี กาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ตามผลคาพิพากษาของศาลฎี กา ซึ่ งมีสาระสาคัญให้
บริ ษทั ดาเนิ นการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ (Par) จากเดิ ม 1 บาทเป็ น 10 บาท ส่ งผลให้
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เป็ น 8,121,527,090 บาท และมีทุนชาระแล้ว 8,000,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ น 800,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท ซึ่ งจากการปฏิ บตั ิตามฎี กาดังกล่าว ไม่มีผล
เปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 บริ ษทั ได้รับแจ้งผลการประเมินระดับการพัฒนาความยัง่ ยืน เรื่ อง AntiCorruption ของบริ ษทั จดทะเบียนไทยปี 2558 ระดับที่ 5 Extended เป็ นระดับที่แสดงให้เห็นนโยบาย
ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ทุ น ส่ ว นงานทางธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษา ตัว กลางหรื อ ก าหนดในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ไม่
เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ มีการผลักดันให้คู่คา้ ลูกค้าในห่ วงโซ่ธุรกิ จ ดาเนิ น
นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่จะไม่เกี่ ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อื่นด้วยและเมื่อปี 2557 บริ ษทั
ได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์ ร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption progress
indicator) อยูใ่ นระดับ 4 “ได้รับการรับรอง (Certified)”
เมื่ อ วันที่ 5 สิ งหาคม 2558 ศาลฎี กาได้มีคาวินิจ ฉัย พิ พากษากลับคาสั่งของศาลล้มละลายกลาง
โดยไม่เห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้ นฟูกิจการ ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั บริ ษทั อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ
ตามคาพิพากษาของศาลฎีกา

โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
100%

PE
PC2000
PIL
PB

=
=
=
=

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
100 %

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

บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จากัด
99.99 %

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

ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
บริ ษทั ไม่ มี ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders Agreement) กับผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งรายใด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษทั มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริ การรถเช่าเพื่อการดาเนิ นงาน (Operation Lease) ซึ่ งดาเนิ นงานโดย
บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ

ดาเนินการ
โดยบริษัท

% การถือหุ้น
ของบริษัท
ในปัจจุบัน

ปี 2560
รายได้
(ล้ านบาท)

บริ การสิ นเชื่อธุ รกิจและ
ให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บริ การรถเช่าเพื่อการดาเนินงาน

PC2000

100.00

PIL /1
PB /1

นายหน้าประกันวินาศภัย
บริ การจัดการสิ นเชื่อ
ค่าบริ การอื่น
รวมรายได้

PLMS /1
PE

%

ปี 2559
รายได้
(ล้ านบาท)

%

ปี 2558
รายได้
(ล้ านบาท)

%

13.03

1.74

11.69

1.69

11.00

1.83

100.00

705.59

94.44

651.41

94.20

561.54

93.63

99.99

23.67

3.17

25.47

3.68

21.82

3.64

0
4.88

0
0.65

0.84
2.12

0.12
0.31

2.43
2.95

0.41
0.49

747.17

100.00

691.53

100.00

599.74

100.00

ธ ุรกิจการให้บริการรถเช่าเพื่อการดาเนินการ

(1) ลักษณะของการบริการ
เป็ นการให้บริ การจัดหายานพาหนะให้กบั ผูป้ ระกอบการที่เป็ นนิติบุคคล หน่วยงานราชการและ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
ในรู ปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยมีลกั ษณะเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนต์สาหรับผูบ้ ริ หาร
รถยนต์เพื่อการขนส่ ง รถโดยสารไม่ประจาทางสาหรับรับ-ส่ งผูโ้ ดยสาร รถรับ-ส่ งนักเรี ยน และรถยนต์ เพื่อการพาณิ ชย์อื่นๆ
อายุสญ
ั ญาอยูร่ ะหว่าง 3-5 ปี การให้บริ การมีท้ งั การให้บริ การตามสัญญาเช่าระยะยาวและการให้บริ การรถเช่าพร้อมพนักงาน
ขับรถ โดยบริ ษทั มีรถยนต์ให้เช่าหลากหลายประเภท ได้แก่ รถยนต์นงั่ ขนาดตั้งแต่ 1,500 ซีซี ขึ้นไป รถยนต์นงั่ เอนกประสงค์
รถกระบะ รถตู ้ และรถโดยสาร
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บริ ษทั ให้บริ การในลักษณะครบวงจร โดยเริ่ มตั้งแต่การวิเคราะห์และนาเสนอเงื่อนไขการเช่าเพื่อให้รองรับกับธุรกิจ
ของลูกค้า ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า พร้อมกับการจัดทาประกันรถยนต์ประเภทชั้น 1 การจดทะเบียนและ
ต่อภาษีรถยนต์ การบารุ งรักษาและการซ่อมแซมตามกาหนดระยะทาง รวมทั้งการจัดรถทดแทนให้ใช้ในกรณี รถขัดข้องหรื อ
เกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั มีบริ การหลังการขาย โดยผ่านศูนย์ประสานงาน (Call Center) ให้บริ การในรู ปแบบ One Stop Service
ในการดูแลลูกค้า นัดหมายนารถยนต์เข้ารับการบารุ งรักษา ประสานงาน ให้คาแนะนาในเรื่ องต่างๆพร้อมทีมช่างมืออาชีพ และ
รถซ่อมบารุ งเคลื่อนที่ (Mobile Service) รวมทั้งให้ผบู ้ ริ โภคสามารถทราบเส้นทางการเดินทางและระยะเวลาในการเดิ นทาง
เพื่อความสะดวก รวดเร็ วตลอด 24 ชัว่ โมง
(2) การตลาดและการแข่ งขัน
ธุ รกิ จลิ สซิ่ งในประเทศไทยแบ่ งลักษณะผูป้ ระกอบการออกได้เป็ น 2 กลุ่มหลัก คื อ กลุ่มที่ มุ่งเน้นให้เช่ า
ทรัพย์สินแบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าซื้อกับกลุ่มที่มุ่งเน้นการให้เช่าแบบสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
(Operating Lease) โดยบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด จัดอยู่ในกลุ่มธุ รกิ จบริ การสัญญาเช่าดาเนิ นงาน (Operating
Lease) ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในบริ ษทั ชั้นนาของธุรกิจลิสซิ่ง
ในภาพรวมของธุรกิจรถเช่าในปี 2560 แบบสัญญาเช่าดาเนินงานยังคงเป็ นธุรกิจมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่ องบน
ทุกประเภทของยานพาหนะ ตั้งแต่กลุ่มรถระดับผูบ้ ริ หารไปจนระดับปฏิบตั ิการ ประกอบด้วยรถยนต์นงั่ ประเภทต่างๆ รถตู ้
และรถกระบะบรรทุกเพื่อการพาณิ ชย์รองรับนโยบายเปลี่ยนจากทรัพย์สินองค์กรเป็ นเช่าใช้ และการขยายตัวของภาคธุ รกิ จ
ต่างๆ อาทิ เช่ น ธุ รกิ จขนส่ ง เกษตรกรรม ก่ อสร้ าง สอดคล้องกับข้อมูลสถิ ติรถจดทะเบี ยนใหม่กรมการขนส่ งทางบกทั่ว
ประเทศปี 2560 สู งถึง 2.99 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 4.1 ดังนั้นความต้องการของตลาดในบริ การรถเช่าดาเนิ นงาน
(Operating Lease) จะเป็ นกลไกสาคัญในการลดต้นทุนการจัดการ ลดความยุง่ ยากในการบริ หาร และสร้างประสิ ทธิภาพในการ
ทางานให้กบั องค์กรต่างๆ
การดาเนิ นงานของบริ ษทั พรี เมี ยร์ อิ นเตอร์ ลิ ซซิ่ ง จากัด ในปี 2560 มุ่งเน้นการให้บริ การรู ปแบบต่างๆ
ที่มีมาตรฐานสอดคล้องความต้องการของคู่คา้ สร้างคุณค่าเพิ่มในการให้บริ การ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้งาน
บริ หารจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้งานเพื่อนาไปเป็ นแผนพัฒนาให้กบั ผูใ้ ช้งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มทุ ก
กิจกรรมที่เสริ มสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเริ่ มจากธุรกิจที่ให้บริ การ ณ ปั จจุบนั เป็ นต้นแบบความปลอดภัย อาทิเช่น
กลุ่มรถเช่าองค์กรที่ร่วมผลักดันความปลอดภัยด้วยการติดตั้งระบบตรวจสอบพร้อมรายงานพฤติกรรมการขับขี่ซ่ ึ งพบว่าสถิติ
สถิติใบสัง่ จราจรลดลงมากกว่า 50% ในปี 2560 สาหรับกลุ่มรถโดยสารไม่ประจาทางที่ประกอบไปด้วย รถรับ ‟ ส่ งพนักงาน
รถโดยสารรับส่งเฉพาะจุด (Shuttle Bus) และรถโรงเรี ยน มีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุมีเพียง 0.06% ใกล้เคียงกับปี 2559 รวมไปถึง
การเริ่ มบริ การต้นแบบพนักงานผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร (Personal Accelerator) ที่เป็ นมากกว่าพนักงานขับรถที่สามารถสร้างมาตรฐาน
ใหม่ในวงการพนักงานขับรถ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้ามีคาร้องเรี ยนเป็ นศูนย์ต้ งั แต่เริ่ มให้บริ การในเดือนมิถุนายน 2560
เป็ นต้น
นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ยังพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่ องด้วยพัฒนางานการบริ การที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ปรั บปรุ ง เทคโนโลยีเ พื่อ ใช้ในงานบริ ก ารต่ างๆ อาทิ เ ช่ น การพัฒนาระบบแอพพลิ เ คชั่นการจัด การแจ้งอุ บัติ เหตุ ระบบ
แอพพลิเคชัน่ รถโรงเรี ยนสาหรับผูป้ กครองแจ้งสถานะ การเดินทางของนักเรี ยน การพัฒนาระบบงานซ่อมควบคู่กบั ตัวแทน
จาหน่ายรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเพื่อพัฒนางานซ่อมบารุ งให้มีมาตรฐานและรวดเร็ วทัว่ ประเทศ การเป็ นผูท้ ี่
ให้คาแนะนา คาปรึ กษา ออกแบบ หาแนวทางแก้ปัญหาทั้งด้านการบริ หารจัดการและการใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับการ
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ดาเนินธุรกิจของลูกค้าประเภทต่างๆ บริ การ 24 ชัว่ โมงในกรณี รถเสี ยหรื ออุบตั ิเหตุ อีกทั้งยังเสริ มด้วยบริ การจัดการฝึ กอบรม
ขับขี่ปลอดภัยให้กบั ลูกค้าร่ วมกับองค์กรคู่คา้ เพื่อสร้างความแตกต่างและประโยชน์ต่อลูกค้าสูงสุด
(3) กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
การสร้างความแตกต่างถือเป็ นกลยุทธ์หลักของบริ ษทั โดยแบ่งการดาเนินการเป็ นหลายภาคส่ วน การสร้างความ
แตกต่างในการบริ การที่ครบวงจร ตั้งแต่การเป็ นผูร้ ่ วมคิด ให้คาแนะนา วางแผน ดาเนิ นการและพัฒนาจนสาเร็ จ การสร้าง
ความแตกต่างทางนวัตกรรมด้วยการร่ วมมือผูม้ ีประสบการณ์ในสายธุรกิจอื่นๆ ทั้งภายในกลุ่มพรี เมียร์ หรื อองค์กรคู่คา้ ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการขับขี่เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
การริ เริ่ มนวัตกรรมรู ปแบบบริ การใหม่ๆ เช่น พนักงานผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร (Personal Accelerator) ในธุรกิจบริ การพนักงานขับรถ
การบริ การครบวงจร เช่น บริ การงานจดและต่อทะเบี ยนที่รวดเร็ ว งานประกันภัยพร้อมเงื่อนไขความคุม้ ครองตามกฎหมาย
หรื อสูงกว่า การขยายเครื อข่ายศูนย์บริ การที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศที่พร้อมให้บริ การทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมงผ่าน ศูนย์บริ การ
ลูกค้า (Customer Service) การข้ามขีดจากัดด้วยการให้บริ การครอบคลุมการเดินทางหรื อการใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่รถยนต์
นัง่ รถกระบะ รถตู ้ รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ไปจนถึงรถบรรทุกเพื่อการพาณิ ชย์ ในเวลาเดียวกันยังให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับด้วยหลักสูตรฝึ กอบรมต่างๆ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการให้บริ การ เน้นย้ าการฝึ กอบรมด้าน
การขับขี่อย่างปลอดภัยในกลุ่มพนักงานขับรถหรื อกัปตันโดยผูเ้ ชี่ยวชาญมืออาชีพพร้อมเชิญชวนหรื อดาเนิ นการให้กบั ลูกค้าที่
สนใจ การเป่ าแอลกฮอล์ทุกครั้งก่ อนให้บริ การซึ่ งเป็ นมาตรฐานในกลุ่มกัปตันบริ การรถโดยสารไม่ประจาทางสร้างความ
ไว้วางใจ สิ่ งเหล่านี้ถือเป็ นส่วนประกอบสาคัญที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับบริ ษทั ชั้นนาของ
ธุรกิจต่อไป
(4) ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
เน้นการให้บริ การกลุ่ มลูกค้า ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ทั้งรายใหญ่ และรายย่อย รวมถึ งหน่ วยงานราชการและรั ฐวิสาหกิ จ
โดยกลุ่มลูกค้าหลักในปั จจุบนั คือ กลุ่มธุ รกิ จพลังงานและปิ โตรเคมี กลุ่มธุ รกิ จอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มธุ รกิ จโครงสร้าง
พื้นฐาน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนื อและภาคใต้ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสิ นค้ากลุ่มองค์กรด้าน
การศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรี ยนนานาชาติ
(5) การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษทั ใช้การนาเสนอบริ การโดยตรงกับลูกค้า และจัดให้มีศูนย์บริ การทัว่ ประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ารับบริ การ
ได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทาเว็บไซต์ http://www.pil.premier.co.th ไว้สาหรับบริ การลูกค้า ทั้งในการต่ออายุสัญญา หรื อ
พิจารณาสิ นค้าและบริ การอื่นๆ เพิ่มเติมได้
(6) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั มีข้ นั ตอนการจัดหายานพาหนะอุปกรณ์ส่วนควบทุกรู ปแบบจากตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ น
ทางการจากค่ายผูผ้ ลิ ตรถยนต์หรื อผูน้ าเข้าหรื อผูผ้ ลิ ตที่ ได้มาตรฐานตลอดจนการคัดเลื อกบุ คลากรหรื อบริ การตามความ
ต้องการของลูกค้า โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สร้างความมัน่ ใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรวม
รวมถึงการรับประกันจากจากผูผ้ ลิตโดยตรง
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ธ ุรกิจการให้บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ธุรกิจการให้ บริการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย
เป็ นการให้บริ การจัดหาประกันภัยประเภทต่างๆ ที่ให้ความคุม้ ครองเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
โดยคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัยที่มีสถานะมัน่ คง มีหลักการชดใช้ค่าสิ นไหมอย่างยุติธรรมและรวดเร็ ว ให้คาแนะนาในการทา
ประกันภัยที่ จาเป็ นกับความเสี่ ยงภัย เพื่อให้ลูกค้าเลื อกตามความต้องการ และให้บริ การเกี่ ยวกับการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหม
ทดแทนแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ (นิติบุคคล) และบุคคลทัว่ ไป
(1) ลักษณะของการบริการ
ให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับการทาประกันภัยประเภทต่าง ๆ ที่ เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า และ
ให้บริ การด้านการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั ประกันภัย ประกอบด้วยประกันภัยหลัก 5 ประเภท ดังนี้
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันอัคคีภยั
- ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
- ประกันสุขภาพ
(2) การตลาดและการแข่ งขัน
ธุรกิจประกันวินาศภัย ในปี ที่ผา่ นมาเมื่อสิ้นปี 2560 มีเบี้ยประกันวินาศภัยจานวน 213,151 ล้านบาท ขยายตัว
ร้ อยละ 1.63 เมื่ อเที ยบกับ ปี ที่ ผ่านมาพบว่าเบี้ ยประกันภัยรถยนต์แ ละเบี้ ย ประกัน เบ็ ดเตล็ด มี อ ัตราการเติ บ โตโดดเด่ น
แนวโน้มการแข่งขันในตลาดประกันภัยยังคงรุ นแรง จากช่องทางการขายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการขายผ่าน เว็บไซด์
แอปพลิเคชัน่ มือถือ หรื อร้านสะดวกซื้อ การรักษาฐานลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์และขยายผลิตภัณฑ์ยงั คงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
(3) กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
1) มุ่ ง เน้น ในการให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ง ความเป็ นมื อ อาชี พ ให้แ ก่ ลู ก ค้า โดย
เสริ มสร้าง พัฒนาบุ คลากรให้มีความรู ้และทักษะในด้านวิชาการ การบริ การ รวมทั้งด้านภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้ น
เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2)
3)

จัดหาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
สร้างความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ประกันภัย ที่มีความมัน่ คงและเสถียรภาพ เพื่อสร้างความ

มัน่ ใจให้กบั ลูกค้า
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(4) ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั มี 2 กลุ่ม
1) กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
2) กลุ่มลูกค้าทัว่ ไปที่อยูใ่ นธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคการขนส่งและภาคบริ การ
(5) การจัดจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
มีช่องทางการจัดจาหน่าย 4 ทางหลักๆ ในการเข้าถึงลูกค้าดังนี้
1) จากเจ้าหน้าที่การตลาดของบริ ษทั โดยตรง
2) จากการแนะนาของบริ ษทั อื่นๆ ในกลุ่มพรี เมียร์
3) จากตัวแทนอิสระภายนอก
4) จากเว็บไซต์ของบริ ษทั
(6) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั มีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่จาเป็ นต่อการป้ องกันความเสี่ ยงภัยและเป็ นประโยชน์แก่ลูกค้า
มีความคุ ม้ ครองภัยที่ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลื อกบริ ษทั ประกันภัยที่ มนั่ คงทางการเงิ น
มีชื่อเสี ยง มีความน่าเชื่อถือที่เป็ นที่รู้จกั ในวงการประกันภัย และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ความมัน่ ใจว่าลูกค้าของ
บริ ษทั จะได้รับชดเชยค่าสิ นไหมอย่างยุติธรรม และลูกค้าเลือกใช้บริ การตามความต้องการที่เกิดประโยชน์กบั ลูกค้ามากที่สุด
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ปัจจัยความเสี่ ยง

การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นกระบวนการสาคัญที่จะช่วยส่ งเสริ มให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย ซึ่ งจะ
นาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ และสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
กรอบการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ สาคัญในการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ นโยบาย และความมุ่งมัน่ ในการ
บริ หารความเสี่ ยง การนาไปปฏิบตั ิ การติดตามตรวจสอบ การทบทวน และการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ องทั้ง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นากรอบข้อกาหนด หลักการ และแนวทางของระบบการบริ หารความเสี่ ยง COSO Enterprise Risk
Management (COSO ERM) ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากลสาหรับการจัดการความเสี่ ยงมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและ
ประเมินความเสี่ ยงตามหลักการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิ บตั ิ รวมถึงการใช้กรอบการบริ หารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน ISO
31000 ด้วย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วัดระดับ ค่าความเสี่ ยง และการจัดลาดับความเสี่ ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการปฏิ บตั ิที่ไม่
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ ของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) และความรุ นแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ ยง
(Impact) เพื่อเป็ นมาตรฐานให้คณะทางานบริ หารความเสี่ ยง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกส่ วนงานขององค์กร นาไปใช้ในการ
วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ ยง และจัดทาแผนในการควบคุมความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นให้อยูใ่ นระดับที่บริ ษทั ยอมรับ ตลอดจนการ
กาหนดให้มีการทบทวนและติดตามอย่างต่อเนื่องในทุกรายไตรมาส
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประกาศนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และได้จดั ทาคู่มือบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อเผยแพร่ ให้พนักงานรับทราบและใช้เป็ นคู่มือการปฏิ บตั ิงานด้านบริ หารความเสี่ ยง คู่มือดังกล่าวครอบคลุมความเสี่ ยง
ด้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งบริ ษทั ได้รับการรับรองสถานะให้เป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ตอย่างเป็ นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และบริ ษทั ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็ น
สมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
การบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว จะช่ วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานและการกากับดู แล
สร้ างความเชื่ อ มัน่ ให้กับ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการจัด การและความยืด หยุ่น ตอบสนองต่ อ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และปกป้ องธุรกิจและบริ การของบริ ษทั
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โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ได้กาหนดให้มีผรู ้ ับผิดชอบงานด้านบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยง มีการดาเนิ นการอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผลสู ง สุ ด ซึ่ ง ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั 1 ท่ า นและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ย่อ ย
ดาเนินงานภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร

งานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะทางานบริ หารความเสี่ ยง
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงภายในบริ ษทั กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ กากับดูแลการบริ หาร
ความเสี่ ยง อนุมตั ิระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance) กาหนด
ทิ ศ ทางหรื อ แนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย ง ให้ค าแนะน าและด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ม ั่น ใจว่า ผู ้บ ริ ห ารมี เ ครื่ อ งมื อ และ
กระบวนการที่ เหมาะสมในการจัดการความเสี่ ยง สอบทานการปฏิ บตั ิตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่า
กระบวนการยังสามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริหาร
ทาหน้าที่ กากับดูแลและติดตามการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่ ได้รับการอนุ มตั ิ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รายงานความเสี่ ยงที่ สาคัญต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณา ติดตามและให้ขอ้ สังเกตในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้ าที่
 กาหนด แนะน า อนุ มตั ิ กรอบ และแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ยงของบริ ษ ท
ั ซึ่ งประกอบด้วยนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยง โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยง ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
 สนับสนุน ส่ งเสริ ม พัฒนา สื่ อสาร การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในให้เป็ นกระบวนการที่ ต่อเนื่ อง
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของบริ ษทั และเป็ นวัฒนธรรมในองค์กร
 ติดตาม ให้ขอ้ สังเกต กากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามนโยบาย และคู่มือการบริ หารความเสี่ ยง
และนาเสนอกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
 จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดาเนิ นงานตามระบบบริ หารความเสี่ ยงเป็ นรายไตรมาส
 รายงานความเสี่ ยงที่ สาคัญ พร้อมรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษท
ั และคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงแต่งตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง เพื่อทาหน้าที่ บริ หารความเสี่ ยง โดยให้มี
ประธานและจานวนคณะทางานตามความเหมาะสม
คณะทางานด้ านการบริหารความเสี่ยง มีหน้ าทีด่ งั นี้
 ระบุ ประเมิ น จัด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง และแผนควบคุ ม ภายในของแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ มี นั ย ส าคัญ
ตามแนวทาง และนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม พัฒ นาการด าเนิ น งานตามแผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง และการควบคุ ม ภายในให้ มี
ประสิ ทธิภาพ มีความเชื่อมโยง และบูรณาการทัว่ ทั้งองค์กร
 ประเมิน ติดตามผลการดาเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในที่สาคัญตามกาหนดเวลา
 จัดให้มีการประชุมเพื่อนาเสนอความคืบหน้า และรายงานผลการดาเนิ นงานกับคณะทางานด้านบริ หารความ
เสี่ ยง เพื่อพิจารณาดาเนินการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ได้นาระบบการบริ หารความเสี่ ยงตามหลัก COSO ERM และใช้กรอบการบริ หารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน ISO
31000 มาเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการโดย คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งประกอบด้วยคณะผูบ้ ริ หารระดั บสู ง
ร่ วมกัน วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรื อความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ ยง
ดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมหรื อยอมรั บได้ โดยมี การประเมิ นความเสี่ ยงเป็ นรายไตรมาส และนารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ และสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการ
ดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วได้อย่างทันการ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดผลกระทบรุ นแรงมากยิ่งขึ้น รวม
ไปถึงการใช้ประโยชน์จากความเสี่ ยงในการแสวงหาโอกาสในการดาเนิ นธุรกิจใหม่ ๆ บริ ษทั มีแผนการจัดการความเสี่ ยง 4
ระดับ คือ
1. การยอมรับความเสี่ ยง
2.

การจัดการความเสี่ ยง

3.

การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง

4.

การโอนความเสี่ ยง
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การวิเคราะห์ กาหนดประเภทความเสี่ยง และมาตรการรองรับเพือ่ ลดความเสี่ยง
บริ ษทั ได้วเิ คราะห์ กาหนดและระบุความเสี่ ยงโดยจาแนกประเภทและที่มาของความเสี่ ยงไว้ จากการประเมินความ
เสี่ ยงโดยพิจารณาตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยงและแนวโน้มจากปั จจัยภายนอกรวมถึงปั จจัยภายใน ในปี 2560 บริ ษทั ได้
กาหนดความเสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริ ษทั ไว้ 5 ประเภท ได้แก่
1. ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
2.

ความเสี่ ยงด้านการเงิน

3.

ความเสี่ ยงด้านการบริ หาร/การดาเนินงาน

4.

ความเสี่ ยงด้านสังคม

5.

ความเสี่ ยงด้านกฎระเบียบ

ธุรกิจให้ บริการรถเช่ า
1) ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
- การแข่ งขันทางการตลาดทีส่ ู งขึน้
ในปี 2560 ธุรกิจรถยนต์เช่ามีการแข่งขันกันสู ง ในขณะเดียวกันอัตราการเติบโตของจานวนรถและความ
ต้องการใช้รถยนต์เช่าขององค์กรขนาดใหญ่ท้ งั ภาครัฐและภาคเอกชน จากกลุ่มธุ รกิจที่สาคัญ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
ครอบคลุมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย และทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรี ยนนานาชาติ ในการใช้บริ การ
เช่ารถยนต์เพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจรถโรงเรี ยน (School Bus) ธุรกิจรถโดยสารไม่ประจาทางและรถรับ-ส่ ง
พนักงาน (Shuttle Bus) มีแนวโน้มสู งมากขึ้น ส่ งผลให้ธุรกิจบริ การรถเช่าซึ่ งปั จจุบนั มีมากกว่า 20 องค์กรมีการแข่งขันอย่าง
รุ นแรงโดยเฉพาะอย่างยิง่ การแข่งขันทางด้านราคารถเช่าถือเป็ นหนึ่ งในกลไกสาคัญ ในขณะที่ส่วนของบริ ษทั มุ่งเน้นในเรื่ อง
คุณภาพด้านการให้บริ การเป็ นสาคัญ บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงและขาดโอกาสการขายสาหรับลูกค้าที่ให้ความสาคัญด้านราคาเพียง
อย่างเดียว
มาตรการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
บริ ษทั จึงมีแผนการดาเนิ นการในการรับมือความเสี่ ยงดังกล่าวด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิ ม และสร้างฐาน
ลูกค้าใหม่ โดยการวิเคราะห์และประเมินตลาดเพิ่มลูกค้าที่มีศกั ยภาพที่ให้ความสาคัญด้านบริ การมากกว่าราคา สร้างคุณค่าเพิ่ม
และความแตกต่างของการบริ การในหลายภาคส่วน การสร้างความแตกต่างในการบริ การที่ครบวงจร ตั้งแต่การร่ วมทางานกับ
ลูกค้า เป็ นผูร้ ่ วมคิ ด ให้คาแนะนา วางแผน ดาเนิ นการและพัฒนาจนสาเร็ จ การสร้างความแตกต่างทางนวัตกรรมด้วยการ
ร่ วมมือผูม้ ีประสบการณ์ในสายธุ รกิ จอื่นๆ ทั้งภายในกลุ่มพรี เมียร์ หรื อองค์กรคู่คา้ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและ
การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการขับขี่เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุบนท้องถนน การริ เริ่ มนวัตกรรมรู ปแบบบริ การ
ใหม่ๆ เช่น พนักงานผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร (Personal Accelerator) ในธุรกิจบริ การพนักงานขับรถ การบริ การครบวงจร เช่น บริ การ
งานจดและต่อทะเบี ยนที่ รวดเร็ ว งานประกันภัยพร้ อมเงื่ อนไขความคุม้ ครองตามกฎหมายหรื อสู งกว่า การขยายเครื อข่าย
ศูนย์บริ การที่ ครอบคลุมทัว่ ประเทศที่ พร้อมให้บริ การทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมงผ่าน ศูนย์บริ การลูกค้า (Customer Service)
การข้ามขีดจากัดด้วยการให้บริ การครอบคลุมการเดินทางหรื อการใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่รถยนต์นงั่ รถกระบะ รถตู ้
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รถบรรทุ กและรถโดยสารขนาดใหญ่ ไปจนถึ งรถบรรทุ ก เพื่อ การพาณิ ชย์ สิ่ ง เหล่ านี้ ถื อเป็ นส่ วนประกอบสาคัญที่ ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับบริ ษทั ชั้นนาของธุรกิจต่อไป
2) ความเสี่ยงด้ านคดีความ
- ความเสี่ยงจากการชาระหนีต้ ามคาพิพากษา
คดีความที่เกี่ยวข้องกับสรรพากร จากการที่ศาลฎีกามีคาพิพากษาให้บริ ษทั ร่ วมค้าร่ วมกันชดใช้ภาษีจานวน
251.7 ล้านบาท ร่ วมกับกิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน จากการให้ใช้ชื่อตนเป็ นส่วนหนึ่งของกิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ได้ชาระหนี้ ให้กรมสรรพากรแทนกิ จการร่ วมค้าพีอี-เพทแลนแล้วจานวน 10 ล้านบาท ยังคงเหลื อ
ภาระหนี้อีก 241.7 ล้านบาท บริ ษทั จะดาเนินการขายทรัพย์บางส่วนเพื่อชาระหนี้ให้สรรพากรที่เหลือทั้งหมด แต่ดว้ ยทรัพย์สิน
ของบริ ษทั เป็ นหุน้ บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่มีมูลค่าสูง ในการดาเนินการขายทรัพย์สินอาจต้องใช้เวลาในการดาเนิ นการ อย่างไร
ก็ ต ามอาจไม่ ทัน เวลากับ การด าเนิ น การตามขั้น ตอนของกรมสรรพากรที่ จ ะด าเนิ น การน าหุ ้ น บริ ษ ัท ย่อ ยไปขายผ่ า น
กระบวนการของกรมบังคับคดี ในขณะเดียวกันบริ ษทั ก็ได้ดาเนินการฟ้ องร้องบุคคลที่ทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหายจากการ
ที่ละเลยไม่ชาระภาษีของกิจการร่ วมค้าพีอี-เพทแลน.
- ความเสี่ ยงจากการที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั ชาระเงินจานวน 479 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็ นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,123 ล้านบาท ให้แก่โจทย์ในคดีแพ่งอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการ
ฟื้ นฟูกิจการ
ทั้งนี้บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการยืน่ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้านคาพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง
ด้วย ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ทาการประเมินจากคาพิพากษาของศาล และโดยความเห็นของทนายความ จึงมีความเชื่อมัน่ ใน
ประเด็นข้อต่อสูแ้ ละมีความเห็นว่าศาลฎีกาน่าจะมีคาพิพากษากลับคาพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง
3) ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่ ารถใช้ งานแล้ ว
สื บเนื่องจากปี 2557- 2558 ทางบริ ษทั ย่อยได้ดาเนินการประเมินมูลค่าเผื่อการด้อยค่าของรถยนต์ไปแล้วนั้น
ปั จจุบนั พบว่าราคาขายของรถยนต์มือสองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในระหว่างปี บริ ษทั ย่อยมีผลกาไรจาการขายรถยนต์มือสอง
โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็ก แต่รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ที่เป็ นรถบัส บริ ษทั ก็ได้มีการสารองการด้อยค่าไปแล้วเช่ นกัน
แต่กลับพบว่า ราคาขายรถยนต์มือสองสาหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ ราคาไม่ดีข้ ึนในขณะเดียวกัน ราคาซื้ อขายในตลาดก็ไม่มี
อ้างอิงมากนัก จึงมีความเสี่ ยงจากการด้อยค่ารถโดยสารขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นจานวน 24.6 ล้านบาทในปี 2560
4) ความเสี่ยงด้ านต้ นทุนทางการเงิน
ด้วยบริ ษทั ย่อยได้มีการตั้งสารองด้อยค่าสาหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ในทางบัญชี ส่ งผลให้อตั ราส่ วนของ
หนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อยูใ่ นระดับประมาณ 6 เท่า ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น
มาตรการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ย่อยได้ทาความเข้าใจกับสถาบันการเงิ นให้เข้าใจถึ งโครงสร้างที่ ทาให้สัดส่ วนหนี้ สินต่อทุนเพิ่มขึ้ น
ในทางบัญชี ซึ่ งสัดส่ วนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ ของบริ ษทั และด้วยรถยนต์โดยสาร
ขนาดใหญ่ท้ งั หมดเป็ นรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้สิน อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินหลัก ยังคงให้การสนับสนุนวงเงินสิ นเชื่อ
สาหรับทาธุรกิจของบริ ษทั อย่างเพียงพอในปั จจุบนั ในอัตราดอกเบี้ยที่สามารถแข่งขันได้
5) ความเสี่ยงด้ านการบริหาร/การดาเนินงาน
- ความเสี่ ยงทางด้านบุคลากร (แผนสื บทอดตาแหน่ง)
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บริ ษทั ย่อยมีจานวนวนพนักงานที่มีอายุตวั ค่อนข้างมากการเกษียณอายุการทางานจึ งเป็ นสัดส่ วนที่สูง ทาให้
ส่งผลต่อบริ ษทั ย่อย ที่จะขาดแคลนบุคลากรในระดับต่างๆ ทั้งตาแหน่งที่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน หรื อตาแหน่งงานที่มี
ความเฉพาะทาง
มาตรการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ย่อยได้มีการพิจารณาการขยายอายุเกษียณจาก 55 ปี เป็ น 60 ปี พร้อมทั้งมีการจัดทาแผนสื บทอดใน
ตาแหน่งงานที่สาคัญของทุกฝ่ าย (พนักงานเกษียณภายในระยะเวลา 1-3 ปี ตามลักษณะงาน หรื อตาแหน่งงานที่มีความเสี่ ยง)
ส่งเสริ ม สนับสนุนในเรี ยนรู ้ หรื อการพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง และหมุนเวียนหน้าที่กนั เป็ นภายใน ทบทวนการประเมิน
ค่างาน และจัดระดับงานเป็ นรายบุคคล โดยเชื่อมโยงกับระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี โดยผลของการประเมินจะ
นาไปเชื่อมโยงกับการพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จัดทาแผนการดูแล รักษา และ
สร้างความผูกพันให้แก่พนักงาน รวมทั้งใช้เครื่ องมือ Happy Workplace
6) ความเสี่ยงด้ านสังคม
- อุบัตเิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ บนท้ องถนน
จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุของบริ ษทั ในปี 2560 พบว่ามีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้ น 2,724 ครั้ง แบ่งเป็ น
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจากลูกค้าที่เช่ารถไปใช้งาน 891 ครั้ง เป็ นอุบตั ิเหตุหนักจานวน 5 ครั้งและอุบตั ิเหตุกลางถึงเบาจานวน 1,828
ครั้งและจากบริ การรถโดยสารไม่ประจาทางที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั เองจานวน 37 ครั้ง โดยมีอุบตั ิเหตุหนัก
เป็ นศูนย์ จากสถิติที่เกิดขึ้นดังกล่าวทางบริ ษทั ตระหนักถึงเรื่ องความปลอดภัยในสังคมจึ งกาหนดเป็ นมาตรการเพื่อบริ หาร
ความเสี่ ยงในการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุอย่างต่อเนื่อง.
บริ ษทั ย่อยได้ให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนเป็ นอย่างสู ง จึงได้จดั เตรี ยมแผนรองรับใน
กลุ่มพนักงานที่ รับผิดชอบด้วยการฝึ กอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมและ
ตรวจสอบการขับขี่ มีการบริ หารจัดการให้เกิดความปลอดภัยกับผูใ้ ช้เส้นทางบนท้องถนน อาทิ การใช้ระบบ GPS การจากัด
ความเร็ วในการขับขี่ของรถรับ -ส่ งนักเรี ยนและรถโดยสารไม่ประจาทาง มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทุกวันและการวัด
ความดันโลหิ ตเป็ นประจาแก่พนักงานขับรถ และกาหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน ตลอดจนการรณรงค์ขบั ขี่ปลอดภัยร่ วมกับ
ลูกค้า ภาครัฐและหน่ วยงานเกี่ ยวข้อง ผลักดันการนาเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลตัวรถและนามาวิเคราะห์การใช้งานและ
ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ให้กบั ลูกค้า เพื่อป้ องกันและให้มนั่ ใจว่าการให้บริ การของบริ ษทั มีความปลอดภัยสู งสุ ดและแสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ธุรกิจให้ บริการประกันวินาศภัย
(1) ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
- การรักษาฐานลูกค้ าเดิม
ในปี 2560 การแข่งขันโดยการเพิ่มช่องทางในการขายประกันมีค่อนข้างสู ง คู่แข่งได้เพิ่มช่องทางใหม่ๆ
เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ อาประกันมากขึ้น เช่น การขายออนไลน์ ส่ งผลให้ คู่แข่งขันรายใหม่ ลดค่าเบี้ยประกันภัยลง
ได้มาก 10-20% ของเบี้ยประกันเดิม ทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่จะสูญเสี ยฐานลูกค้าเดิม หากบริ ษทั ไม่สามารถลดค่าเบี้ยประกัน
ให้กบั ลูกค้าเดิมได้
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มาตรการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ได้นาเสนอช่องทางในการที่ให้ลูกค้าเข้าถึงการเอาประกันได้รวดเร็ วขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์
มากขึ้น อีกทั้งได้นาเสนอการประกันภัยอื่นที่ลูกค้ายังไม่ได้ทาพ่วงไปด้วย ซึ่งภาพรวมแล้วลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันภัยที่ไม่สูงมาก
เมื่อเทียบกับการประกันแยกส่ วน ทาให้บริ ษทั ย่อยสามารถรักษาฐานรายได้จากการต่ออายุของลูกค้าเดิมไว้ได้มากกว่า 80%
อี กทั้งบริ ษทั มี แผนที่ จะขยายธุ ร กิ จไปยัง กลุ่ มลูก ค้าใหม่ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั คู่คา้ ของบริ ษทั ในกลุ่ มพรี เมี ย ร์ โดยการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการแข่งขันและลดความเสี่ ยงด้านการขยายธุรกิจลง
(2) ความเสี่ยงด้ านการบริหาร/การดาเนินงาน
- ความเสี่ยงเรื่องแผนสืบทอดและสรรหาบุคลากร
บริ ษทั มีจานวนวนพนักงานที่มีอายุตวั ค่อนข้างมาก ใกล้วยั เกษียณส่งผลให้บริ ษทั ขาดแคลนบุคลากรใน
ระดับพนักงานตัวแทนขายประกัน ซึ่งจะต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็ นตัวแทนขายจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)
มาตรการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษ ัทได้มีก ารเปลี่ ยนแปลงแก้ไ ขข้อบังคับ การเกษี ย ณอายุพ นัก งานจาก 55 ปี เป็ น 60 ปี ทาให้บ ริ ษ ัท
มีระยะเวลาในการสรรหาพนักงานขึ้นมาเป็ นผูส้ ื บทอด อีกทั้งเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการบริ หารบุคคลากร บริ ษทั ได้มีการ
ส่งเสริ มให้พนักงานไปสอบเพื่อขออนุญาตเป็ นตัวแทนขายประกัน เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต
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ข้ อมูลทัว่ ไป
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) :
ประเภทธุรกิจ
:

โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว
งานเลขานุการบริษัท:โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
นักลงทุนสัมพันธ์ :โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
1) บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
สถานทีต่ ้งั

:
:
:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั 0107536001150
ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริ การทางการเงิน ได้แก่
ธุรกิจการบริ การรถเช่าเพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease)
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริ การสิ นเชื่อเพื่อ
ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริ การจัดการสิ นเชื่อ
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
0-2301-1550
0-2398-1188
www.pe.premier.co.th
406,076,354.50 บาท
800,000,000.00 หุน้

:
:
:

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

:
:
:

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

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว
จานวนหุน้ สามัญที่บริ ษทั ถืออยู่

:
:
:
:
:
:

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

ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
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2) บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จากัด
สถานทีต่ ้งั

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว
จานวนหุน้ สามัญที่บริ ษทั ถืออยู่

:
:
:
:
:
:

3) บริษัท พรีเมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
สถานทีต่ ้งั

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว
จานวนหุน้ สามัญที่บริ ษทั ถืออยู่

:
:
:
:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั 0845527000059
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
0-2301-1274 - 1281
0-2399-1055
นายหน้าประกันวินาศภัย
7,000,000 บาท
70,000 หุน้
69,994 หุน้
เลขทะเบียนบริษัท 0105543016793
เลขที่ 1 พรีเมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
0-2301-1000
0-2301-2098
ธุรกิจให้ บริการสินเชื่อเพือ่ ธุรกิจต่ างๆ
60,000,000 บาท
600,000 หุน้
599,996 หุน้

ข้ อมูลบุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9378-89 โทรสาร 0-2009-9476 Call center 0-2009-9999
Website
: http://www.set.or.th/tsd
E-mail
: TSDCallCenter@set.or.th
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2)

ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้
บริ ษทั ไม่ มี ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ กู้

3)

ผู้สอบบัญชี
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรื อ
นายณรงค์
พันตาวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรื อ
นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190 โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

4)

ทีป่ รึกษาทางการเงิน
บริ ษทั ไม่ มี ที่ปรึ กษาทางการเงิน

5)

ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริ ษทั ไม่ มี ทีปรึ กษากฎหมาย

6)

ทีป่ รึกษาหรือผู้จดั การภายใต้ สัญญาการจัดการ
สัญญาว่าจ้างบริ หารและให้คาปรึ กษาธุรกิจ
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
โทร. 0-2301-1000
โทรสาร. 0-2398-1188
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การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีทุนจดทะเบี ยน 406,076,354.50 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญหุ ้น 812,152,709 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ละ0.50 บาท ทุนเรี ยกชาระแล้ว 400,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้น
1) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผถู ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีดงั ต่อไปนี้
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
%
1

บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด

199,700,000

24.96

2

นายทวีฉตั ร จุฬางกูร

196,000,000

24.50

3

บริ ษทั พรี เมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรชัน่ จากัด

42,439,226

5.30

4

บริ ษทั พรี เมียร์ แพลนเนอร์ จากัด

41,410,616

5.17

5

COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH

22,974,780

2.87

6

บริ ษทั ลิควิเดชัน่ 3 จากัด

14,056,022

1.75

7

นางวิมลทิพย์ พงศธร

13,416,235

1.67

8

นายภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์

12,000,000

1.50

9

ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

11,964,495

1.49

10

น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์

8,650,000

1.08

รวมผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

562,611,374

70.32

หมายเหตุ * การถือหุ ้นของ บจ.พรี เมียร์ แพลนเนอร์ เป็ นการถือหุ ้นแทนและเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ในมูลหนี้ค้ าประกันตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ของบริ ษทั

(ข)
(ค)
ชื่อ

สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (Free float) เท่ากับร้อยละ 39.09
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าร่ วมในการบริ หารจัดการของบริ ษทั มีดงั นี้
ประกอบธุรกิจประเภท
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน

1. บริษทั พรีเมียร์ มาร์ เก็ตติง้ จากัด
(มหาชน)
2.นางวิมลทิพย์ พงศธร
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ธุรกิจจัดจาหน่ายและเป็ นตัวแทนจาหน่าย
สิ นค้าอุปโภคและบริ โภค

มีนายวิเชียร พงศธร และ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์
นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ เป็ นกรรมการร่ วม
คู่สมรส นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการของบริ ษทั
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2) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักของ บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด
(มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผถู ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
ชื่อ
จานวนหุ้น (หุ้น)
% สัดส่ วนการถือหุ้น
599,996
100.00
1. บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
1
0.00
2. นายวิเชียร พงศธร
3
0.00
3. นางสาวทิพย์ ชยา พงศธร
รวม
600,000
100.00
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
ชื่อ
1. บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
2. นายวิเชียร พงศธร
3. นางสาวทิพย์ ชยา พงศธร
รวม
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด
ชื่อ
1. บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
2. นายวิเชียร พงศธร
3. นางสาวทิพย์ ชยา พงศธร
รวม

จานวนหุ้น (หุ้น)
63,999,998
1
1
64,000,000

จานวนหุ้น
69,994
1
5
70,000

% สัดส่ วนการถือหุ้น
100.00
0.00
0.00
100.00

% สัดส่ วนการถือหุ้น
99.99
0.00
0.01
100.00

3) ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
บริ ษทั ไม่ มี ข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ในเรื่ องที่มีผลกระทบ
ต่อการบริ หารงานของบริ ษทั
การออกหลักทรัพย์ อนื่
บริ ษทั ไม่ มี การออกหลักทรัพย์อื่น
นโยบายและการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเป็ นปี ๆ ไป
รายงานประจาปี 2560
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โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)

ผู้ตรวจสอบภายใน
ประธานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะทางานบริ หารความเสี่ ยง

กรรมการผู้จดั การ

กรรมการผู้จดั การ

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด

บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด

บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์ เรจ จากัด

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

สายงานบัญชีและการเงิน

สายงานขายและการตลาด

สายงานทรัพยากรบุคคล

สายงานบริ หารจัดการ

รายงานประจาปี 2560
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 8 ท่ าน ประกอบด้ วย
รายชื่อกรรมการ
1. นายวิเชียร พงศธร

**

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ

**
***

การเข้ าร่ วมประชุ ม / การประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
ประชุ ม
ประชุ ม
ประชุ มสามัญ
ประชุ ม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้น
คณะทางาน
ตรวจสอบ
ความเสี่ ยง
7/7
1/1
-

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์

กรรมการ

6/6

-

1/1

-

3. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

กรรมการและ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

8/8
8/8
1/1

-

1/1
1/1
-

-

8/8

-

1/1

-

8/8
8/8

5/5

1/1
1/1

1/1
1/1

8/8

5/5

1/1

1/1

8/8

5/5

-

1/1

4. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
5. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
6. นายวรเทพ รางชัยกุล

****

7. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
8. นางจิตรวัฒนา จารุ วฒั นชัย
9. นางศุภศรี สุ ธนฐาน
10 นายสุ รพล สร้ างสมวงษ์

หมายเหตุ: -

*
**
***
****

*

กรรมการและ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากติดภารกิจที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 คุณวิเชี ยร พงศธร คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์ มีประสงค์แจ้งขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้คุณกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็ นประธานกรรมการ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้คุณเพ็ญศรี เดชติ่งเองเป็ นกรรมการ

โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ประวัติของนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ประกอบด้วย
1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ และ นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั หรื อ
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ หรื อ นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่ วมกับนายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์ หรื อ
นายวรเทพ รางชัยกุล อีกคนหนึ่งรวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตาแหน่งหนึ่ งในสาม ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและ
ปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วธิ ีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่ง
นานที่สุดนั้น เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1) จัดการบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนดาเนิ นการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรื อขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กาหนด เป็ นต้น
2) ทบทวนและอนุมตั ิเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบาย ภารกิจหรื อกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการ
บริ หาร อานาจการบริ หาร นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยหรื อที่กฎหมายกาหนดเป็ นประจาทุกปี และที่มีความจาเป็ น
3) กากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบาย ภารกิจหรื อกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ ได้รับ
อนุมตั ิ
4) พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
5) พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ ดั การและประธาน
คณะกรรมการบริ หาร
6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี ที่เชื่ อ ถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
7) กากับดูแลให้บริ ษทั มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงการรายงาน
และการติดตามผลที่มีประสิ ทธิภาพ
8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของ
ผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี
9) มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และการกากับดูแลให้การ
บริ หารจัดการเป็ นไปตามนโยบายแนวทางและเป้ าหมายที่ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ ้น อยูใ่ นกรอบของการมี
จริ ยธรรมที่ดี คานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย มีความโปร่ งใสในการดาเนิ นงาน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องเพียงพอ
10) อานาจในการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนทั้งนี้ กาหนดให้
รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(ก) เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(ข) การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย และอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทน
คณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอานาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอานาจหรื อการมอบอานาจช่วง
ที่ทาให้กรรมการหรื อผูร้ ับมอบอานาจจากกรรมการสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย
หรื อ มี ผ ลประโยชน์ ใ นลัก ษณะอื่ น ใด ขัด แย้ง กับ ผลประโยชน์ ข องบริ ษัท หรื อ บริ ษัท ย่ อ ย รวมทั้ง ก าหนดให้ ต ้อ งขอ
ความเห็ นชอบจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ที่สาคัญ
ของบริ ษทั ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
1) เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
2) พิจารณากาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่ วมกับประธานกรรมการบริ หาร
3) ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้มีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
บริ ษทั สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
4) สนับสนุนและส่งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนและให้คาปรึ กษาการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายจัดการ
5) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการมีอานาจและหน้าที่ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย รวมถึง
เรื่ องหรื อกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) พิจารณากลัน่ กรอง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงานและอานาจการบริ หาร
ต่างๆ ของบริ ษทั ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2) กากับดูแลและติดตามการบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ
อนุมตั ิ
3) มีอานาจในการดาเนินการและอนุมตั ิค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในอานาจดาเนินการของบริ ษทั
4) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหาร
บริ ษทั ไม่มีพนักงานประจา เนื่ องจากบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและใช้วิธีการว่าจ้าง บริ ษทั พรี เมียร์
ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด จัดทางานด้านบัญชีและการเงินและงานสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การดาเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2559 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิปรับโครงสร้างการบริ หาร
จัดการบริ ษทั พร้อมทั้งมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั จานวน 5 ท่าน โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2560
เป็ นต้นไป ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
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ลาดับ
1
2
3
4
5

คณะกรรมการบริหาร มีจานวน 5 ท่ าน
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
นายวรเทพ รางชัยกุล
ประธาน
นายลือชา พิศิษฐการ
กรรมการบริ หาร
นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการบริ หาร
นายเดช ตุลยธัญ
กรรมการบริ หาร
นายธิติพทั ธ์ เจียมรุ จีกลุ
กรรมการบริ หาร

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริ หารมีอานาจและหน้าที่ในการกากับการบริ หารกิ จการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามที่ คณะกรรมการ
บริ ษทั มอบหมาย รวมถึงเรื่ องหรื อกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) พิจารณากลัน่ กรอง นโยบาย ภารกิจหรื อกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงาน
และอานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2) กากับดู แลและติ ดตามการบริ หารงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามนโยบาย ภารกิ จหรื อ
กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล
3) มีอานาจในการดาเนิ นการและอนุมตั ิค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในอานาจดาเนิ นการของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
4) ให้คาปรึ กษาแนะนาการบริ หารจัดการแก่ผบู ้ ริ หารระดับสูง
5) ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และส่งเสริ มให้มีการบริ หารกิจการให้เป็ นไปตามคุณค่าหลักที่ดี
ขององค์กร
6) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจและหน้าที่ในการกากับการบริ หารกิจการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมาย รวมถึงเรื่ องหรื อกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) วางแผนภาพรวม นโยบาย ภารกิจหรื อกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ
2) ให้คาแนะนาการบริ หารงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบาย ภารกิจหรื อกลยุทธ์
แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
3) ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และส่งเสริ มให้มีการบริ หารกิจการให้เป็ นไปตามคุณค่าหลักที่ดี
ขององค์กร
4) พิจารณารับทราบเรื่ องอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริ หารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริ หารกิจการของบริ ษทั
ที่กรรมการบริ หารเห็นว่าจาเป็ นหรื อสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ
5) รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในสาหรับเรื่ องที่เกี่ยวกับมาตรการป้ องกันตรวจสอบและแก้ไข
ปั ญหา และในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี ยหายหรื ออาจจะเกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
6) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
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อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจและหน้าที่ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
รวมถึงเรื่ องหรื อกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินกิจการ และ/หรื อบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั
(2) จัดเตรี ยมนโยบาย ภารกิจกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงานและอานาจการ
บริ หารต่างๆของบริ ษทั เสนอต่อประธานกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณา
(3) ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย ภารกิจกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
(4) มีอานาจในการดาเนิ นการและอนุมตั ิค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในอานาจดาเนิ นการของ
บริ ษทั
(5) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
(6) เป็ นผูร้ ับมอบอานาจของบริ ษทั ในการบริ หารกิ จการของบริ ษทั ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
(7) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
(8) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ประธานกรรมการบริ หาร
ทั้งนี้ อานาจกรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควร จะไม่
รวมถึงอานาจหรื อการมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อรายการที่ไม่อยูภ่ ายใต้การดาเนิ นธุรกิจ
ปกติทวั่ ไป ของบริ ษทั ซึ่งการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
รายชื่อผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่ อยทีเ่ ป็ นบริษัททีป่ ระกอบธุรกิจหลัก : บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด
(PIL) และ บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จากัด (PB) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยมีผูบ้ ริ หารจานวน 5 ท่าน
ประกอบด้วย
รายชื่อผู้บริหาร

ตาแหน่ ง

บริษัท

1. นายเดช ตุลยธัญ

กรรมการผูจ้ ดั การ

PIL

2. นายชญาน์ วตั ปุตระเศรณี

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ-สายงานขายและการตลาด

PIL

3. นายพิชิต เจียรกิตติมศักดิ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ-สายงานการเงินและบัญชี

PIL

4. นายธีรยุทธ พันธุ์มเี ชาวน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ-สายงานบุคคลและงานธุรการ

PIL

5. นางอรุณี อรรคบุตร

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ-สายงานบุคคลและงานธุรการ

PIL

หมายเหตุ  นายธี รยุทธ พันธุ ์เชาวน์ ได้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ-สายงานบุคคลและงานธุ รการ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยได้พน้ จาก

ตาแหน่งดังกล่าวโดยการโอนย้ายไปอยูบ่ ริ ษทั อื่นและนางอรุ ณี อรรคบุตร ได้ดารงตาแหน่งแทนตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบนั
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายธี ระพล จุฑาพรพงศ์ เป็ นเลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อทา
หน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของการประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสนับสนุนให้การ
กากับดูแลกิ จการเป็ นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ ดี ทั้งนี้ เลขานุ การบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ
1) ต้องมีความรู ้ข้ นั พื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) ต้องมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ
3) ต้องมีความรู ้ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริ ษทั และความสามารถในการสื่ อสารที่ดี เป็ นคุณสมบัติเสริ มที่ช่วยให้
การทาหน้าที่เลขานุการบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
หน้าที่ ความรับผิดชอบหลักของเลขานุ การบริ ษทั คือ การสนับสนุ นคณะกรรมการในด้านที่ เกี่ ยวข้องกับกฎระเบี ยบ
สาหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริ ษทั รวมถึงหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1) จัดการเรื่ องการประชุมผูถ้ ือหุน้ การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
2) แจ้งมติ และนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นให้ผูบ้ ริ หารที่ เกี่ ยวข้องและติ ดตามการปฏิ บัติตามมติ และ
นโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3) ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการที่ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบตั ิและข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ
4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริ ษทั เป็ นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิหนังสื อจดทะเบียนนิติบุคคล บริ คณห์สนธิ
ข้อบังคับ ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
5) ดู แ ลให้มี การเปิ ดเผยข้อ มูล และรายงานสารสนเทศในส่ ว นที่ รั บ ผิด ชอบต่ อ หน่ ว ยงานกากับดู แ ลโดยเป็ นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั
6) ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้
7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั เพื่อประกอบการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการ
8) จัดให้มีการให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึ งถึงผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
และเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่ นรู ปบาเหน็จประจาปี และเบี้ยประชุม สาหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารอยูใ่ นรู ป
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
1) บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ดังนี้
ค่ าตอบแทน
ปี 2560
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(บาท/ครั้ง)
20,000
- ประธานกรรมการบริษัท
(บาท/คน/ครั้ง)
15,000
- กรรมการบริษัท
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
(บาท/ครั้ง)
19,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
(บาท/คน/ครั้ง)
15,000
- กรรมการตรวจสอบ
รายงานประจาปี 2560

หน้ า 32

บาเหน็จ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการทีม่ ใิ ช่ กรรมการตรวจสอบ
สิทธิประโยชน์ อนื่ ๆ

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

250,000
250,000
220,000
220,000
-ไม่มี-

ในปี 2560 บริ ษทั มี การจ่ ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรู ปเบี้ ยประชุ มตามจานวนครั้ งที่ เข้าประชุ มและ
บาเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในรู ปเบี้ยประชุมตามจานวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1.นายวิเชียร พงศธร 
ประธานกรรมการ
(ลาออกจากการเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560)
2.นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์ 
กรรมการ
(ลาออกจากการเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560)
3.นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
ประธานกรรมการ
(ได้รับแต่งตั้งเป็ นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560)
4.นางแน่งน้อย บุณยะสารนันท์
กรรมการ
5.นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง 
กรรมการ
(ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560)
6.นายวรเทพ รางชัยกุล 
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
7.นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ 
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
8.นางจิตรวัฒนา จารุ วฒั นชัย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9.นางศุภศรี สุ ธนฐาน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10.นายสุ รพล สร้างสมวงษ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ยอดรวม

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
เบีย้ ประชุ ม
บาเหน็จ
กรรมการ

ค่ าตอบแทน
รวม

-

-

-

-

-

-

-

105,000.00

-

220,000.00

325,000.00

105,000.00

-

220,000.00

325,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105,000.00

117,000.00

250,000.00

472,000.00

105,000.00

90,000.00

220,000.00

415,000.00

105,000.00

90,000.00

220,000.00

415,000.00

525,000.00

297,000.00

1,130,000.00

1,952,000.00

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-

หมายเหตุ :  กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริ ษทั
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2) บริ ษทั ย่อย: บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด และบริ ษทั
พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด
- ไม่มี (ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
1) บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี 2) บริ ษทั ย่อย : บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด และ
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด
ปี 2560 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้ผบู ้ ริ หารในรู ปของเงินเดือนและเงินรางวัล (ไม่รวมเงินผลตอบแทน
จูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็ นค่าใช้จ่ายในการขาย ) จานวน 5 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้น 8.75 ล้านบาท
(2) ค่ าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อนื่ (ถ้ ามี)
1) บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี 2) บริ ษทั ย่อย : บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน โดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราส่ วน
ร้อยละของเงินเดือนตามที่บริ ษทั กาหนด โดยในปี 2560 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ย่อย จานวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 0.50 ล้านบาท
(3) การว่ าจ้ างด้ านการบริหารและให้ คาปรึกษาธุรกิจ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการว่าจ้างบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด (PFC) ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
ของบริ ษทั ให้บริ การงานด้านบริ หารจัดการและงานสนับสนุ นแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริ หารและให้
คาปรึ กษาธุรกิจ ซึ่งการว่าจ้างดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการแยกงาน (outsourcing) เพื่อใช้บริ การจากหน่วยงานของกลุ่ม
บริ ษทั พรี เมียร์ ซึ่ งเป็ นลักษณะการรวมศู นย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่ วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริ มาณธุรกรรม
ของแต่ละบริ ษทั เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริ ษทั จะต้องจัดหาบุคคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุม
ในทุกๆ ด้าน
ขอบเขตการให้บริ การครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
การบริ หารจัดการการกากับกิจการ และสนับสนุ นด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุ รกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมาย
ของแต่ละองค์กร รวมถึงดาเนินกิจการให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กร เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อกาหนดของกฎหมาย
ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีบุคคลกรที่ มีความสามารถ เชี่ ยวชาญ เข้าทาหน้าเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารในแต่ละองค์กรที่
ให้บริ การ
การบริ การให้คาปรึ กษา ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาแก่องค์กรทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจของกิจการ ทั้งด้าน
การวางแผนการก าหนดกลยุท ธ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ การวางแผนทางการเงิ น การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง การ
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บริ หารงานบุคคลและงานสานักงาน และงานสื่ อสารองค์กร รวมถึงการให้ความรู ้ดา้ นต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู ้ให้กบั
ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร
การบริ การในด้านการศึ กษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิ บตั ิงานให้กบั องค์กร เพื่อให้การดาเนิ นกิ จการบรรลุตาม
เป้ าหมายและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องหรื อในกรณี ที่เรื่ องนั้นจาเป็ นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น
งานตรวจสอบภายในองค์กร งานด้านบรรษัทภิบาล การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ งานคดีความ ทะเบียน
หุน้ ส่วนบริ ษทั บัญชีและภาษีอากร รวมถึงบริ หารจัดการแหล่งเงินทุนของกิจการการติดต่อสถาบันการเงิน
อย่า งไรก็ ต าม การท าสั ญ ญากับ PFC ถื อ เป็ นการท ารายการระหว่า งกัน กับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทารายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด และ
หาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรื อเงื่อนไขในการคิดค่าบริ การกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะนา
รายละเอียดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นตามความ
เหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทาสัญญาใหม่

บุคลากร
บริ ษทั กาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยมีพนักงาน
ทั้งหมด 314 คน โดยในปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจานวนทั้งสิ้ น
111.27 ล้านบาท ซึ่ งผลตอบแทนได้แก่ เงิ นเดื อน ค่าล่วงเวลา เงิ นช่ วยเหลื อค่าครองชี พ เงิ นรางวัล เงิ นช่วยเหลือพิเศษ
เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ เป็ นต้น (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจาก
การขาย ซึ่งถือเป็ นค่าใช้จ่ายในการขาย)
จานวนพนักงานและค่ าตอบแทน
ปี 2560
ผู้บริหาร - ชาย (คน)
- หญิง (คน)
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน
- ชาย (คน)
- หญิง (คน)
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

PE

PIL
(บริ ษทั ย่อย)

PB
(บริ ษทั ย่อย)

PC (2000)
(บริ ษทั ย่อย)

รวม

-ไม่มี-

3
1

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-

3
1

-ไม่มี-

225
75

3
7

-ไม่มี-

228
82

-ไม่มี-ไม่มี-

304
104.87

10
6.4

-ไม่มี-ไม่มี-

314
111.27

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั มีนโยบายส่งเสริ มและแนวการปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง โดยได้จดั ทาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับแผนและทิ ศทางการเติบโตของธุ รกิ จ โดยแต่ละตาแหน่ งงาน แต่ละหน้าที่ จะได้รับการวิเคราะห์
ศักยภาพ (Competency) ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานให้สมั ฤทธิ์ ผลเป็ นรายบุคคล เพื่อกาหนดแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับภาระ
งานในหน้าที่ รวมถึ งเพื่อเป็ นการพัฒนา/เตรี ยมความพร้ อมของบุ คลากรโดยการจัดทาแผนความก้าวหน้า/แผนสื บทอด
ตาแหน่งงาน (Career Path & Succession Plan)
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วัฒนธรรมคือหัวใจสาคัญขององค์กร วัฒนธรรมขององค์กรจะช่วยปรับแนวคิดของแต่ละคนให้มีกระบวนการคิด และ
การทางานไปในทิ ศทางและลักษณะเดี ยวกัน และยังส่ งผลไปยังลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในทิ ศทางเดี ยวกันอี กด้วย
ซึ่ งคุณค่าหลัก (Core Value) ถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการสร้างวัฒนธรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพ ถือเป็ นแก่นความคิด ความ
เชื่อ หรื อหลักการที่ ทุกคนยึดถือเป็ นหลักในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ภายใต้ปรัชญาในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั “ธุรกิ จ
ก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” และคุณค่าหลัก (Core Value) ซึ่งประกอบไปด้วย
1. คุณภาพ (Quality)
ความหมาย/นิยาม
มุ่งมัน่ พัฒนาคุณภาพในทุกด้าน
รายละเอียด
มุ่งมัน่ พัฒนา เสริ มสร้าง และผลักดันคุณภาพให้ดีเลิศในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการเป็ นผูน้ าในด้านคุณภาพ
2. ความคิดสร้ างสรรค์ (Innovation)
ความหมาย/นิยาม
ใช้แนวความคิดใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
รายละเอียด
ริ เริ่ ม ผสมผสานแนวความคิดและความรู ้ต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้และพัฒนาการ
ดาเนินงานให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดผลสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
3. ประโยชน์ ร่วมกัน (Mutual Benefits)
ความหมาย/นิยาม
ดาเนินการบนแนวคิดธุรกิจโลกใหม่ ในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์
รายละเอียด
ดาเนินการตามแนวคิดและหลักการที่ก่อให้เกิดการส่งเสริ ม เกื้อกูลและสร้างประโยชน์
ให้กบั ธุรกิจ พนักงาน สังคม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ทั้งสร้างผลตอบแทนที่มีมูลค่า
ทางการเงิน พร้อมกับการพัฒนาสังคมไปสู่ความสมดุลและยัง่ ยืน
4. ผสานความรู้ (Collaboration)
ความหมาย/นิยาม
ผสานความรู ้และความสามารถเพื่อร่ วมคิดร่ วมสร้าง
รายละเอียด
มีส่วนร่ วมในการคิด ปฏิบตั ิ และพัฒนา โดยการผสมผสานความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และ
ทรัพยากร ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ร่ วมกันของทุกฝ่ าย
5. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
ความหมาย/นิยาม
ยึดหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และวิถีไทยที่ดีงาม
รายละเอียด
ดาเนินชีวติ โดยยึดหลักคุณธรรม เคารพและให้เกียรติซ่ ึงกันและกันตามวิถีไทยที่ดีงาม
พร้อมทั้งดาเนินธุรกิจภายใต้จริ ยธรรมและธรรมาภิบาล โดยเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผูอ้ ื่นและสังคมไทย
คุณค่าหลักเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ใช้เป็ นหลักที่ยึดถือในการดาเนิ นธุรกิจมาโดยตลอด โดยมีความเชื่อว่าการดาเนิ นการ
ภายใต้ปรัชญา และคุณค่าหลักนี้จะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและสังคม....ร่ วมดาเนิ นการ
โดยยึดคุณค่าหลัก เพื่อสร้างสรรค์สงั คมที่น่าอยูแ่ ละยัง่ ยืน
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้านบุคลากรให้ตอบสนองต่อแนวนโยบายหลักของบริ ษทั บริ ษทั จึงให้ความสาคัญ
ต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน 3 แนวทางหลัก ดังนี้

รายงานประจาปี 2560

หน้ า 36

1.

ด้ านความสามารถหลัก (Core Competency)
พนักงานได้รับการพัฒนาและหล่อหลอมในด้าน พฤติกรรม ความเชื่ อ ทัศนคติ อันเป็ นไปในทิ ศทางที่
ตอบสนองสนับสนุ นต่อการบรรลุค่านิ ยมขององค์กรร่ วมกันของบริ ษทั ที่ มุ่งดาเนิ นธุ รกิ จแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้ างความ
สมดุ ลให้กบั ธุ รกิ จ พนักงาน และสังคม ตามปรัชญาการดาเนิ นธุ รกิ จ “ธุ รกิจก้ าวหน้ า พนักงานมั่นคง สั งคมยั่งยืน” และ
“คุณค่ าหลักขององค์ กร (Core Value)” ซึ่งประกอบด้วย
1.1 คุณภาพ
1.2 ความคิดสร้างสรรค์
1.3 ประโยชน์ร่วมกัน
1.4 ผสานความรู ้
1.5 คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความสามารถทางด้ านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
ทักษะและความสามารถทางด้านการบริ หารจัดการ ถือเป็ นความจาเป็ นและเป็ นเครื่ องมืออันสาคัญ สาหรับ
พนักงานระดับบังคับบัญชา พนักงานระดับบริ หาร โดยบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญและกาหนดแนวทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั และที่ กาลังจะเกิ ดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้ผูบ้ ริ หารมีเครื่ องมือที่ ดีพอ ในการนาพา
องค์กร ทีมงานให้บรรลุซ่ ึงปรัชญา วิสยั ทัศน์และคุณค่าหลักของบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย
2.1 การมีวสิ ยั ทัศน์
2.2 การแก้ปัญหา และการตัดสิ นใจ
2.3 การสื่ อสาร
2.4 การทางานเป็ นทีม และการสร้างเครื อข่าย
2.5 การปลูกฝังแนวคิด และสร้างแรงบันดาลใจ
2.6 การเป็ นโค้ชที่ดี
2.7 การดาเนินการให้สาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.8 การบริ หารด้วยธรรมาภิบาล
3. ความสามารถตามหน้ าทีร่ ับผิดชอบ (Functional Competency)
บุคลากรแต่ละท่าน แต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู ้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ ไ ด้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุซ่ ึ งประสิ ทธิ ผลของการ
ทางานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน
บริ ษทั ได้มีการเริ่ มดาเนิ นการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็ นการรักษาคน
เก่งและคนดีให้อยูก่ บั องค์กรอีกทั้งยังส่งผลให้พนักงานสามารถมีความเจริ ญก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพของตนเอง และเป็ น
การพัฒนาขีดความรู ้ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้น ให้การทางานบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้เพื่อที่ จะสามารถแข่งขัน
ในธุรกิจได้
การพัฒนาบุคลากรเน้นคุณค่าหลักในการดาเนิ นธุรกิจในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันคือ ธุรกิจ พนักงาน
และสังคม แนวทางการบริ หารงานบุคคล มีดงั นี้
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 พัฒนาความสามารถของบุคลากร กาหนดการพัฒนาส่งเสริ มคุณภาพทั้งความรู ้ ความสามารถ คุณภาพ
งานบริ การและความปลอดภัย ให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่ดีในแต่ละด้านมี
โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพที่ทา นอกจากนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน (ทักษะ ทัศนคติ เทคนิค) อย่างเป็ นระบบตามแผนการ
อบรมบุคลากร (Training Roadmap) ซึ่ งครอบคลุมและสอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพื่อทาให้มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบตั ิงาน (Technical Skills) ให้เป็ นที่ยอมรับเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
 ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่ งเสริ มและเข้าร่ วมในกิจกรรมที่สนับสนุนตามหลักวิถีไทยที่ดี และ
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการยึดถือปฏิบตั ิตามคู่มือนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
ในปี 2560 ที่ผา่ นมาบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (Soft Skills) คิดเป็ นเงิน 339,126.68
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.50 ของอัตราเงินเดือนของพนักงานทั้งหมด
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คณะกรรมการบริษทั

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
อายุ 68 ปี
ประธานกรรมการ กรรมการและ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
26 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา
„ ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริ กา
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
„ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 70 ปี 2549
„ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 32 ปี 2553
„ หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557
„ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ น 19 ปี 2558
„ หลักสูตร Board that Make a difference (BMD) รุ่ น 5 ปี 2560
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
„ 2552 ‟ ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
„ 2556 ‟ ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
„ 2556 ‟ ปั จจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
„ 2543 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ
„ 2543 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ
„ 2560 ‟ ปั จจุบนั ที่ปรึ กษา ประธานกรรมการ

รายงานประจาปี 2560

:
:

ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ ด จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

หน้ า 39

นางแน่ งน้ อย บุณยะสาระนันท์
อายุ 72 ปี
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
26 เมษายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา
„ ปริ ญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
„ Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, U.S.A.
„ Senior Executive Program, (SEP) SASIN
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
„ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 67/2550
„ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 9/2557
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
:
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
:
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
„ 2551 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการ
ตาแหน่ งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
„ 2551 - 2553
กรรมการที่ปรึ กษา
„ 2554 - 2555
ที่ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

รายงานประจาปี 2560

ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)
สายธุรกิจการเงิน กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

หน้ า 40

นางเพ็ญศรี เดชติง่ เอง
อายุ 61 ปี
กรรมการ
และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั : 31 ธันวาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา
„ ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
„ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 106//2556
„ หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่ นที่ 15/2557
„ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 197/2559
„ หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่ นที่ 26/2559
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท(%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
„ 2557 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ
ตาแหน่ งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
„ 2552 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ

 2558 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ
„ ปั จจุบนั
กรรมการ
„ ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการใหญ่ สายสนับสนุน 2

รายงานประจาปี 2560

:
:

ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั พี. เอม. ฟูด จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จากัด
บริ ษทั กรี นเนท เอสอี จากัด
บริ ษทั ในกลุ่มพรี เมียร์
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

หน้ า 41

นายวรเทพ รางชัยกุล
อายุ 56 ปี
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั 1 มกราคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ MBA (Marketing) จากมหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์










การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 187/2557
หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) SCCC/2558
หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 1/2560

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

:
:

ไม่มี
ไม่มี

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
2556 ‟ 2559
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
2557 ‟ 2559
กรรมการ
2560 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
2560 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
2560 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร


บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2552 ‟ 2556
ประธานกรรมการบริ หาร
2552 ‟ 2556
ประธานกรรมการบริ หาร
2557 ‟ 2559
ประธานกรรมการ
2557 ‟ 2559
ประธานกรรมการ
2557 ‟ 2559
กรรมการ

บริ ษทั ดัชมิลล์ จากัด
บริ ษทั กุยบุรีผลไม้กระป๋ อง จากัด
บริ ษทั อินทรี อีโคไซเคิล จากัด
บริ ษทั อินทรี ดิจิตอล จากัด
บริ ษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จากัด
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หน้ า 42

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
อายุ 55 ปี
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
วันที่ได้รับการเป็ นกรรมการแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา
„ ปริ ญญาโท การบริ หารธุรกิจภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
„ ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
„ ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
„ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 106 ปี 2556
„ หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่ นที่ 21ปี 2557
„ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 198 ปี 2557
„ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 13 ปี 2557
„ หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่ นที่ 15 ปี 2557
„ หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่ นที่ 2 ปี 2559
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
„ 2555 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการ
ตาแหน่ งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
„ 2552 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
„ 2552 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการ
„ 2552 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการ

รายงานประจาปี 2560

:
:

ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์เรจ จากัด

หน้ า 43

„ 2552 ‟ ปั จจุบนั
„ 2552 ‟ ปั จจุบนั
„ 2552 ‟ ปั จจุบนั
„ 2552 ‟ ปั จจุบนั
„ 2552 ‟ ปั จจุบนั
„ 2556 ‟ ปั จจุบนั
„ 2558 ‟ ปั จจุบนั
„ ปั จจุบนั

รายงานประจาปี 2560

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่

บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั พีเอมฟูด จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์แคนนิ่งอินดัสตรี จากัด
บริ ษทั รายาเฮอร์ริเทจ จากัด
บริ ษทั ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิลเต็มส์ จากัด
บริ ษทั อินฟิ นิทกรี น จากัด
บริ ษทั กรี นเนทเอสอี จากัด
งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

หน้ า 44

นางจิตรวัฒนา จารุวฒ
ั นชัย
อายุ 66 ปี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
11 พฤษภาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
„ ปริ ญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ กฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
„ ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
„ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 99 ปี 2555
„ หลักสูตร The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting รุ่ น 1 ปี 2559
„ สัมมนาหลักสูตรพื้นฐาน เกี่ยวกับรายงานของผูส้ อบบัญชีแบบใหม่ รุ่ น 1 ปี 2559
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

:
:

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
„ ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
„ 2544 ‟ ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
„ 2545 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
„ ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการสายบัญชีและการเงิน (CFO)

บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ ไวร์เลส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สุวจิ ิตร จากัด
บริ ษทั พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จากัด

รายงานประจาปี 2560

ไม่มี
ไม่มี
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นางศุภศรี สุ ธนฐาน
อายุ 61 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
11 พฤษภาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
„ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
„ ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
„ Certified Internal Audit of Institute of Internal Auditors (CIA No. 30833)
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
„ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 6 ปี 2547
„ หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่ นที่ 1 ปี 2549
„ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 132 ปี 2559
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
„ 2547 ‟ ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการบัญชีและการเงิน

รายงานประจาปี 2560

:
:

ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
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นายสุ รพล สร้ างสมวงษ์
อายุ 60 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
11 พฤษภาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
„ ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบณ
ั ฑิตไทย
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
„ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 132 ปี 2559
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
„ พ.ศ. 2549 - 2556
กรรมการ
„ พ.ศ. 2556
กรรมการผูจ้ ดั การ
„ ปั จจุบนั
กรรมการและที่ปรึ กษา
„ ปั จจุบนั
„ ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

„ ปั จจุบนั

กรรมการ

รายงานประจาปี 2560

:
:

ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั เฮอร์เบิร์ท สมิธ ฟรี ฮิลส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เฮอร์เบิร์ท สมิธ ฟรี ฮิลส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เฮอร์เบิร์ท สมิธ ฟรี ฮิลส์ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการทางกฎหมาย
บริ ษทั โกลด์มาสเตอร์ จากัด (มหาชน)
สานักงานสภาอนุญา โตตุลาการการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สานักฝึ กอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความฯ
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รายชื่ อบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

รายชื่อบริษทั ในกลุ่ มบริษทั พรีเมียร์
PFC
PE
PC2000
PIL
PB
PT
DCS
DCS Myanmar
PM
PMF
PCI
PFP
PMSE
GNSE
PPP
IGC
PPG
PMC

รายงานประจาปี 2560

บจ. พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล
บมจ. พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
บจ. พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000)
บจ. พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง
บจ. พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ
บมจ. พรี เมียร์ เทคโนโลยี
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.
บมจ. พรี เมียร์ มาร์เก็ตติง้
บจ. พี.เอม.ฟูด
บจ. พรี เมียร์ แคนนิ่ ง อินดัสตรี้
บจ. พรี เมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
บจ. พีเอ็ม เอสอี
บจ. กรี นเนท เอสอี
บมจ. พรี เมียร์ โพรดักส์
บจ. อินฟิ นิ ท กรี น
บจ. พีพี กรี น เอ็นเนอร์จี
บจ. พรี เมียร์ มอเตอร์

PRH
RYH
MS
SP
PAC
PMB
BMC
PMN
P-PET
SHR
PCE
IME
SPH
PPlanner
LPCE
SNE
LQ5
RKT

บจ. พรี เมียร์ รี สอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
บจ. รายา เฮอริ เทจ
บจ. หมูบ่ า้ นเสรี
บจ. เสรี พรี เมียร์
บจ. พรี เมียร์ แอสเซ็ทส์
บจ. พรี เมียร์ เมโทรบัส
บจ. บางกอก ไมโคร บัส
บจ. พรี เมียร์ แมนู แฟคเจอริ่ ง
บจ. พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์
บจ. ซี แฮริ เออร์
บจ. พรี เมียร์ ซีอี
บจ. อิมพีเรี ยล อีเกิล้
บจ. เสรี พร็ อพเพอร์ต้ สี ์ โฮลดิง้
บจ. พรี เมียร์ แพลนเนอร์
บจ. แอลพีซีอี
บจ. เสนานี
บจ. ลิคควิเดชัน 5
บจ. ร้านคนไทย
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เลขานุการบริษทั

นายธีระพล จุฑาพรพงศ์
อายุ 53 ปี
เลขานุการบริ ษทั
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นเลขานุการบริ ษทั
19 กุมภาพันธ์ 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา
„ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
„ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
„ เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
„ นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
„ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 6 ปี 2547
„ หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่ นที่ 2/2559
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

: ไม่มี
: ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
„ 2528 ‟ 2535
ที่ปรึ กษากฎหมาย
บริ ษทั ดีทแฮล์ม จากัด
„ 2535 ‟ 2544
ทนายความ
บริ ษทั พีบีเอสลอว์ จากัด
„ 2544 ‟ 2545
ทนายความหุน้ ส่วน
บริ ษทั สานักกฎหมายนทีอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
„ 2545 - ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการ งานบรรษัทภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์และเลขานุการบริ ษทั

รายงานประจาปี 2560
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งานตรวจสอบภายใน ( IA )
นายเอกพันธุ์ นวลเมือง
อายุ 54 ปี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
วันที่ได้รับผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในแต่งตั้ง
30 สิ งหาคม 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา
„ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
„ MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
„ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
„ บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การฝึ กอบรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
„ Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000
„ Application of Risk Management International Standard
ISO 31000 : 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010 : 2009
„ Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO ‟ ERM
„ หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่ นที่ 2 ปี 2556
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
„ 2538 ‟ 2555
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ

„ 2555 - ปั จจุบนั

รายงานประจาปี 2560

ผูอ้ านวยการ งานตรวจสอบภายใน

: ไม่มี
: ไม่มี

บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โกลเบิล แคปปิ ตอล จากัด
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
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ข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ
นายวรเทพ รางชัยกุล
นางภัทริ นทร์ นครชัย (คูส่ มรส)

ข้ อมูล การถื อครองหลั กทรัพย์ ของกรรมการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวนหุ้น ณ วันที่
จานวนหุ้น ณ วันที่
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-

นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
นางเพ็ญศรี เบญจฤทธิ์ (คูส่ มรส)

-

0.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%

-

นางจิตรวัฒนา จารุ วฒั นชัย
นายประพันธ์ จารุ วฒั นชัย (คูส่ มรส)

200

0.00%
0.00%

200

0.00%
0.00%

-

นายสุรพล สร้างสมวงษ์
นางอุไรรัตน์ สร้างสมวงษ์ (คูส่ มรส)

-

0.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%

-

นางศุภศรี สุธนฐาน
นพ.เกียรติยศ โคมิน (คูส่ มรส)

300
-

0.00%
0.00%

300
-

0.00%
0.00%

-

นางแน่ งน้อย บุณยะสาระนันท์
นายบุญเสริ ม บุณยะสาระนันท์ (คูส่ มรส)

-

0.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%
0.00%

-

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
นายสุวฒั น์ ผ่องจิตต์ (คูส่ มรส)
เด็กชายวริ ทธิ์ ธร ผ่องจิตต์ (บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
นางเพ็ญศรี เดชติง่ เอง
นายวิจารณ์ พลการ (คูส่ มรส)
นางสาวกริ ชแก้วเก้า พลการ (บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)

รายงานประจาปี 2560

60
-

0.00%
0.00%
0.00%

60
1
-

-
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมัน่ ว่ากระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี
และการบริ หารจัดการในกรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายจะช่วยส่ งเสริ มให้บริ ษทั เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษทั จึงกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็ นธรรม และโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
2. จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการตรวจสอบภายใน ที่ เ หมาะสมและ
มีประสิ ทธิผล
3. ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
4. ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิ ของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
โดยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน
ปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในสิ ทธิพ้นื ฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ
ในฐานะเจ้าของบริ ษทั โดยกาหนดแนวปฏิบตั ิการให้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ ือหุ ้น
ประเภทสถาบันให้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิ ทธิพ้นื ฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนแบ่ง
ในกาไรของกิจการ การซื้อขายหรื อโอนหุ ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ทุกรู ปแบบ ได้แก่เบี้ ย
ประชุม บาเหน็จหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
บริ ษทั เช่น การจัดสรรเงิ นปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุนและ
การอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
1.2 บริ ษ ัทมี ก ารให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุ ม โดยมี คาชี้ แจงและเหตุผลประกอบ
ในแต่ละวาระหรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น หรื อในเอกสารแนบวาระ
การประชุ ม และละเว้น การกระท าใดๆ ที่ เ ป็ นการจ ากัด โอกาสของผู ้ถื อ หุ ้ น ในการศึ ก ษาสารสนเทศของบริ ษัท
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
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1.2.1 บริ ษทั ไม่มีการลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั ที่ตอ้ งเปิ ดเผยตาม
ข้อกาหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ อย่างกะทันหัน ไม่เพิม่ วาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้น
ทราบล่วงหน้า ให้สิทธิ ในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จากัดสิ ทธิ ในการเข้าประชุมของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาสายเป็ นต้น
1.2.2 บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกาหนดวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ไว้เป็ นเรื่ องๆ และมีการระบุวตั ถุป ระสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่ เสนอไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมี
ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสิ นใจดังต่อไปนี้
ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ
1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ
การศึกษา ประวัติการทางาน จานวนบริ ษทั ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ เป็ นต้น
2) การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็ นกิจการที่อาจก่อให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ก็ได้ระบุไว้ชดั เจนแล้ว
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณี แต่งตั้งกรรมการใหม่)
4) วันที่ เดือน และปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุมในปี ที
ผ่านมา (กรณี แต่งตั้งกรรมการเดิม)
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทาหน้าที่คณะกรรมการสรรหา
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1) จานวนเงินและรู ปแบบค่าตอบแทนแยกตามตาแหน่งหรื อภาระหน้าที่ของกรรมการ
2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
4) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ๆ ที่ ไ ด้รั บ ในฐานะกรรมการ (ปั จ จุ บัน กรรมการไม่ มี สิ ท ธิ
ประโยชน์อื่นใด นอกจากเบี้ยประชุมและบาเหน็จประจาปี )
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทาหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ค. วาระการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีสงั กัด
1) ชื่อผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี
2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้ อบบัญชี
3) ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
4) จ านวนปี ที่ ท าหน้า ที่ ใ ห้ บ ริ ษัท (กรณี แ ต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี ค นเดิ ม )หรื อเหตุ ผ ลที่
เปลี่ยนตัวผูส้ อบบัญชี (กรณี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนใหม่)
5) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริ การอื่นของผูส้ อบบัญชี
6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
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ง. วาระการจ่ายเงินปั นผล
1) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
2) จานวนเงินที่จ่ายจริ งเทียบกับนโยบาย
3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปั นผลไม่เป็ นไปตามนโยบาย
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่ องสาคัญของบริ ษทั เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ
การขาย/ เลิก/ โอนกิจการ / การควบรวมกิจการ เป็ นต้น
1) รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรื อความจาเป็ น
3) ผลกระทบต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
1.3 คณะกรรมการอานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่
และควรละเว้นการกระทาใดๆ ที่ เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุ ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสี ยงลงมติไม่มี
วิธีการที่ยงุ่ ยากหรื อมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง
1.4 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคาถามเกี่ยวกับบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์
การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจนและแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ยัง
เผยแพร่ หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วยคณะกรรมการได้มีการกาหนดการกลัน่ กรอง
คาถามล่วงหน้าและกาหนดให้บริ ษทั ตอบคาถามให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับมีการชี้ แจงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบ
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
1.4.1 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยใน
ส่ วนของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคาถามจนถึงประมาณ 7 วันก่อนวัน
ประชุม โดยบริ ษทั ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1) กาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน
2) แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
3) วิธีการส่งคาถามล่วงหน้า เช่น ให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งคาถามผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื ออีเมล์ หรื อ
ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็ นต้น
4) ช่วงเวลาที่เปิ ดให้ส่งคาถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผูถ้ ือหุน้
5) มีกระบวนการกลัน่ กรองคาถามล่วงหน้าที่ผูถ้ ือหุ ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาใน
การตอบคาถามเหล่านั้น
6) บริ ษทั ได้ตอบคาถามให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
7) บริ ษทั ได้ตอบคาถามให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบในวันประชุม
8) บริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบถึงคาถามที่มีผถู ้ ือหุ ้นถามมาล่วงหน้า และคาตอบ
ของคาถามเหล่านั้น
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1.5 คณะกรรมการสนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถกาหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
ทั้ง นี้ ผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถดาวน์ โ หลดแบบหนัง สื อ มอบฉั น ทะผ่ า นทางเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ได้ และ
ยังกาหนดให้บริ ษทั จัดให้มีอากรแสตมป์ ไว้บริ การผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปิ ดหนังสื อมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นที่ เข้าประชุ มภายหลังจากประธานในที่ ประชุ มเปิ ดการประชุ มแล้วสามารถออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ อยู่ระหว่าง
พิจารณาและยังไม่มีการลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ ได้เข้าประชุ มเป็ นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมี
ความเห็นเป็ นอย่างอื่น
2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 คณะกรรมการส่งเสริ มให้บริ ษทั นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยา
2.2 การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกรรมการ
2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2.2 ในกรณี ที่ ก รรมการไม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ครบทุ ก ท่ า นอย่า งน้อ ยมี บุ ค คลดัง ต่ อ ไปนี้
เข้าประชุมผูถ้ ือหุน้
1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการผูจ้ ดั การ
3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2.3 เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
ได้
2.3 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้จดั ให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณี ที่วาระนั้นมี หลายรายการ เช่ น
วาระการแต่งตั้งกรรมการ
2.4 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆวาระและการบันทึ ก
วีดิทศั น์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนน
เสี ยงในทุกๆ วาระเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้
2.5 ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้จัด สรรเวลาให้เ หมาะสมและส่ ง เสริ ม ให้ ผูถ้ ื อ หุ ้น มี โ อกาสในการแสดง
ความเห็นและตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
3. การจัดทารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นบันทึ กการชี้ แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุมรวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ตั้งประเด็นหรื อซักถาม พร้อมทั้งมีบนั ทึกคาถามคาตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถ้ ือหุ ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสี ยงเป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริ ษทั เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
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3.2.1 เปิ ดเผยมติ ที่ ป ระชุ ม โดยแยกเป็ นคะแนนที่ เ ห็ น ด้ ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยหรื องดออกเสี ยง
ในวันทาการถัดไป
3.2.2 เผยแพร่ รายงานการประชุ ม ภายใน 14 วันนับจากวันประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อใช้เป็ นช่ องทาง
ให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้ งรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
3.2.3 เผยแพร่ วดี ิทศั น์การประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
4. บริษัทให้ การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่ าสิ ทธิตามกฎหมาย โดยการให้ขอ้ มูลสาคัญที่เป็ นปั จจุบันผ่านบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 บริ ษทั ได้จดั ขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค เลขที่ 1 ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
โดยมีผถู ้ ือหุ ้นมาร่ วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะรวมจานวน 63 ราย คิดเป็ นร้อยละ 35.4061 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายแล้วทั้งหมด มีกรรมการบริ ษทั เข้าร่ วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการท่านอื่นอีก 5 ท่าน นอกจากนี้ ยงั มีผบู ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั และผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมด้วย
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ทุกคราว รวมทั้งในปี 2560 บริ ษทั ได้มอบให้
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั ดาเนิ นการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุม
พร้ อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่ วมประชุ ม และข้อมูลประกอบการประชุ มตามวาระต่างๆ ซึ่ งในแต่ละวาระมี ความเห็ นของ
คณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบล่วงหน้าก่ อนวันประชุ ม และเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าว
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th ล่วงหน้าก่ อนวันประชุ มไม่น้อยกว่า 30 วัน
เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้มีเวลาในการศึ กษาข้อมูลเป็ นการล่วงหน้าก่ อนวันประชุม และได้จดั ทารายงานการประชุ มส่ งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้น
สามารถตรวจสอบได้
ในปี 2560 บริ ษทั ได้รับการประเมิ นคุ ณภาพการจัดการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ภายใต้โครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริ ษทั จดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุม
ขั้น ตอนต่ า งๆในการจัด การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นตั้ง แต่ ก่อ นวัน ประชุ ม วันประชุ ม และภายหลัง วันประชุ มในระดับ “ดี เลิ ศ ”
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 5
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
(CGR) ประจาปี 2560 ในหมวดที่ 1 สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ มีดงั ต่อไปนี้
1. บริ ษทั ไม่ได้เปิ ดเผยถึงการจัดให้มีผตู ้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นไว้ในรายงาน
การประชุมผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบผลคะแนนเสี ยงมิใช่วิธีการป้ องกัน
การทุ จริ ตในการลงคะแนนเสี ยง ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการ
บันทึ กวิดีทศั น์การประชุ มอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั อีกด้วย ดังนั้นการดาเนิ นการ
ประชุมและการนับคะแนนเสี ยงจึงเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้อยูแ่ ล้ว
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กากับดูแลและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ อย่างเท่าเที ยมกัน ทั้งเรื่ องการกาหนดกระบวนการที่
อานวยความสะดวกให้ผูถ้ ื อ หุ ้น เข้าประชุ ม ได้โดยไม่ ยุ่ง ยากจนเกิ น ไป ผูถ้ ื อหุ ้นได้รั บการคุ ม้ ครองจากการกระทาที่ เ ป็ น
การเอาเปรี ยบและผูถ้ ือหุ ้นมี อานาจควบคุม การมีมาตรการป้ องกันกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง
บริ ษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. การให้ ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริ ษทั แจ้งกาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ ผา่ นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
1.1.1 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุ มที่ เผยแพร่ ผ่านบนเว็บไซต์ของบริ ษทั มีขอ้ มูลเหมื อนกับข้อมูลที่
บริ ษทั จะส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบเอกสาร
1.1.3 บริ ษทั จัดส่ งหนังสื อ เชิ ญ ประชุ มและเอกสารประกอบให้ผูถ้ ื อหุ ้น ล่วงหน้า ก่ อนวันประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ มากกว่าที่กฎหมายกาหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
1.2 บริ ษทั แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ รวมทั้งสิ ทธิ
การออกเสี ยงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ ทราบทั้งในหนังสื อเชิญประชุมและในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.3 หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวข้างต้นได้จดั ทาเป็ นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่ พร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นฉบับภาษาไทย
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
2.1 คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่
ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่ องที่เสนอเป็ นวาระการประชุม
4) ช่องทางรับเรื่ อง เช่น ส่งหนังสื อถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื่ องผ่านบนเว็บไซต์
หรื ออีเมล์มาก่อน เป็ นต้น
5) ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
6) คณะกรรมการแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั
7) มี กระบวนการกลั่นกรองเรื่ อ งที่ ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอ เพื่ อให้ค ณะกรรมการพิจารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการ
8) แจ้ง ผลการพิจ ารณาของคณะกรรมการพร้ อ มเหตุผ ลให้ผูถ้ ื อ หุ ้ น ทราบ โดยแจ้งไปยังผูถ้ ื อ หุ ้น
ผูเ้ สนอวาระ และแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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2.2 คณะกรรมการกาหนดวิธีการให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ โดยมี
หลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ช่องทางรับเรื่ อง โดยการส่งหนังสื อถึงคณะกรรมการ
2) ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผูไ้ ด้รับเสนอชื่อ หนังสื อยินยอม
ของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ เป็ นต้น
4) คณะกรรมการแจ้ง ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ทราบหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดผ่านช่ อ งทางการเผยแพร่ ข ้อ มู ล ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
ไว้
6) เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ โดยแจ้งไป
ยังผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ สนอ และประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.3 ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารไม่ มี ก ารเพิ่ ม วาระการประชุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้แ จ้ง เป็ นการล่ ว งหน้า โดยไม่ จ าเป็ น
โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
2.4 คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายคน
3. การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
3.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิ บตั ิ รวมทั้งแนวปฏิ บตั ิเรื่ องการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วนรู ้ขอ้ มูลภายในใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ
3.2 กาหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารที่ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ ง
รายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็ นประจา รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
4. การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
4.1 คณะกรรมการมี ขอ้ กาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร รายงานการมี ส่วนได้เสี ยอย่างน้อย
ก่อนการพิจารณาวาระนั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
1) คณะกรรมการกาหนดแนวทางให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนได้เสี ยของตนและ
ผูเ้ กี่ ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
บริ ษทั
2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุ รกิ จและข้อกาหนดของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่น
ธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เป็ นต้น
3) กาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อมูลส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง
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4) เลขานุ การบริ ษทั ทาหน้าที่ ในการรายงานข้อมูลส่ วนได้เสี ยให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมทั้งผูเ้ กี่ ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุ รกรรม
ระหว่างบริ ษทั กับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง
4.2 คณะกรรมการดู แลให้กรรมการที่ มีส่ วนได้เสี ยอย่างมี นัยสาคัญในลักษณะที่ อาจท าให้กรรมการราย
ดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560 ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงลาดับระเบี ยบวาระการประชุ ม หรื อ
เพิ่มเติมวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้แก่คณะกรรมการหรื อผูท้ ี่ คณะกรรมการมอบหมายเป็ นประจาทุ กไตรมาส รวมทั้งมีการเปิ ดเผยในที่
ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
(CGR) ประจาปี 2560 ในหมวดที่ 2 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มีดงั ต่อไปนี้
1. บริ ษ ัท ไม่ไ ด้ก าหนดวิธี ก ารลงคะแนนเสี ยงเลื อ กตั้ง กรรมการโดยการลงคะแนนเสี ย งแบบสะสม
(Cumulative Voting) เนื่ องจากบริ ษทั มี กระบวนการสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้ว น และบริ หารกิ จการ
โดยคานึงถึงสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยอยูแ่ ล้ว
2. บริ ษ ัท ไม่ ไ ด้ ก าหนดนโยบายให้ ก รรมการและผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง แจ้ง ต่ อ คณะกรรมการหรื อ ผู ้ที่
คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุน้ ของบริ ษทั ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้ อขาย เนื่ องจาก บริ ษทั
มีระเบียบเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องไม่ทาการซื้อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงิน และภายใน 3 วัน ภายหลังจากเปิ ดเผยงบการเงิน และการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ในบางกรณี เป็ นการตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลขณะนั้น ทาให้ไม่สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั เห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็ นภาคส่วนที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็ นหน้าที่ใน
การดูแลให้เกิดความอยูร่ อดและยัง่ ยืนของสังคมร่ วมกัน ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยึดมัน่ เจตนารมณ์ของการดาเนินธุรกิจให้
ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนโดยตระหนักและให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน ภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริ ษทั
พรี เมียร์ นัน่ คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” เพราะเชื่อมัน่ ว่าการคงไว้ซ่ ึ งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน
และสังคมนั้น จะส่งเสริ มให้ท้ งั บริ ษทั สังคม และสิ่ งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน
บริ ษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1. การกาหนดนโยบายการปฏิบัตติ ่อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
1.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและแนวการปฏิ บัติ ต่ อ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย แต่ ล ะกลุ่ ม พร้ อ มมาตรการ
ดาเนิ นการที่เป็ นรู ปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม ที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั และ
ห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
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1) ผู้ถือหุ้น
ปฏิ บัติ ห น้าที่ ด้วยความซื่ อ สัต ย์สุจ ริ ต โปร่ ง ใส และเป็ นประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษ ัท และผูถ้ ื อ หุ ้ น
บริ หารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและผูเ้ กี่ ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและไม่ดาเนิ นการใดๆ ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน
ของบริ ษทั
2) พนักงาน
บริ ษทั เล็งเห็นถึงความสาคัญของพนักงานซึ่ งถือเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมบนหลักสิ ทธิ มนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิท้ งั การแบ่งแยกสี ผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา
ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรื อแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริ หารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็ นธรรม
เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริ ษทั ที่อยูใ่ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริ มความรู ้ความสามารถให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
สาหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิการสาหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมาย
กาหนด เช่ น กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ พนัก งานเพื่ อ เป็ นเครื่ องมื อ ในการสร้ างแรงจู งใจการปฏิ บัติ ง านของพนักงานและ
รั กษาบุ ค ลากรไว้กับ บริ ษ ัท ในระยะยาวโดยให้มี ล ัก ษณะการออมอย่า งสม่ า เสมอ เพื่ อ เป็ นหลัก ประกัน ในการใช้ชี วิ ต
หลังเกษียณอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการออมและเป็ นแหล่งเงินทุนในยามฉุ กเฉิ น การประกันสุ ขภาพกลุ่ม
การประกันชี วิตกลุ่ม การประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม การตรวจสุ ขภาพประจาปี ห้องพยาบาลของบริ ษทั โดยแพทย์และพยาบาล
วิชาชีพ ห้องสมุดสาหรับพนักงาน ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับ-ส่งพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาส
ต่างๆ
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการ
ปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู ้และฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
แก่พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่ งเสริ มในการสร้างจิตสานึ กให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือ
ปฏิบตั ิ และกาหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้ องกันภัยในอาคารสานักงาน การซ้อมหนี ไฟเป็ นประจาทุกปี รวมถึงการตรวจ
วิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสี ยง
3) ลูกค้ า
บริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อ
ลูกค้า และมีกระบวนการเรี ยกคืนสิ นค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสิ นค้า
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4) คู่ค้าและเจ้ าหนี้
บริ ษทั มีการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ดาเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
เคารพและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่กาหนดไว้ ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการติดต่อกับคู่
ค้าหรื อเจ้าหนี้ หากในกรณี ที่ขอ้ มูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ ไม่สุจริ ต บริ ษทั จะหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้
เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาให้รวดเร็ วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่ าย
5) คู่แข่ ง
บริ ษทั มีการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมกับคู่แข่งขัน
มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่
ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสี ยงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรื อกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจริ งและ
ไม่เป็ นธรรม
6) ชุมชน/สังคม
บริ ษทั กาหนดนโยบายแนวปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิ
แก่พนักงานทุกคน ดังนี้
(1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดี
กับชุมชนที่สถานประกอบการของบริ ษทั ตั้งอยู่
(2) ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) ไม่สนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อชุมชน สังคม
(4) ใส่ ใจและรั บ ผิ ดชอบแก้ไ ขในภัย อันตรายที่ สัง คมหวัน่ วิต ก อันอาจเกิ ด จากผลิ ต ภัณ ฑ์/
บริ การหรื อการดาเนินงานของบริ ษทั
(5) มี ส่ ว นร่ ว มในการยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี สร้ า งสั ง คมที่ อ ยู่ ร่ ว มกัน อย่า งมี ค วามสุ ข
พัฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม รั ก ษาวัฒ นธรรมที่ ดี ง าม รวมถึ ง ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกาหนดนโยบายดาเนินธุรกิจตาม “นโยบายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและสังคม”
ของกลุ่ม บริ ษ ัทพรี เมี ย ร์ (เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย) และปฏิ บัติตามกฎหมายด้า นสิ่ ง แวดล้อมและ
ความปลอดภัยของภาครัฐอย่างเคร่ งครัด
(1) ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(2) ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
(3) ไม่ให้การสนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
(4) ส่งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรอื่นๆ โดยการนาเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริ ษทั
(5) ส่ งเสริ มให้มีการให้ความรู ้พนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมร่ วมกับพนักงาน โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิให้เป็ นที่ทราบ
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1.2 คณะกรรมการกาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อร้องเรี ยน และจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรื อรายงานประจาปี ของบริ ษทั
1.3 มีกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหาย
จากการที่บริ ษทั ละเมิดสิ ทธิตามกฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2. การเปิ ดเผยการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและการจั ด ท ารายงานเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainability
Development Report) ด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR Report)
2.1 บริ ษทั เปิ ดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนิ นการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิ ดเผย
กลไกในการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย
2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริ ษทั จัดทารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการเป็ นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจาปี และได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th
3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัตใิ นการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น และห้ ามจ่ ายสินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดมา
3.1 บริ ษทั ย่อยได้บรรจุหัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ” ไว้ในหลักสู ตรการปฐมนิ เทศ
พนักงานใหม่ที่จดั ขึ้นเป็ นประจาทุกเดือน โดยใช้สื่อวิดีทศั น์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริ หารทรัพยากรบุคคล และในปี
2560 บริ ษทั ย่อยได้จดั กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่จานวนทั้งสิ้น 45 คน
3.2 บริ ษทั ย่อยได้จดั ทาหลักสูตร e-Learning หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ” ที่กาหนดให้
พนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมด้วยตนเองผ่านระบบอินทราเน็ ตของบริ ษทั ย่อย และต้องทาแบบทดสอบหลังจบหลักสู ตร
เริ่ มตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้จดั ให้พนักงานเข้าใหม่จานวน 45 คนเข้ารับการอบรมผ่านระบบงานดังกล่าวได้
จานวน 44 คน อีก 1 คนเป็ นพนักงานใหม่ในสังกัดสานักงานเชี ยงใหม่ซ่ ึ งยังมีขอ้ จากัดของการใช้ระบบงานดังกล่าว ทั้งนี้
บริ ษทั ย่อยมีแผนงานให้ทุกสานักงานของบริ ษทั ย่อยสามารถเข้าถึงระบบงานดังกล่าวได้ท้ งั หมดในปี 2561 ระบบงานดังกล่าว
จะบันทึกการเข้าถึงของพนักงานทุกคน และสามารถเรี ยกดูประวัติการเข้าถึงระบบงานได้
3.3 บริ ษทั ย่อยได้ออกเอกสารลงนามโดยกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ย่อยไปยังลูกค้าและคู่คา้ เพื่อแจ้งงด
เว้นการให้ของขวัญและของกานัลแก่บุคลากรของบริ ษทั ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่บริ ษทั ย่อยได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุ
ให้เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี
3.4 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบรรจุ “นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ” ลงบนเว็บไซต์ของบริ ษทั และ
ของบริ ษทั ย่อย ( http://www.pe.premier.co.th/th_04_4_ir_Sustainability_Development_Report.html )
3.5 บริ ษทั ย่อยทบทวนและประเมินความเสี่ ยงด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ซึ่งบรรจุให้เป็ น 1 หัวข้อ
ของการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั โดยเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้ เรื่ อง “ปั จจัยความเสี่ ยง”
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4. บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายทางด้ านทรั พย์ สินทางปั ญญา ห้ามพนัก งานละเมิ ดต่อทรั พย์สินทางปั ญญา
ของผูอ้ ื่น ไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาในประเทศหรื อต่างประเทศ และห้ามการนาซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์มาใช้งานใน
บริ ษทั รวมทั้งมี นโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตและห้ามจ่ ายสิ นบนเพื่อประโยชน์ทางธุ รกิ จ ซึ่ งได้แจ้งให้พนักงานทุ กคน
รับทราบและถือปฏิบตั ิตลอดมา
ในปี 2560 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ที่มีนยั สาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี อาทิ
1. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็ นต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนิ น
ธุ รกิ จของบริ ษทั ในฐานะเจ้าของบริ ษทั ผ่านกรรมการอิ สระเป็ นการล่วงหน้า โดยทุ กๆ ข้อคิดเห็ นจะได้รับการรวบรวม
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา ซึ่ งในการประชุ มประจาปี 2560 ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดเสนอแนะข้อคิดเห็ นเป็ น
การล่วงหน้า
2. บริ ษทั ไม่มีกรณี ที่ฝ่าฝื นกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ ริ โภค การแข่งขันทางการค้า สิ่ งแวดล้อม
ไม่มีกรณี การกระทาผิดด้านละเมิ ดทรั พย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่ น ด้านการทุ จริ ต หรื อกระทาผิดด้านจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ
และมีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ หรื ออัตราการหยุดงาน หรื ออัตราการเจ็บป่ วยจากการทางานเป็ นศูนย์
3. บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิ จการเป็ นฉบับต่างหาก
แยกจากรายงานประจาปี โดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์
พัน ธกิ จและปรั ช ญาของกลุ่ ม บริ ษทั พรี เ มี ย ร์ นั่นคื อ “ธุ รกิ จก้า วหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยัง่ ยืน ” และได้เ ปิ ดเผยไว้ใ น
เว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th
4. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้รับรองฐานะสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริ ต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition Against Corruption ( CAC ) ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น (Holding Company) บริ ษทั ได้นาส่ งนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้บริ ษทั พรี เมียร์
อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัดและบริ ษทั พรี เมี ยร์ โบรคเคอร์ เรจ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยดาเนิ นการต่อ ได้มีการประกาศคู่มือแนว
ทางการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมถึงได้เพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริ ตลงในเอกสารทางธุรกิจ
และทาการฝึ กอบรมพนักงานทุกคนเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั
ส่งเสริ มความซื่อสัตย์สุจริ ต และความรับผิดชอบ
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
(CGR) ประจาปี 2560 ในหมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีดงั ต่อไปนี้
1. บริ ษทั ไม่ได้จดั ทารายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เนื่ องจากบริ ษทั เห็นว่าการเปิ ดเผยข้อมูล
ทั้งในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (Annual Report) มีเนื้ อหาและสาระสาคัญครบถ้วน
แล้ว โดยไม่จาเป็ นที่จะต้องจัดทาในลักษณะรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูล และความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่ งใสทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของ
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ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้นนักลงทุนและสาธารณชน
ผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริ ษ ัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมี การ
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
บริ ษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส ดังนี้
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่ จะดูแลให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อมูลที่ เปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด
และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน ทั้งนี้
1.1.1 มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่ มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิ น
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
1.1.2 มีการประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจา
1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกากับดู แ ลกิ จการ จรรยาบรรณธุ รกิ จ นโยบายด้านการบริ หาร
ความเสี่ ย ง และนโยบายเกี่ ย วกับ การดู แ ลสิ่ ง แวดล้อ มและสัง คม ที่ ไ ด้ใ ห้ค วามเห็ น ชอบไว้โ ดยสรุ ป และผลการปฏิ บัติ
ตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น รายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูก่ บั
รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี โดยครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การปฏิบตั ิตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ
(2) รายงานทางการเงินมีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริ งตามมาตรฐานการบัญชี
(3) รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิ น ลงนามโดยประธาน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
1.4 คณะกรรมการสนับสนุ นให้บริ ษทั จัดทาคาอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทราบ
ข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญของบริ ษทั
รวมถึงปั จจัยและเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินหรื อผลการดาเนิ นงาน นอกเหนื อจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่าง
เดียว
1.5 คณะกรรมการกาหนดให้มีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่ นที่ ผูส้ อบบัญชี ให้บริ การไว้ใน
รายงานประจาปี ของบริ ษทั
1.6 คณะกรรมการกาหนดให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
(1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการชุดย่อย
(3) จานวนครั้งของการประชุม และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
(4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
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1.7 คณะกรรมการเปิ ดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้ง
คณะและรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริ หาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทนด้วย
ทั้งนี้ จานวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยด้วย
2. ข้ อมูลขั้นตา่ ทีเ่ ปิ ดเผยบนเว็บไซต์ ของบริษัท
2.1 นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยกระทาอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลที่เป็ น
ปั จจุบนั อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
(1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
(3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั
(5) งบการเงิ นและรายงานเกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานทั้งฉบับปั จจุบนั และของปี
ก่อนหน้า
(6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
(7) ข้อมูลหรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรื อสื่ อต่างๆ
(8) โครงสร้างการถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(9) โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ร่ วมค้า และบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นมาเพื่อ
วัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ (Special purpose Enterprises / Vehicles - SPEs/SPVs)
(10) กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสี ยง
(11) การถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริ หารระดับสูง
(12) หนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
(13) ข้อบังคับบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี)
(14) นโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
(15) นโยบายด้านบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ ยงด้านต่างๆ
(16) กฎบัตร หรื อหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการรวมถึง
เรื่ องที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(17) กฎบัตร หรื อหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
(18) จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและกรรมการของบริ ษทั
(19) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
(20) ข่าวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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(21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้
ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
(22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจาปี
ในปี 2560 บริ ษทั ได้เผยแพร่ รายงานประจาปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 120 วันนับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ด
รอบปี บัญชี โดยได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 พร้อมทั้งสามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ในวันเดียวกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้มีการเผยแพร่ รายงานการประชุมครั้งล่าสุ ดไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกด้วย
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการนาเสนอผลการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผถู ้ ือหุน้ นัก
ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ยังมีการตอบคาถามทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์ ircontact@pe.premier.co.th โทรศัพท์ 02-301-1550 และโทรสาร 02-398-1188 อย่างสม่าเสมอและเท่าเทียมกัน
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
ประจาปี 2560 ในหมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส มีดงั ต่อไปนี้
1. การพบปะกับนักวิเคราะห์
การให้ขอ้ มูลของบริ ษทั นั้น บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลผ่านช่องทางโดยตรงกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ซึ่งน่าจะเพียงพอและสมบรู ณ์
2. บริ ษทั ไม่ได้แสดงตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ ไม่ใช่การเงิ น เช่น ส่ วนแบ่งทางการตลาด ระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้า เป็ นต้น เนื่ องจากส่ วนแบ่งทางการตลาดเป็ นข้อมูลที่ ไม่ควรนามาเปิ ดเผยเพราะเป็ นข้อมูลภายใน
สาหรับการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ทางบริ ษทั จะนาไปปฏิบตั ิภายหลัง
3. บริ ษทั ไม่มีการแถลงข่าวต่อสื่ อมวลชน/การจัดทาจดหมายข่าวที่ นาเสนอถึ งฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั
เนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญและข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (Annual Report) รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainability Development
Report) รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th อย่างถูกต้องครบถ้วน และบริ ษทั
พร้อมที่จะให้ขอ้ มูลต่างๆ ดังกล่าวต่อสื่ อมวลชน
4. บริ ษทั ไม่ได้ เปิ ดเผยรายละเอียดค่าตอบแทน CEO เนื่ องจากเป็ นข้อมูลภายใน แต่มีการเปิ ดเผยเป็ นตัวเลข
โดยรวมของผูบ้ ริ หาร
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และ
งบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการก าหนดโครงสร้ า งของคณะกรรมการให้ ป ระกอบด้ว ยกรรมการที่ มี คุ ณ สมบัติ
หลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ ประวัติ การศึ กษา ประสบการในวิชาชี พ ทักษะและความรู ้ ความสามารถเฉพาะด้านที่ เป็ น
รายงานประจาปี 2560

หน้ า 66

ประโยชน์กบั บริ ษทั เพศ และควรมีกรรมการที่ ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้อย 1 คนที่ มีประสบการณ์ในธุรกิ จหรื อ
อุตสาหกรรมหลักที่บริ ษทั ดาเนินกิจการอยู่
1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ มีความ
หลากหลาย รวมถึงจานวนปี การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ทั้งนี้
1.2.1 เปิ ดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่ เป็ นทางการและโปร่ งใส และจานวนปี การดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริ ษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2.2 เปิ ดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ ้นบริ ษทั ที่แสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการมีความรู ้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
ผ่านช่องทางรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2.3 เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี อย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ / กรรมการ
ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน
1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ
ในจานวนที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกาหนด
1.5 สัด ส่ ว นของกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการ โดยใช้ห ลัก เกณฑ์เ รื่ อ งความรู ้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุ คคลที่ จะมาดารงตาแหน่ งกรรมการเป็ นหลัก มากกว่าที่ จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่ อง
สัดส่วนของเงินลงทุน
1.6 บริ ษทั คานึงถึงประโยชน์การบริ หารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริ ษทั กาหนดมากกว่า
จานวนหรื อสัดส่วนของกรรมการอิสระ
1.7 คณะกรรมการมีการกาหนดจานวนปี ที่ ดารงตาแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกาหนดจานวนวาระ
ที่ดารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด
1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุ ณสมบัติของบุคคลที่จะเป็ น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของ
บริ ษทั มีความเป็ นอิสระอย่างแท้จริ งเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษทั โดยความเป็ นอิ สระอย่างน้อยต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
กาหนด
1.9 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่ องจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารกิจการและ
การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ประกอบกับการสรรหาบุ คคลที่ มีความรู ้ ความสามารถมาดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระนั้น
ไม่สามารถดาเนินการได้โดยทันที
1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกาหนดอานาจ
หน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การให้ชดั เจนและแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคล
ที่ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด
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1.11 บริ ษทั เคารพในวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ในการที่จะไม่ไป
ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั อื่นที่ มีธุรกิ จอย่างเดียวกัน หรื อมีลกั ษณะแข่งขันกันกับธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อมีลกั ษณะที่
ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริ ษทั
1.12 บริ ษทั มีเลขานุการบริ ษทั ซึ่ งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้อ งทราบ และปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามมติ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั ที่เหมาะสมที่ จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ ในฐานะเลขานุ การบริ ษทั และเปิ ดเผยคุ ณสมบัติและประสบการณ์ ของเลขานุ การบริ ษทั ในรายงานประจาปี และ
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.13 เลขานุ การบริ ษ ัทได้รับ การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ อ ย่า งต่อ เนื่ อ งด้า นกฎหมาย การบัญ ชี ห รื อ
การปฏิ บตั ิหน้าที่เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั กาหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยคานึ งถึง
ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในการทางานเป็ นหลัก ไม่วา่ บุคคลดังกล่าวจะเป็ นพนักงานประจาของบริ ษทั หรื อไม่
2. คณะกรรมการชุดย่ อย
2.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาหรื อรั บทราบ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมี สิทธิ ห น้าที่ ตามที่ ได้ก าหนดไว้ในอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด
2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยที่ คณะกรรมการทั้งคณะ
ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นผูอ้ นุ มตั ิและทาหน้าที่
พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือก
บุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ กาหนดไว้ และเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการซึ่ ง จะนาเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ น
ผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ
3. บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ตามขอบเขตหน้าที่ที่กาหนดโดย
กฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงการ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั เช่น วิสยั ทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิน การบริ หารความเสี่ ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมถึงทาการทบทวนและอนุมตั ิเป็ น
ประจาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริ ษทั

รายงานประจาปี 2560

หน้ า 68

2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3) การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งรวมทั้ง กลไกในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและการ
ดาเนินการกรณี มีการชี้เบาะแส
4) การดู แลให้การดาเนิ นธุ รกิ จต่อ เนื่ องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนา
ผูส้ ื บทอดตาแหน่งงาน (Succession Plan)
3.2 คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้
1) คณะกรรมการกาหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกากับดูแลกิจการที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
2) สื่ อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
3) มีวธิ ีการส่งเสริ มให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่กาหนด
4) ประเมินผลการปฏิ บตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
3.3 คณะกรรมการส่งเสริ มให้จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้กรรมการผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่บริ ษทั ใช้ในการดาเนิ นธุรกิ จ และติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าวอย่างจริ งจัง
3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่ องความขัดแย้งของผลประโยชน์ อย่า งรอบคอบ การพิจารณาการท า
รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ควรมีแนวทางที่ ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
โดยรวมเป็ นสาคัญโดยที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และคณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับขั้นตอนการดาเนิ นการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่ อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้
ถูกต้องครบถ้วน
3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนิ นงาน ด้านรายงานทางการเงิ น และด้านการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัด ให้มีบุคคลหรื อหน่ วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิ บตั ิหน้าที่ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สาคัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และให้เปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี
3.6 คณะกรรมการกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กรโดยให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจา มีการทบทวนระบบหรื อ
ประเมินประสิ ทธิผลของการจัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และในทุกๆ ระยะเวลา
ที่ พบว่าระดับความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ งรวมถึ งการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย
3.7 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสี่ ยงไว้ในรายงานประจาปี
3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดาเนิ นการที่ชัดเจนกับผูท้ ี่ ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อรายงานตรงต่อบริ ษทั โดยคณะกรรมการกาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อร้องเรี ยนและ
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จัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรื อรายงานประจาปี ของบริ ษทั
มีกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการที่บริ ษทั ละเมิด
สิ ทธิตามกฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
3.9 คณะกรรมการมี ก ลไกก ากับ ดู แ ลบริ ษ ัท ย่อ ยเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ ใ นเงิ น ลงทุ น ของบริ ษ ัท
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่ งไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย เพื่อควบคุมการ
บริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั และการทารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริ ษ ัท ก าหนดให้มี ก ารประชุ ม และวาระการประชุ ม คณะกรรมการเป็ นการล่ ว งหน้า และแจ้ง ให้
กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้
ในปี 2560 บริ ษทั ได้มีกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ประจาปี 2561 เป็ นการล่วงหน้า (ตารางการ
ประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผล
การดาเนินงาน ดังนี้
ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ตรวจสอบ
1/2561
2/2561
3/2561
4/2561

15 กุมภาพันธ์ 2561
10 พฤษภาคม 2561
2 สิ งหาคม 2561
8 พฤศจิกายน 2561

15 กุมภาพันธ์ 2561
10 พฤษภาคม 2561
2 สิ งหาคม 2561
8 พฤศจิกายน 2561

25 เมษายน 2561

4.2 จานวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรั บผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลักษณะการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้มีการประชุมทุกเดื อน บริ ษทั ส่ งรายงาน
ผลการดาเนิ นงานให้คณะกรรมการทราบในเดื อนที่ ไม่ได้มีการประชุ มเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับควบคุ มและ
ดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัด การร่ ว มกัน พิ จ ารณาการเลื อ กเรื่ อ งเข้า วาระการประชุ ม
คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่ องที่สาคัญได้นาเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เข้าสู่วาระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม
4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
4.6 องค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่มีเหตุ/วาระเร่ งด่วน/เหตุสุดวิสยั อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ธุรกิจ
หรื อการดาเนิ นงานของบริ ษทั และไม่อาจดาเนิ นการให้กรรมการจานวน 2 ใน 3 เข้าประชุมได้ กรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอานาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้
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4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะ
อภิปรายปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ประธานกรรมการส่ งเสริ มให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบกรรมการทุกคน
ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่ องที่นาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกากับดูแลกิจการ
4.8 คณะกรรมการสนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการ
เพื่ อ ให้ส ารสนเทศรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในฐานะที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปั ญ หาโดยตรงและเพื่ อ มี โ อกาสรู ้ จักผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง
สาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดงาน
4.9 คณะกรรมการเข้าถึ งสารสนเทศที่ จาเป็ นเพิ่มเติ มได้จากกรรมการผูจ้ ัดการ เลขานุ การบริ ษทั หรื อ
ผูบ้ ริ หารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณี ที่จาเป็ นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็ น
อิสระจากที่ปรึ กษาหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
4.10 คณะกรรมการถื อเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมี โ อกาสที่ จะประชุ มระหว่างกันเอง
ตามความจาเป็ นเพื่ออภิ ปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ ยวกับการจัดการที่ อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และแจ้งให้
กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บที่ ดี สื บค้นง่าย
แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผา่ นที่ประชุมคณะกรรมการ
 วัน เวลาเริ่ ม - เวลาเลิกประชุม
 ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
 สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องที่เสนอคณะกรรมการ
 สรุ ปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
 ผูจ้ ดรายงาน ‟ เลขานุการคณะกรรมการ
 ผูร้ ับรองรายงาน ‟ ประธานกรรมการ
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
เพื่อ ให้คณะกรรมการร่ วมกัน พิจ ารณาผลงานและปั ญหา เพื่อ การปรั บ ปรุ งแก้ไขต่อ ไป โดยกาหนดบรรทัดฐานที่ จ ะใช้
เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นการประเมินทั้งคณะ
และรายบุคคล รวมทั้งเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ข้ นั ตอนไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริ หาร หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั เป็ น
ประจาทุกปี เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กาหนด
สาหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริ ษทั จะจัดส่ งแบบประเมิน
ดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทาการประเมินในเดือนพฤศจิ กายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี
หลังจากนั้นเลขานุ การบริ ษทั จะทาการรวบรวมและรายงานสรุ ปผลการประเมินโดยเปรี ยบเที ยบกับปี ที่ ผ่านมาต่อที่ ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุ งแก้ไขการทางานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อไป
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สาหรั บหลักเกณฑ์การประเมิน บริ ษทั มี การประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและ
รายบุ คคล โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้ 0 = ไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง หรื อไม่มีการดาเนิ นการในเรื่ อง
นั้น 1 = ไม่เห็นด้วย หรื อมีการดาเนิ นการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย 2 = เห็นด้วย หรื อมีการดาเนิ นการในเรื่ องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริ หาร โดยพิจารณาจากผลการดาเนิ นงาน
ทางธุ รกิ จของบริ ษทั ผลการดาเนิ นงานตามนโยบายที่ ได้รับจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อการปรับปรุ งแก้ไข ใช้วิธีการให้
คะแนนแบบเดี ยวกับการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิ บัติงานรายบุ คคล
ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
หมวดที่ 1 : ความคืบหน้าของแผนงาน
หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบตั ิงาน
2.1 ความเป็ นผูน้ า
2.2 การกาหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
2.7 การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
2.8 การสื บทอดตาแหน่ง
2.9 ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานกรรมการบริ หาร
6. ค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่ เปรี ยบเที ยบได้กบั ระดับที่ ปฏิ บัติอยู่ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเช่น เป็ นสมาชิ กของ
คณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมการส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่ผูเ้ กี่ ยวข้องใน
ระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้มี
การปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง การฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทาเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของ
สถาบันภายนอก
7.2 คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจใน
ธุรกิจ และการดาเนินการด้านต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริ ษทั
เป็ นผูป้ ระสานงานในเรื่ องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
ความรู ้ทวั่ ไปของธุรกิจ แนวทางการดาเนินงาน เป็ นต้น
7.3 คณะกรรมการกาหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสาหรับ กรรมการและผูบ้ ริ หาร และเปิ ดเผยใน
รายงานประจาปี ของบริ ษทั
7.4 คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ถึงแผนการพัฒนา
และสื บทอดงาน ซึ่งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสูงมีการเตรี ยมให้พร้อมเป็ นแผนที่ต่อเนื่ อง ถึงผูส้ ื บทอดงานในกรณี
ที่ตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ในปี 2560 กรรมการเข้าร่ วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆที่สาคัญ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1
คุณกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ

หลักสู ตรที่อบรมปี 2560
- BMD Board that Make a Difference
-BFI - Boardroom Success through Financing and
Investment
- BFI - Boardroom Success through Financing and
Investment
-BFI - Boardroom Success through Financing and
Investment

2

คุณแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์

กรรมการ

3

คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

กรรมการ

4

คุณวรเทพ รางชัยกุล

กรรมการ

ระยะเวลา
อบรม(วัน)
2
2
2
2

หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ปฏิบตั ิไม่ครบถ้วนและไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies (CGR) ประจาปี 2560 ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ที่ปฏิบตั ิไม่ครบถ้วน/ชัดเจน
ในปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี เนื่ องจากจานวนครั้งของ
การประชุมคณะกรรมการที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ 4 ครั้งต่อปี เหมาะสมและสอดคล้องกับวาระการพิจารณาผลการดาเนิ นการ
ของบริ ษ ัท และวาระการรั บ รองงบการเงิ น ซึ่ ง ก าหนดไว้เ ป็ นรายไตรมาสแล้ว อี ก ทั้ง บริ ษ ัท ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะเรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการเพิ่มเติมได้ ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นหรื อมีวาระใดๆ ที่จาเป็ นต้องพิจารณาเป็ นการเร่ งด่วน
หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้ปฏิบตั ิ
1. คณะกรรมการไม่มีการกาหนดนโยบายจากัดจานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่ง
กรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง และจากัดจานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่ ง
โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ไว้ในนโยบายกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั เนื่ องจากคณะกรรมการบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ
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หน้าที่ การไม่จากัดจานวนบริ ษทั ในการไปดารงตาแหน่งจึ งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน และจานวนบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่ จะดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั มี จานวนจากัด ดังนั้นการกาหนดเงื่ อนไข
ดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั หาบุคคลมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการได้ยาก
2. คณะกรรมการไม่มีการกาหนดนโยบายในการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การ
เนื่ องจากบริ ษทั มีการกาหนดข้อห้าม/ข้อจากัดของกรรมการผูจ้ ดั การในเรื่ องการไปทาธุรกรรมหรื อการไปดารงตาแหน่งใน
บริ ษ ัทหรื อองค์กรที่ มีผ ลประโยชน์ ขดั กัน หรื อที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การปฏิ บัติ งานในต าแหน่ ง กรรมการผูจ้ ัด การอยู่แ ล้ว
นอกเหนื อจากกรณี ขอ้ ห้าม/ข้อจากัดดังกล่าว บริ ษทั เชื่อมัน่ และให้ความเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ ดั การในการ
ดารงตาแหน่งกรรมการหรื อตาแหน่งอื่นใดในบริ ษทั หรื อองค์กรอื่นๆ
3. คณะกรรมการไม่มีการกาหนดนโยบายจากัดจานวนปี /วาระในการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่
เกิน 9 ปี เนื่ องจากการที่กรรมการดารงตาแหน่งอย่างต่อเนื่ องน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารกิจการและการดาเนิ นธุรกิ จ
ของบริ ษทั ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถมาดารงตาแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดาเนิ นการได้
โดยง่าย
4. คณะกรรมการของบริ ษทั มีกรรมการบริ หารที่ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น เนื่ องจาก
กรรมการบริ หารมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ การไม่จากัดจานวนบริ ษทั ในการไปดารงตาแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิงาน และจานวนบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั มี
จานวนจากัด ดังนั้นการกาหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั หาบุคคลมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการได้ยาก
5. คณะกรรมการไม่ได้เปิ ดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการ
ปฏิบตั ิงานของ CEO เนื่องจากเป็ นข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิ ดเผย แต่มีการเปิ ดเผยเป็ นตัวเลขโดยรวมของผูบ้ ริ หาร
6. ผู ้ถื อ หุ ้ น /คณะกรรมการไม่ ไ ด้อ นุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนของกรรมการบริ ห าร/ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการบริ หารได้แจ้งความประสงค์ขอสละสิ ทธิ ในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออานาจดาเนิ นการ ค่าตอบแทน
ของผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นอานาจของกรรมการผูจ้ ดั การซึ่ งเหมาะสมอยูแ่ ล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทาง
งบประมาณประจาปี
7. ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการอิสระ เนื่ องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาจาก
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ตอ้ งคานึ งว่าจะต้องเป็ น
กรรมการอิสระหรื อไม่
8. บริ ษทั ไม่ มีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากบริ ษ ัทได้ก าหนดให้
คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ย ทาหน้าที่ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
อยูแ่ ล้ว
9. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่ องจากคณะกรรมการทั้งคณะทาหน้าที่ เสมื อนเป็ น CG
Committee อยูแ่ ล้ว
10. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง Risk Management Committee อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม บ ริ ษั ท ไ ด้ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบไปด้วยผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพื่อดาเนิ นการประเมิน
ความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
11. คณะกรรมการบริ ษทั มีกรรมการที่ เป็ นกรรมการอิสระน้อยกว่า 50% เนื่ องจากองค์ประกอบในส่ วนของ
กรรมการอิสระไม่เป็ นสาระสาคัญในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
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2. บริ ษทั ไม่ได้จดั ให้มีโครงการให้สิทธิ แก่ผบู ้ ริ หารในการซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยมีระยะเวลาในการใช้
สิ ทธิ มากกว่า 3 ปี และกาหนดราคาการใช้สิทธิ ที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิ ทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตัว
เกิน 5% เนื่องจากบริ ษทั มีการดูแลและจูงใจให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน ทางานอย่างมีความสุ ขและผูกพันองค์กรอยู่
แล้ว โดยไม่จาเป็ นต้องมีโครงการให้สิทธิ แก่ผบู ้ ริ หารหรื อพนักงานอื่นๆ ในการซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั อย่างไรก็ตามหาก
บริ ษทั จะมีโครงการดังกล่าว บริ ษทั ก็จะให้สิทธิแก่ท้ งั ผูบ้ ริ หารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน
โดยในปี 2559 คณะกรรมการโครงการสารวจการกากับดู แลกิ จการบริ ษทั จดทะเบี ยนไทย (CGR Steering
Committee) ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสารวจที่ใช้ในการ
ประเมินประจาปี 2560 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ลดความซ้ าซ้อนของหลักเกณฑ์และ
ง่ายต่อการปฏิบตั ิจริ งมากขึ้น
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ ง

การประชุ ม/
การเข้ าร่ วมประชุ ม
ทั้งหมด (ครั้ง)
7/7

1. นางจิตรวัฒนา จารุ วฒั นชัย 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางศุภศรี สุ ธนฐาน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7/7

3. นายสุ รพล สร้างสมวงษ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7/7

 เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวม 7 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายไตรมาส จานวน 5 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ย่อยจานวน 1 ครั้ง และการ
ประชุมเป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมประชุม จานวน 1 ครั้ง
ทั้งนี้ นายธี ระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุ การบริ ษทั รับหน้าที่ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนั ที่
19 กุมภาพันธ์ 2556 เป็ นต้นมา และนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายงานตรวจสอบภายใน เป็ นผูด้ ูแลงานระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวัติของ
นายเอกพันธุ์ นวลเมือง ปรากฎตาม เอกสารแนบ 3
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่ อนครบวาระ กรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
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ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ดังนี้
1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บ ริ ษ ัท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
5) พิจารณาและอนุ มตั ิรายการที่ เกี่ ยวโยงกันรายการระหว่างกันที่ สาคัญหรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6) จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษท
ั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษท
ั
 ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส
้ อบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็ นหรื อข้อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ ได้รั บจากการปฏิ บต
ั ิ หน้าที่ ตามกฎบัตร
(Charter)
 รายงานอื่ นที่ เ ห็ นว่าผูถ
้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
9) ทบทวนนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และติ ด ตามการปฏิ บัติ ต ามนโยบายดัง กล่ า วเป็ นประจ าอย่า ง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
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คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยได้ทาหน้าที่ แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบ
ค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนนาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ และทาหน้าที่ แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาที่กาหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ
ต่อไป
อนึ่ง กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนั้น บริ ษทั ได้คดั เลือกจากกรรมการอาชีพในทาเนียบของ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ และ
ประสบการณ์ในการทางาน
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ย่อย
ดาเนิ นงานภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วัดระดับค่า
ความเสี่ ยง และการจัดลาดับความเสี่ ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการ
ต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น กาหนด แนะนา อนุ มตั ิ กรอบและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยง ความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ และกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
โดยประสานงานกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบทุก
ไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุ มทบทวนผลการดาเนิ นงานตามระบบบริ หารความเสี่ ยง รายงานความเสี่ ยงที่ สาคัญ
ร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังมีคณะทางานด้านพัฒนากระบวนการภายในและการบริ หาร
ความเสี่ ยง ที่ทาหน้าที่ระบุ ประเมิน จัดทา และดาเนินงานตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในควบคู่ไปด้วย
การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการจัด ให้มี ค ณะกรรมการสรรหาโดยที่ ค ณะกรรมการทั้ง คณะยกเว้น กรรมการที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย
ทาหน้าที่พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุดดังนี้
(1) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น (แล้ว แต่ ก รณี ) เป็ นผู ้แ ต่ ง ตั้ง กรรมการอิ ส ระ เข้า ร่ ว มใน
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่ า งน้ อ ย 3 คน โดยปั จ จุ บั น บริ ษัท มี ก รรมการอิ ส ระจ านวน 3 คน ได้ แ ก่ น างจิ ต รวัฒ นา จารุ วัฒ นชั ย
นางศุภศรี สุธนฐาน และนายสุรพล สร้างสมวงษ์
บริ ษทั ได้กาหนดนิ ยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกาหนดของ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ.4/2552 ลงวัน ที่
20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
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1. ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อ
ผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่ได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่ อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะ
ได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่ าหรื อให้เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลื อทางการเงิ น
ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้
บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่
20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักสอบงานบัญชีซ่ ึ งมีผสู ้ อบบัญชี
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้น
ด้วยเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
เป็ น ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

รายงานประจาปี 2560

หน้ า 78

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่ น ซึ่ งประกอบธุ รกิ จที่ มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
ก. กรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่ จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยเป็ น
ผูส้ รรหาและพิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับ
ของบริ ษทั ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริ ษทั มี จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่ งที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ และกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อพึ ง เลื อ กตั้ง ในครั้ งนั้น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได้รับ การเลื อ กตั้ง ในล าดับ
ถัด ลงมามี ค ะแนนเสี ย เท่ า กัน เกิ น จ านวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ พึ ง เลื อ กในครั้ งนั้น ให้ผูเ้ ป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่ งในสาม ถ้าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจับ
สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ งกรรมการที่
ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริ ษทั กรรมการที่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุ คคลหนึ่ ง ซึ่ งมี คุณสมบัติตามกฎหมายกาหนดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่

รายงานประจาปี 2560

หน้ า 79

6. ที่ ประชุ ม อาจลงมติ ให้กรรมการคนใดคนหนึ่ ง ออกจากตาแหน่ งก่ อนถึ งคราวออกตามวาระได้ด้ว ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือ โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงในการประชุ มนั้น
ข. กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่
ในการเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั โดยกรรมการตรวจสอบต้องมี คุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาหนดว่าด้วยคุณสมบัติ
และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค. ผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบายที่จะสรรหาผูบ้ ริ หารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานบริ ษทั และเข้าใจธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
เป้ าหมายที่ คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ได้ โดยดาเนิ นการคัดเลือกตามระเบี ยบเกี่ ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และ
จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั /หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
บริ ษทั มีนโยบายให้บริ ษทั ย่อยยึดถือและปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ตามแนวทางที่บริ ษทั ได้
กาหนดไว้ และมีการกาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการของบริ ษทั ย่อยรวมถึง การดาเนินกิจการที่สาคัญหรื อมีขนาดรายการที่
เป็ นสาระสาคัญจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั ก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการจานวนข้างมากของบริ ษทั
ย่อยก็เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทาให้การดาเนินงานต่างๆ ของบริ ษทั ย่อยจะคานึงและยึดถือแนวทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั
เป็ นสาคัญ
ในปี 2560 บริ ษทั มีแนวทางในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย ดังนี้ จัดให้มีการประชุมกับกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ของสายธุรกิจ เพื่อรายงานผลงานและผลประกอบการประจาเดือน มีการประชุมประจาไตรมาสของบริ ษทั ย่อย
เทียบกับแผนงานและงบประมาณ รวมถึงมีการประชุมทบทวนแผนงานทุก 6 เดือน หรื อทุกครั้งที่มีความจาเป็ น มีการประชุม
ร่ วมระหว่างกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แต่ละสายธุ รกิ จทุกไตรมาส การประชุมผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ เพื่อรับทราบ
แผนงานปี ละ 2 ครั้ง และการประชุมผูบ้ ริ หารกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ เพื่อรับฟังแนวนโยบาย แนวทางการดาเนิ นการ และข่าวสาร
อื่นๆ จากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อให้ได้ทราบและนามาเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานให้ไปในทิศทางเดียวกันเป็ นประจา
ทุกเดือน
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีการดูแลและการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการ
และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ ยวกับระบบงาน
ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่ อสารข้อมูล ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่ มี
คุณภาพ
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2) กาหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปั ญญา มีการจัดทาบันทึ กข้อตกลงการรักษาความลับ
ของบริ ษทั สาหรับพนักงาน ผูร้ ับจ้าง ผูข้ ายสิ นค้า/ผูใ้ ห้บริ การ รวมทั้งผูท้ ี่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริ ษทั เพื่อป้ องกันการเปิ ดเผย
ข้อมูลหรื อข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
3) กาหนดระเบี ย บปฏิ บัติ เ รื่ อ งการใช้ข ้อ มู ล ภายในบริ ษ ัท เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร เพื่ อ ให้เ กิ ด ความโปร่ ง ใส
ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลี กเลี่ ยงข้อครหาเกี่ ยวกับความเหมาะสมการซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั โดยให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ต้องรักษาความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ไม่นาไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่ผูอ้ ื่ น ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทาการซื้ อขายโอนหรื อรั บโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั เว้นเสี ยแต่วา่ ข้อมูลดังกล่าวได้เปิ ดเผยต่อสารธารณชน
แล้ว และไม่เข้าทานิ ติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั อันอาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อบริ ษทั
ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และจะต้องไม่ทาการซื้ อขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่ วงระยะเวลา 1 เดื อน
ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทาการหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกาหนดดังกล่าวนี้ ให้รวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ด้วย หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อกาหนดดังกล่าว
จะต้องถูกลงโทษทางวินยั และ/หรื อตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
4) กาหนดให้กรรมการทุ กคนและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั และในกรณี ที่
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการให้สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กาหนดให้มีการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการมอบหมายทราบ
เป็ นประจาทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี
5) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนที่ ทจ.2/2552
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษ ัทและบริ ษทั ย่อ ยจ่ ายค่า ตอบแทนการสอบบัญ ชี ใ ห้แ ก่ บ ริ ษ ัท สานัก งาน อี ว าย จ ากัด ซึ่ ง เป็ นส านัก
งานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด
ทั้งนี้ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่มีความ
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั มีความน่ าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้
เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ค่าตอบแทนจากการบัญชี (Audit Fee) ที่จ่ายให้กบั ผูส้ อบบัญชีในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีดงั ต่อไปนี้
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รายการที่
1
2
3
4
5

บริษทั ผู้จ่าย

ชื่อผู้สอบบัญชี

บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด(มหาชน) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์เรจ จากัด
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จากัด
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี
2559
1,200,000
850,000
390,000
170,000
300,000
2,910,000

ค่าสอบบัญชี 2560
1,250,000
850,000
390,000
ไม่มี
300,000
2,790,000

(2) ค่ าบริการอืน่ (Non-Audit Fee)
บริ ษทั ไม่ มี ค่าบริ การอื่น
การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องอืน่ ๆ
บริ ษทั ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด ซึ่ งมีบุคลากรที่มี
ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในการทาหน้าที่กากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance Unit) โดยมีขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผูบ้ ริ หารในการทาให้มนั่ ใจว่าจะมีการกากับการปฏิบตั ิ
อย่างเพียงพอ
2. ตรวจสอบ กากับดูแล และติดตามการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ
กฎเกณฑ์ ตลอดจน นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง
3. เป็ นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ ขอ้ มูล ตลอดจนให้ความรู ้และคาปรึ กษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริ ษทั ที่เกี่ยวกับ
วิธีปฏิบตั ิงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณ หรื อข้อพึงปฏิบตั ิต่างๆ รวมทั้งการ
จัดอบรมความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
4. เป็ นศูนย์กลางในการสื่ อสารและส่ งเสริ มความรู ้ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้รับ
ทราบและปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิดและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริ ษ ัทก าหนดให้ผูบ้ ริ ห ารทุ กระดับ ในองค์กรดู แลรั บ ผิดชอบและถื อ เป็ นเรื่ องสาคัญที่ จะด าเนิ นการให้พ นัก งานภายใต้
สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิ บัติตามจรรยาบรรณธุ รกิ จ นโยบาย/ระเบี ยบปฏิ บัติ/ข้อกาหนดของบริ ษ ัท
หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริ งจัง และได้กาหนดแนวปฏิ บตั ิในการพิจารณาและสอบสวน
เรื่ องราวร้องทุกข์หรื อร้องเรี ยนที่เป็ นระบบ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผรู ้ ้องทุกข์หรื อผูร้ ้องเรี ยนไว้วางใจและเชื่อมัน่
ในกระบวนการสอบสวนที่เป็ นธรรม
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เพื่อให้มีการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเที ยมกันและมีความเป็ นธรรม บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทาง
รับแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับผลกระทบ หรื อมีความ
เสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อจากการ
ปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษทั เกี่ยวกับการทาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่
อาจส่ อถึงการทุจริ ต การปฏิบตั ิที่ไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้ง
เบาะแสหรื อ ข้อร้องเรี ยน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารพรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-301-1569 แฟกซ์ : 02-748-2063
อีเมล์ : Teerapol.act@pe.premier.co.th
เมื่อบริ ษทั ได้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มาแล้ว บริ ษทั จะดาเนิ นการรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล ตรวจสอบ และกาหนดมาตรการในการดาเนินการเพื่อบรรเทาความเสี ยหายให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบโดยคานึงถึง
ความเดือดร้อน เสี ยหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่ องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดาเนินการและ
รายงานให้ผรู ้ ับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ทราบ รวมทั้งรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั แล้วแต่กรณี
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ทั้งที่เป็ นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่ รับจ้างทางานให้แก่บริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่น บริ ษทั จะไม่
เปิ ดเผยข้อมูลอื่ นใดของผูแ้ จ้ง เบาะแส/ข้อร้ อ งเรี ยน/ข้อคิ ด เห็ น /ข้อเสนอแนะ หรื อ ผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมื อในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง รวมไปถึงจะได้รับการปกป้ องและคุม้ ครองสิ ทธิตามกฎหมาย หรื อตามแนวทางที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ที่มีนยั สาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ ดี และยึดถือเป็ นข้อพึงปฏิ บตั ิตามแนวทางการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด นอกจากนี้ บริ ษทั กาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการเป็ นประจาทุกปี หรื อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ในปี 2560 บริ ษทั ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อนามาปฏิบตั ิและปรับใช้ตามความเหมาะสม
นอกเหนื อจากนโยบายการกากับดูแลกิ จการ นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ ม้ ครองผูแ้ จ้ง
เบาะแสที่ บ ริ ษ ัท เปิ ดเผยบนเว็บ ไซต์แ ละในรายงานประจ าปี แล้ว บริ ษ ัท ยัง มี น โยบายด้า นธุ ร กิ จ พนัก งาน สัง คม และ
สิ่ งแวดล้อมซึ่งเปิ ดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริ ษทั เห็นว่าธุ รกิจเอกชนเป็ นภาคส่ วนที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ และถือเป็ นหน้าที่ ในการ
ดูแลให้เกิ ดความอยู่รอดและยัง่ ยืนของสังคมร่ วมกัน ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยึดมัน่ เจตนารมณ์ของการดาเนิ นธุ รกิ จให้
ประสบความส าเร็ จ อย่า งยั่ง ยื น โดยตระหนั ก และให้ ค วามส าคัญ กับ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ภาคส่ ว นภายใต้ป รั ช ญาของ
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ นั่นคือ “ธุ รกิจก้ าวหน้ า พนักงานมั่นคง สั งคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมัน่ ว่าการคงไว้ซ่ ึ งความสมดุลระหว่าง
ธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่งเสริ มให้ท้ งั บริ ษทั สังคม และสิ่ งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข็มแข็งและยัง่ ยืน
ด้วยเหตุน้ ี ความยั่งยืน จึ งเป็ นกลยุทธ์การขับเคลื่ อนหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในการพัฒนาขีดความสามารถ
ทั้งการผลิ ตสิ นค้าและบริ การที่ เป็ นประโยชน์กับสังคม การพัฒนากระบวนการทางานอย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอไม่หยุดนิ่ ง
ส่ ง เสริ ม ผลัก ดัน พร้ อ มทั้ง สอดแทรกแนวคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและการพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืน เป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
กระบวนการทางานอันเป็ นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่ไปกับการเสริ มสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ไม่วา่ จะ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ พันธมิตรของบริ ษทั ชุมชน และสังคมส่ วนรวม ให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการสนับสนุนและทางานร่ วมกับหน่วยงานพัฒนาความยัง่ ยืนของสังคมของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
อัน ได้แ ก่ มูล นิ ธิยุว พัฒน์ มูล นิ ธิ เพื่ อ “คนไทย” และมู ล นิ ธิ เ อ็นไลฟ ในกิ จ กรรมเพื่อ การพัฒ นาด้านศึ ก ษาของเยาวชนที่
ด้อยโอกาส การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปั น การสนับสนุนคนพิการที่ดอ้ ยโอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยยึดหลักในการก่ อประโยชน์ท้ งั โดยตรงและการสร้างเครื่ องมือหรื อองค์กรให้ผูอ้ ื่ น
สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมและนาไปทาซ้ าได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยงั่ ยืนอย่างเป็ นทวีคูณซึ่ งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ www.premier.co.th ในหัวข้อ “พรี เมียร์เพื่อสังคม”
และเพื่อเป็ นการสนับสนุ นการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาสังคมดังกล่าว บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จึ งนาเงิ นเท่ากับจานวน
ร้ อยละ 5 ของก าไรสุ ทธิ หลังหัก ภาระค่ าภาษี เ งิ นได้นิติ บุค คลของรอบปี บัญ ชี บริ จ าคเพื่อ ประโยชน์ด้านการศึ กษาต่ อ
มูลนิธิยวุ พัฒน์ หรื อองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
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โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ กิจกรรมพนักงาน คู่คา้ และส่วนของมูลนิธิต่างๆ ดังที่กล่าว
ไว้ขา้ งต้น ดังนี้
1. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมุ่ ง มั่น ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด ถื อ ความถู ก ต้อ ง เสมอภาคและเป็ นธรรม ซื่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต
เคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา การส่ งเสริ มสิ ทธิ ทางการเมื อง ตลอดจนการปฏิ บตั ิ ตามพันธสัญญาต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
การแข่ งขันทีเ่ ป็ นธรรม
 ดาเนิ นธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ เคารพและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่กาหนดไว้
อย่างเคร่ งครัด
 ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ ไม่สุจริ ตในการติดต่อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ หากในกรณี ที่
ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต บริ ษทั จะหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาให้รวดเร็ ว
และเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่ าย
 เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบื อนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งการให้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรี ยกคืนสิ นค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับ
คุณภาพสิ นค้า
 แข่งขันอย่างเป็ นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหา
ข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสี ยงคู่แข่งทางการค้า ด้วยการ
กล่าวร้ายหรื อกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
ส่ งเสริมความรับผิดชอบต่ อสังคมร่ วมกับคู่ค้า
 เปิ ดโอกาสให้คู่คา้ ลูกค้า พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิ จกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของบริ ษทั หรื อด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์
หรื อสิ่ งของตามความประสงค์
การเคารพต่ อสิทธิในทรัพย์ สิน
 ส่ งเสริ มและปฏิ บัติตามสิ ทธิ ในทรั พย์สินทางปั ญญา ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บัตร สิ ทธิ ทางศี ลธรรมอย่างเคร่ งครั ด
โดยกาหนดนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ เรื่ องนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปั ญญา
 ส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพใช้สินค้าและบริ การ
ที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสิ นค้าหรื อการกระทาที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
การเกีย่ วข้ องกับการเมืองอย่ างมีความรับผิดชอบ
 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ พรรคหรื อกลุ่มการเมืองใด ไม่ให้
การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด ไม่ให้ความช่วยเหลือผูส้ มัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
คนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ
 เปิ ดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิ และหน้าที่ ในระบอบประชาธิ ปไตยที่ จะเข้าไปมี ส่วนร่ วมหรื อสนับสนุ น
กิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็ นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั
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2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี และการบริ หารจัดการ
ในกรอบของการเป็ นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุ กฝ่ าย บริ ษทั จึ งกาหนดนโยบาย “การต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน ” และประกาศเป็ นนโยบาย เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและ
พนัก งานทุ ก ระดับ ยึด ถื อ ปฏิ บัติ มี ข อบเขตระบบบริ ห ารจัดการการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ครอบคลุ ม ทุ ก ขั้น ตอน
ทุกกระบวนการทางานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้ อ จัดจ้าง จัดจาหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอน
การทางานอื่นๆ ที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน ทั้งนี้กาหนดเป็ นความรับผิดชอบด้านการบริ หาร (Management
Responsibility) ไว้อย่างชัดเจนมีดงั นี้
2.1 ความมุ่งมัน่ ของฝ่ ายบริ หาร (Management Commitment)
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ต่อการนาระบบมาตรการการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันมาใช้ในกระบวนการทางาน
และปรับปรุ งระบบบริ หารให้มีความโปร่ งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยกรรมการผูจ้ ดั การได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมัน่ ที่
จะทาให้บริ ษทั ดาเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชันตามข้อกาหนดของมาตรการการต่อต้านคอร์ รัปชัน พร้อมทั้งได้
สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วน ได้ช้ ีแจงทาความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินกระบวนการต่างๆ อย่างโปร่ งใส สอดคล้องกับระเบียบนโยบาย
ข้อกาหนด ของกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
 ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในสายธุรกิจดาเนินการหรื อยอมรับหรื อให้
การสนับสนุน การทุจริ ตคอร์รัปชันในทุกรู ปแบบทั้งทางตรง และ/หรื อทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริ ษทั ย่อยทุกบริ ษทั พร้อม
ให้การสนับสนุนหรื อส่ งเสริ มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับจ้างหรื อผูร้ ับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ
บริ ษทั และกาหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการ
ทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
 มาตรการการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นธุ รกิ จและเป็ นหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับจ้างหรื อผูร้ ับจ้างช่วงที่
จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ เพื่อให้การดาเนิ นการด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันบรรลุตาม
นโยบายที่กาหนด
 บริ ษทั พัฒนามาตรการการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึง
หลักปฏิบตั ิดา้ นจริ ยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน
และนามาจัดทาเป็ นคู่มือแนวทางในการปฏิบตั ิแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งและมีการประเมินความเสี่ ยง
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตและคอร์รัปชันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
 บริ ษทั ไม่กระทาหรื อสนับสนุนการให้สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิ จกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึง
การควบคุมการบริ จาคเพื่อการกุศล การบริ จาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
มีความโปร่ งใสและไม่มีเจตนา เพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรื อเอกชนดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
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 บริ ษทั จัดให้มีการควบคุมภายในที่ เหมาะสมสม่าเสมอ เพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิ บตั ิที่ไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
 บริ ษ ัท จัด ให้ ค วามรู ้ ด้า นการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน แก่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห ารและ
พนักงาน เพื่อส่งเสริ มความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ รวมถึงสื่ อให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ของ
บริ ษทั
 บริ ษทั จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่ งใสและถูกต้องแม่นยา
 บริ ษทั ส่งเสริ มให้มีการสื่ อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัยโดยมัน่ ใจได้วา่ ผูแ้ จ้งเบาะแสได้รับ การคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อ
กลัน่ แกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส/หรื อข้อร้องเรี ยน/หรื อข้อคิดเห็น/หรื อข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่า
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจาก
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อจากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษทั เกี่ยวกับการทาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อ
จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ รวมถึ งพฤติ กรรมที่ อาจส่ อถึ งการทุ จ ริ ต การปฏิ บัติที่ไม่เท่ าเที ยมกัน หรื อการกระทาที่ ขาดความ
ระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยผูร้ ้องทุกข์หรื อผูร้ ้องเรี ยน สามารถแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน พร้อมส่ งรายละเอียด
หลักฐานต่างๆ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1569
แฟกซ์ : 0-2748-2063
อีเมล์ : teerapol.act@pe.premier.co.th
เมื่อบริ ษทั ได้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็ น/ข้อเสนอแนะ มาแล้ว บริ ษทั จะดาเนิ นการรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกาหนดมาตรการในการดาเนินการเพื่อบรรเทาความเสี ยหายให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบโดย
คานึ งถึงความเดื อดร้อน เสี ยหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผูท้ ี่ มีหน้าที่ รับผิดชอบเรื่ องดังกล่าวมี หน้าที่ ติดตามผลการ
ดาเนินการและรายงานให้ผรู ้ ับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ ทราบ รวมทั้งรายงานผลการดาเนิ นการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื คณะกรรมการบริ ษทั
แล้วแต่กรณี
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ทั้งที่เป็ นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทางานให้แก่บริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่น บริ ษทั จะ
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลอื่นใดของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตราการ
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3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญต่อคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ จึ งได้กาหนดเป็ นนโยบายให้ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคนต้องให้ความเคารพในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคน
และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอันเป็ นหลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่ งถือเป็ นรากฐานที่ สาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จ บริ ษทั มี นโยบาย
อย่างชัดเจนที่จะร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คุณค่าหลัก (Core Value) “ธุรกิจก้ าวหน้ า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน”
 บริ ษทั สนับสนุนและเคารพการปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริ ษทั เข้าไปมี
ส่ วนเกี่ ยวข้องกับการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดู แลให้มีการปฏิ บตั ิ ตาม
มาตรฐานของกฎหมายคุม้ ครองแรงงานอย่างเคร่ งครัด
 บริ ษทั จะให้ความเคารพและปฏิ บตั ิ ตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ด้วยความเป็ นธรรมบนพื้น ฐานของศักดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ โดยให้โอกาสทุ กคนอย่างเท่ าเที ยมกัน ไม่เ ลื อกปฏิ บัติและ
ไม่ละเมิดสิ ทธิข้ นั พื้นฐานทั้งในเรื่ องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่ างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง
 บริ ษทั เฝ้ าระวังและติดตามให้บริ ษทั ย่อย คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้ถือปฏิ บตั ิตามหลักการสากลว่าด้วย
เรื่ องสิ ทธิมนุษยชนอย่างเคร่ งครัด รวมถึงจะให้การคุม้ ครองสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ได้รับความเสี ยหายอันเกิดจากการละเมิด
สิ ทธิอนั สื บเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ตามที่กฎหมายกาหนด
 บริ ษัท ได้จัด สถานที่ ท างานโดยค านึ ง สภาพแวดล้อ มที่ น่ า อยู่น่ า ท างาน และให้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางานของพนักงาน
 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานเข้ามามี ส่วนร่ วม ในการบริ หารจัดการและแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
การดาเนิ นกิ จการหรื อกระบวนการทางานของบริ ษทั โดยผ่านช่องทาง “กิ จกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทางานชุดต่างๆ อาทิ
คณะทางานสวัสดิการ คณะทางานการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน เป็ นต้น
 บริ ษทั กาหนดมาตรการในการให้มีความคุม้ ครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน
หรื อการปฏิ บัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่ าเที ยมกัน โดยจะได้รับความคุ ม้ ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรื อกลัน่ แกล้งหรื อกระทา
ด้วยประการใดๆ ที่จะทาให้ผแู ้ จ้งเบาะแสไม่สามารถทนทางานอยูต่ ่อไปได้
4.

การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
พนักงานถือเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริ ษทั บริ ษทั จึงตระหนักและให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิต่อแรงงาน
อย่างเป็ นธรรมและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ โดยอยูบ่ นพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้
เกิดความสงบสุขทั้งในบริ ษทั และในสังคมอย่างยัง่ ยืน กล่าวคือ
 บริ ษทั ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมกันทั้งใน
เรื่ องของโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวม ตลอดถึงการให้
โอกาสในการได้รั บ การพัฒ นา โดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติอ ันเกิ ดจากความแตกต่ างในเรื่ อ ง เพศ อายุ ศาสนา เชื้ อชาติ ภู มิภ าค
ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่ างกาย
 บริ ษ ัท ก าหนดให้ ผู ้บัง คับ บัญ ชาทุ ก ระดับ ชั้น มี ห น้า ที่ ดู แ ลให้ เ กิ ด ความเป็ นธรรมขึ้ น ในทุ ก หน่ ว ยงาน
โดยหลีกเลี่ยงการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมอันส่ งผลกระทบต่อความรู ้สึกไม่มนั่ คงในหน้าที่การทางานของพนักงาน หรื อกระทา
การใดๆ อันเป็ นการคุกคามสร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็ นธรรม
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 บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่าเสมอ
 บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี การทาประกันสุ ขภาพและการประกัน
ชีวติ ให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อพบเห็นการกระทาที่ไม่เป็ นธรรม สามารถส่ ง
ความคิดเห็นหรื อร้องเรี ยนได้โดยตรงถึงผูบ้ งั คับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผูจ้ ดั การ โดยผ่านช่องทาง
การเข้าพบเป็ นการส่วนตัว / ร้องเรี ยนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล์ เป็ นต้น
 บริ ษทั กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรี ยน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รับการ
ชี้แจง / แก้ไข หรื อนาไปปฏิบตั ิ
 บริ ษทั กาหนดมาตรการในการให้มีความคุม้ ครองพนักงานที่ ร้องเรี ยน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อ
พนักงานอย่างไม่เป็ นธรรม / ไม่เท่าเที ยมกัน โดยจะได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรื อกลัน่ แกล้งหรื อกระทาด้วย
ประการใดๆ ที่จะทาให้ผรู ้ ้องเรี ยน / ผูแ้ จ้งเบาะแสไม่สามารถทนทางานอยูต่ ่อไปได้
5.

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั มีพนั ธสัญญาที่จะ “ให้บริ การอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริ การที่มีคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพ รวมทั้งความเป็ นมืออาชีพให้แก่ผบู ้ ริ โภค เพราะการบริ การที่ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีให้กบั ผูบ้ ริ โภคไปพร้อมๆ กัน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริ งย่อมมากับการบริ การที่มีคุณภาพ บริ ษทั จึงได้
มีการกาหนดนโยบายและแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
 นาเสนอสิ นค้าและบริ การที่ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค
 มี ก ระบวนการด าเนิ น งานตามมาตรฐานสากล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก ขั้นตอน ตั้งแต่ การคัด เลื อ กสิ น ค้า
การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงมีระบบการจัดส่งสิ นค้าที่มีความคล่องตัว รวดเร็ ว
 มี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ต่ า งๆ เกี่ ยวกับคุ ณภาพสิ น ค้า ที่ บ ริ ษทั จะคัดเลื อกมาจัดจ าหน่ าย และถื อ ปฏิ บัติ
อย่างเคร่ งครัด
 มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
 ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค
 มีกระบวนการเรี ยกคืนสิ นค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพ
6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตระหนักถึ งความสาคัญของการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชี วภาพ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพควบคู่กบั การดาเนิ นธุรกิจมาโดยตลอด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึ งได้กาหนดแนวปฏิบตั ิ
ด้านสิ่ งแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
 ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
 ไม่ให้การสนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
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 ส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ
โดยการนาเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริ ษทั พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้มีการให้ความรู ้พนักงานในเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการที่เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับพนักงาน โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการ
ปฏิบตั ิให้เป็ นที่ทราบ
7.

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
นอกจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพแล้ว บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมีการดาเนินงานที่เป็ นมิตรต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และให้การดูแล
ชุมชนที่อยูร่ อบตัว ซึ่งเป็ นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรที่ตอ้ งการดาเนิ นกิจการให้เกิดผลสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนร่ วมกันระหว่าง
ธุรกิจ พนักงาน และสังคม
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการดาเนิ นกิจการ
ของมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิ ธิยวุ พัฒน์ มูลนิ ธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิ ธิเอ็นไลฟ ด้วยการบริ จาคเงินจานวนร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิในแต่ละปี ให้กบั มูลนิธิ ที่เป็ นกลไกหลักของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้ อมและ
ผู้มสี ่ วนได้ เสีย
เพื่อให้การทางานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั จึงส่ งเสริ มให้
พนักงานทุ กหน่ วยงาน ด าเนิ น การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภ าพการทางาน รวมถึ ง การลดขั้นตอนความซ้ า ซ้อนในการทางาน
โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สัง่ สมและถ่ายทอดความรู ้ร่วมกัน ภายใต้โครงการ “Knowledge Sharing Management”
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ทารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพื่อเปิ ดเผยการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการจัดทารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainability Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Report) เป็ นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจาปี และได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริ ษ ัท พรี เ มี ย ร์ เอ็น เตอร์ ไ พรซ์ จ ากัด (มหาชน) ได้ต ระหนัก ถึ ง ความสาคัญ ของระบบการควบคุ ม ภายใน
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความพอเพียงและเหมาะสม รวมถึงเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั สามารถดาเนิ นงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีระบบบัญชีและ รายงานทางการเงิ นที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้ องกันดูแลรักษา
ทรัพย์สิน หรื อลดความเสี ยหายที่ เกิ ดจากความผิดพลาดหรื อการทุจริ ต ตลอดจนได้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทาการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ประจาปี 2560 จากการตรวจสอบภายในและการ
ซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั ไม่พบข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสาคัญเกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายใน
จึงมีความเห็นร่ วมกันว่า บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดาเนิ นงานปั จจุบนั โดยมีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะดาเนิ นการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ย่อยให้สามารถป้ องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบ หรื อโดยปราศจากอานาจดาเนิ นการ
อย่างถูกต้อง ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง ครอบคลุมทั้ง
ด้านการเงิน การปฏิบตั ิงาน การดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความตระหนักว่าเป็ น
กลไกสาคัญที่จะสร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายบริ หารในการช่วยลดความเสี่ ยงทางธุ รกิ จ รวมทั้ง จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงที่
เหมาะสมเพียงพอ มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล โดยมี การกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยง และการกาหนดลักษณะและ
ขนาดของความเสี่ ยงที่มีสาระสาคัญที่สามารถยอมรับได้ในการที่จะทาให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สามารถบรรลุเป้ าหมายทาง
กลยุทธ์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ ทาหน้าที่ในการกากับดูแลให้ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริ หารจัดการความเสี่ ยง มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ผ่านกรอบแนวทางของระบบการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาใช้ปฏิบตั ิ รวมทั้งระบบการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษ ัท การดู แลให้บ ริ ษทั มี ก ารปฏิ บัติ ต ามข้อ ก าหนด และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง การดู แลมิ ใ ห้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้ องกันมิให้เกิดการทุจริ ตหรื อประพฤติมิ
ชอบ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้มี
ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลมากที่สุด โดยมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ในการตรวจสอบ และ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบตั ิงานในฝ่ ายต่างๆของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ตามแผนงานตรวจสอบประจาปี ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบในการวางแผนการตรวจสอบ จะเน้นในเรื่ อง
การพิจารณาประเมินความเสี่ ยง และการควบคุมภายในที่สาคัญที่ได้ถูกวางไว้เพื่อลดระดับหรื อป้ องกันความเสี่ ยงนั้น
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA)
โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง
เพื่อสร้างความแข็งแกร่ งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ทันท่วงที เพื่อก่อให้เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสาเร็ จของงานจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละครั้งเป็ นประจาทุกปี
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กากับดูแลให้งานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมัน่ (Assurance) และ
ให้คาปรึ กษา (Consulting) ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทางานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ ควบคู่กบั การบริ หารความเสี่ ยง ให้อยูใ่ นระดับที่บริ ษทั ยอมรับได้ และการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษทั โดยมอบหมายให้คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการงานตรวจสอบภายใน เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
หลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของ คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่ามีความ
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิ บตั ิหน้าที่ ดงั กล่าว เนื่ องจากมีความเป็ นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิ บัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในการพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง
ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะต้องผ่านการเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทั้งนี้ งานตรวจสอบภายในได้พฒ
ั นางานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิ บัติ งานวิช าชี พ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยกาหนดให้มีการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพฯ และการประเมินความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้เสี ย นอกจากนี้ มีการกาหนด Audit Competency
เพื่อใช้ประเมินผลคุ ณภาพงานตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานของงานตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นอยูอ่ ย่างแท้จริ ง
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับการ
พัฒนาผูต้ รวจสอบภายในให้มีทกั ษะความรู ้ และความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น โดยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการฝึ กอบรมทั้งความรู ้ดา้ นวิชาชีพตรวจสอบภายใน และด้านธุรกิ จ
ต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงความรู ้ดา้ นวิชาชีพอื่นๆ และสอบเพื่อรับวุฒิบตั รวิชาชีพต่างๆ เป็ นต้น
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในตามกรอบโครงสร้ า งการควบคุ ม ภายใน
ตามมาตรฐานสากล และหลักเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. การควบคุมองค์ กร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิ จและการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน สามารถวัดผลได้มีการ
ทบทวนเป้ าหมายและเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานจริ งกับเป้ าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดทาผัง
องค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกาหนดอานาจในการสัง่ การและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั และกาหนดเกี่ยวกับเรื่ องจรรยาบรรณ จริ ยธรรมทางธุรกิจ นโยบายในเรื่ อง การ
กากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่า
ของความซื่อตรง และจริ ยธรรม รวมทั้งกาหนดให้มีคู่มือการใช้อานาจดาเนินการและคู่มือการปฏิบตั ิงานหลักที่สาคัญของ
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ทุกระบบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยูเ่ สมอ เพื่อความชัดเจนในการ
ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานโดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน จัดให้มีนโยบายพัฒนา
บุ ค คลและมี กระบวนการสรรหาบุ ค ลากร รวมทั้งมี ก ระบวนการประเมิ นผลการปฏิ บัติง านของพนัก งานโดยนาระบบ
Competency และกาหนดตัวชี้วดั ความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดับองค์กร
ฝ่ ายงานแผนก และระดับบุคคลโดยนามาเชื่ อมโยงกับผลประเมินการปฏิ บตั ิงานของพนักงานในองค์กร เพื่อพัฒนาส่ งเสริ ม
และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถให้อยูก่ บั บริ ษทั รวมทั้งส่งเสริ มรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกและปฏิบตั ิตาม
อย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีความโปร่ งใส เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุ กกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติ ดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจนโปร่ งใส และส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หารปฏิ บัติงานให้
สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกาหนดไว้
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร ทาหน้าที่ กากับดู แลและพัฒนาการดาเนิ นการด้านการ
ควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ กาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตภายใน
บริ ษทั รวมทั้ง การทบทวนการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่งบริ ษทั ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต และมีความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริ ตและการ
คอร์รัปชันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. การประเมินความเสี่ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และ
กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบตั ิ ในการพิจารณาประเมินปั จจัยความเสี่ ยงจะประเมินปั จจัยความ
เสี่ ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงทุก
ด้านที่สาคัญ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดาเนิ นงาน การเงิน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็ นระดับ
องค์กร และระดับฝ่ ายงาน รวมทั้งความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันที่ อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ ยงที่สาคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ
เพื่อกาหนดแผนงานการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
กาหนดนโยบายและกลยุทธ์สาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงโดยการเชื่อมโยงการบริ หารความเสี่ ยงเข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้
พิจารณาถึงโอกาสที่ จะเกิ ดการทุจริ ต สามารถระบุ และประเมินความเปลี่ยนแปลงที่ อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุ ม
ภายใน นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ยังมี การติ ดตามเหตุการณ์ หรื อปั จจัยความเสี่ ยงจากการประเมิ นตนเอง (CSA)
อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปั จจัยเสี่ ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่ งผลกระทบต่อองค์กร
เป็ นประจาทุกปี โดยกาหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงเป็ นประจาทุ กไตรมาสและรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารควบคุมดูแลให้การจัดทารายงานทางการเงิน
ของ บริ ษทั ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
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3.

การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กาหนดนโยบายที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ มีมาตรการควบคุมที่
ช่ วยลดความเสี่ ยงให้อยู่ใ นระดับที่ ยอมรั บได้ เลื อ กและพัฒนากิ จกรรมการควบคุ มทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเ พื่อช่ ว ย
สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์องค์กร จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบตั ิ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้น้ นั สามารถนาไปสู่การปฏิบตั ิได้ มีการจัดทาคู่มืออานาจดาเนินการเพื่อกาหนดขอบเขต
อานาจหน้าที่และอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการจัดทาและทบทวน
คู่มืออานาจดาเนิ นการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏิบตั ิงานให้เป็ นปั จจุบนั
การจัดทาคู่มือมาตรการการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันให้สอดคล้องกับนโยบายที่กาหนด และจัดโครงสร้างการทางานโดย
ให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงานอย่างชัดเจน ในการอนุ มตั ิ การบันทึกรายการบัญชี และการ
ดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่าง
เคร่ งครัด รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดาเนินการสอบทานผลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ
อานาจดาเนิ นการและคู่มือการปฏิ บตั ิงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิ บตั ิงานมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อช่วยให้การ
ปฏิบตั ิงานมีความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กาหนดนโยบาย วิธีการในการทาธุ รกรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ให้ถือ
ปฏิ บัติเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน มี ความสมเหตุสมผล เป็ นธรรม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อ ต.ล.ท. และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ ก.ล.ต.
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล ได้จดั ให้มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สาคัญอย่างเพียงพอ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่การจัดหาข้อมูลทั้งจาก
ภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้
ตามที่กาหนดไว้ มีการปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และมีการจัดทารายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ในการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของ
ข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบตั ิงานและการนาข้อมูลที่
สาคัญไปใช้ในการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายใน
เวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ โดยการจัดทารายงานเชิงวิเคราะห์เปรี ยบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อม
เอกสารประกอบข้อเท็จจริ ง รายงานทางบัญชีและการเงิ น มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึ กบัญชี ไว้อย่างครบถ้วน
เพื่อความโปร่ งใสและเพื่อเป็ นข้อมูลในการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาร่ วมกับผูส้ อบบัญชี งานตรวจสอบภายใน และผูเ้ กี่ ยวข้องเกี่ ยวกับการ
จัดทางบการเงินของบริ ษทั ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่า บริ ษทั มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุ รกิ จของบริ ษทั รวมทั้ง การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและมี การประชุมเพิ่มเติมในวาระที่
สมควร
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การสื่ อสารข้อมูล มีการจัดช่องทางการสื่ อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่ อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้ง
เรื่ องต่างๆให้พนักงานรับทราบ การกาหนดช่องทางที่ ปลอดภัยสาหรับการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน มีการสื่ อสารระหว่างหน่ วยงานภายในบริ ษทั และกับบุคคลภายนอกเกี่ ยวกับประเด็นที่ อาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งมีการกาหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ขอ้ มูล และจัดให้มีช่องทาง
การสื่ อสารที่ผรู ้ ับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว เช่นระบบ Intranet เป็ นต้น
เพื่อเป็ นช่องทางการสื่ อสาร เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรี ยมข้อมูลและเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุ ปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง
5. ระบบการติดตาม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการติดตามผลการปฏิ บตั ิงานว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ และมีระบบการ
ติดตามการปฏิบตั ิงานเป็ นลาดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะผูบ้ ริ หาร เพื่อติดตามเป้ าหมาย
และก ากับ การด าเนิ น การตามแผนกลยุท ธ์ แผนงานและโครงการ ที่ อ ยู่ใ นแผนธุ ร กิ จ ประจ าปี โดยได้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกเดือน พร้อมทั้ง แก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับแผนการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรี ยบเทียบผลงานจริ งกับประมาณการ ในกรณี ที่ผลการดาเนินงานจริ งมีความแตกต่างจาก
ประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้เกิดผลแตกต่างเพื่อกาหนดแนวทางปรับปรุ งการดาเนิ นงานให้
มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ผรู ้ ับผิดชอบนาเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบตั ิงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่ วม
พิจารณาเพื่ออนุมตั ิแผนการแก้ไขปั ญหา และให้รายงานการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้
โดยชัดเจน มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงหรื อรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่ งถือเป็ นกลไกสาคัญ
และเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานที่จะทาให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยมีการกาหนดเป็ น
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางการกากับดู แลกิ จการที่ ดี( Good
Corporate Governance) และให้มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรแบบบู รณาการ โดยดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่ อง ซึ่ งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทัว่ โลกนิ ยมใช้อย่างแพร่ หลายและเป็ นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ
COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริ หาร
ความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ บริ ษทั ได้มีการจัดทาการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผูบ้ ริ หารและระดับผูป้ ฏิบตั ิการ
ของบริ ษทั เพื่อร่ วมกันประเมินความเสี่ ยง/ปั ญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั เหตุการณ์ที่อาจทาให้องค์กรเสี ยโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุท้ งั ภายในและ
ภายนอกองค์กรโดยมีหลักการกาหนดว่า หากมีความเสี่ ยงใดที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้ าหมายตาม
แผนที่กาหนดแล้ว บริ ษทั จะต้องมีมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั มีการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ที่ ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม ดาเนิ นการ
ปลูกฝั งให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นวัฒนธรรมองค์กร และมี คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงของ
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บริ ษทั เพื่อทาหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้คณะทางานด้านพัฒนากระบวนงานภายใน
และบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับกลางจากทุกหน่ วยธุรกิจ เพื่อทาหน้าที่ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริ หาร
ความเสี่ ยงในระดับปฏิบตั ิแต่ละฝ่ ายงาน โดยจัดทาแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริ มและพัฒนาการดาเนิ นงานตามแผนการบริ หารความ
เสี่ ยงและการควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการดาเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่สาคัญ
และนาเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการประเมินความเสี่ ยงและปั ญหาอุปสรรคที่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงาน
พร้อมกับประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
ให้ผลการดาเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่ องการบริ หารและการจัดการ การตลาด การขาย
คลังสิ นค้าและโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้อ งานบัญชี การเงิน สิ นเชื่อ ทั้งนี้ได้มอบหมายและติดตาม
ให้ผูบ้ ริ หารที่ รับผิดชอบในแต่ละส่ วนงานดาเนิ นการตามแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิ บตั ิ งานตามที่ ได้กาหนดไว้
รวมทั้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ในปี 2560 บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั 1 ท่าน และ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษ ัทย่อย ซึ่ งด าเนิ นงานภายใต้การกากับดู แลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ ก าหนด/
ทบทวน/อนุ มตั ิ กรอบและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการจัดทารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยประสานงานกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการเพื่อทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดาเนิ นงานตามระบบบริ หาร
ความเสี่ ยง รายงานความเสี่ ยงที่ สาคัญ ร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และมีการประชุมระหว่าง
หน่วยงานทั้งที่เป็ นการประชุมรายเดือน การประชุมย่อยตามเพื่อติดตามหาข้อสรุ ปร่ วมกันตามสถานการณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็ วในการแก้ไขปรับปรุ งได้อย่างทันท่วงที
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รายการระหว่
างกัน
รายการระหว่
างกัน
รายการระหว่ างกันของ บริ ษทั และบริ ษทั ย่ อ ย กับ บริ ษทั ที่ เกีย่ วข้ อ งใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นิติบคุ คลที่ เกีย่ วข้ อ ง
บมจ.พรี เ มียร์ เทคโนโลยี
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
บมจ. พรี เ มียร์ มาร์เ ก็ตติง้
บจ. พี.เอม.ฟูด
บจ. พรี เ มียร์ แคนนิ่ ง อินดัสตรี้
บจ. พรี เ มียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
บจ.พีเ อ็ม เอสอี
บจ. กรี นเนท เอสอี
บมจ. พรี เ มียร์ โพรดักส์
บจ. อินฟิ นิ ท กรี น
บจ. พรี เ มียร์ รี สอร์ทส์ แอนด์ โฮลเทลส์
บจ. รายา เฮอริ เ ทจ
บจ. เสรี พรี เ มียร์
บจ.พรี เ มียร์ แอสเซ็ทส์
บจ. พรี เ มียร์ เมโทรบัส
บจ. พรี เ มียร์ มอเตอร์
บจ. พรี เ มียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ สี ์ โฮลดิง้
มูลนิ ธิยุวพัฒน์
บจ.เนเจอร์ทชั
บจ.ไทยดีเ อ็มอาร์รีเ ทล
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ประเภทรายการ
ธุรกิจปกติ

หน่ วย (ล้ านบาท)
ลั กษณะรายการ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย:รายได้จากค่าเช่า ค่าบริ การ
- บริ ษทั มีรายได้คา่ สิทธิการเช่า อาคารพรี เ มียร์คอร์เ ปอเรทปาร์ค
ตามสัญญาระยะยาว
- บจ.พรี เ มียร์ แคปปิ ตอล (2000) ให้เ ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็ นสัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน อายุเ ช่า 3-5 ปี

ความสั มพันธ์

มูล ค่ ารายการ
ปี 2560

ความจาเป็ นและความสมเหตุส มผล

มีกรรมการร่ วมกัน
- อ้างอิงตามราคาตลาดในพื้นทีใ่ กล้เ คียงในช่วงปี ทที่ าสัญญา
1.00 - รายได้จากสัญญาค่าตอบแทนสิทธิต้งั แต่ปี 2531 ซึ่งขณะนั้น
บริ ษทั เป็ นเจ้าของอาคารสัญญามีระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุด ปี 2565
12.86 - ราคาค่าเช่ากาหนดจากต้นทุนการให้เ ช่าบวกกาไรจานวน
หนึ่ งเทียบเคียงกับการให้เ ช่าของผูเ้ ช่ารายอื่น

- บจ.พรี เ มียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง ให้เ ช่ายานพาหนะเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
อายุเ ช่า 3-5 ปี พร้อมกับให้บริ การพนักงานขับรถ

46.57 - ราคาค่าเช่ากาหนดจากต้นทุนการให้เ ช่าบวกกาไรจานวน
หนึ่ งเทียบเคียงกับการให้เ ช่าของผูเ้ ช่ารายอื่น

ลูกหนี้ การค้ากิจการทีเ่ กี่ยวข้อง
บจ.พรี เ มียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ สี ์ โฮลดิง้
บมจ.พรี เ มียร์ โพรดักส์
บจ.เสรี พรี เ มียร์
บจ.อินฟิ นิ ท กรี น
บมจ.พรี เ มียร์ เทคโนโลยี
มูลนิ ธิยุวพัฒ่น์
บจ.เนเจอร์ทชั
บจก.ไทยดีเ อ็มอาร์รีเ ทล
รวม

0.06
0.03
0.06
0.07
0.04
0.22
0.03
0.01
0.02
0.54
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หน่ วย (ล้ านบาท)
นิติบคุ คลที่ เกีย่ วข้ อ ง

ประเภทรายการ

ลั กษณะรายการ

ความสั มพันธ์

บจ.พรี เ มียร์ เมโทรบัส

ธุรกิจปกติ

บริ ษทั ย่อย :- บริ ษทั ย่อย เช่าสถานทีเ่ พื่อใช้ในการบริ หารจัดการ
ประจาวันในส่วนของรถรับส่งพนักงาน/ลูกค้า/รถรับส่งนักเรี ยน
และศูนย์ซ่อมรถยนต์ พื้นทีเ่ ช่ารวม 1,319.7 ตรม. อัตราค่าเช่าพื้นทีแ่ ละ
ค่าบริ การ 360 บาทต่อตรม. ต่อเดือน

บจ.พรี เ มียร์ เมโทรบัส

ธุรกิจปกติ

บริ ษทั ย่อย :ต้นทุนงานบริ การ (รถรับส่ง)
- บริ ษทั ย่อย ใช้บริ การพื้นทีจ่ อดรถ จานวน 92 คัน

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ย่อย :ต้นทุนงานบริ การ (รถรับส่ง)
บริ ษทั ย่อย ใช้บริ การเติมก๊าซ NGV รถทีใ่ ช้ในงานบริ การรถรับส่ง

มีกรรมการร่ วมกัน

บจ.พรี เ มียร์ มอเตอร์

บจ. พรี เ มียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล

ธุรกิจปกติ

สนับสนุ น
ธุรกิจปกติ

ความจาเป็ นและความสมเหตุส มผล

- อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเทียบกับราคาตลาดของพื้นที่
4.86 ใกล้เ คียง
- ค่าไฟฟ้ า/ ค่าโทรศัพท์ เก็บตามจานวนทีเ่ กิดขึ้ นจริ ง ส่วนภาษี
โรงเรื อนเก็บตามการประเมินของกรุ งเทพมหานคร

0.74 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

2.72 ราคาก๊าซเป็ นไปตามประกาศราคขายปลีกของปตท.

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย:-

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าบริ การต่อเดือน มีดงั นี้
บมจ.พรี เ มียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
บจ.พรี เ มียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง
บจ.พรี เ มียร์ โบรคเคอร์เ รจ
บจ.พรี เ มียร์ แคปปิ ตอล (2000)
รวม

รายงานประจาปี 2560

มีกรรมการร่ วมกัน

มูล ค่ ารายการ
ปี 2560

- ที่ บจ.พรี เ มียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล ให้บริ การตามสัดส่วนของ
4.32 รายได้, สินทรัพย์และอัตรากาลังคน
9.17
3.63
1.08
18.20

อัตรา 487,380 บาท
อัตรา 1,096,640 บาท
อัตรา 487,420 บาท
อัตรา 90,000 บาท
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หน่ วย (ล้ านบาท)
นิติบคุ คลที่ เกีย่ วข้ อ ง

ประเภทรายการ

ลั กษณะรายการ

ความสั มพันธ์

บจ.พรี เ มียร์ เมโทรบัส

ธุรกิจปกติ

บริ ษทั ย่อย :- บริ ษทั ย่อย เช่าสถานทีเ่ พื่อใช้ในการบริ หารจัดการ
ประจาวันในส่วนของรถรับส่งพนักงาน/ลูกค้า/รถรับส่งนักเรี ยน
และศูนย์ซ่อมรถยนต์ พื้นทีเ่ ช่ารวม 1,319.7 ตรม. อัตราค่าเช่าพื้นทีแ่ ละ
ค่าบริ การ 360 บาทต่อตรม. ต่อเดือน

บจ.พรี เ มียร์ เมโทรบัส

ธุรกิจปกติ

บริ ษทั ย่อย :ต้นทุนงานบริ การ (รถรับส่ง)
- บริ ษทั ย่อย ใช้บริ การพื้นทีจ่ อดรถ จานวน 92 คัน

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ย่อย :ต้นทุนงานบริ การ (รถรับส่ง)
บริ ษทั ย่อย ใช้บริ การเติมก๊าซ NGV รถทีใ่ ช้ในงานบริ การรถรับส่ง

มีกรรมการร่ วมกัน

บจ.พรี เ มียร์ มอเตอร์

บจ. พรี เ มียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล

ธุรกิจปกติ

สนับสนุ น
ธุรกิจปกติ

ความจาเป็ นและความสมเหตุส มผล

- อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเทียบกับราคาตลาดของพื้นที่
4.86 ใกล้เ คียง
- ค่าไฟฟ้ า/ ค่าโทรศัพท์ เก็บตามจานวนทีเ่ กิดขึ้ นจริ ง ส่วนภาษี
โรงเรื อนเก็บตามการประเมินของกรุ งเทพมหานคร

0.74 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

2.72 ราคาก๊าซเป็ นไปตามประกาศราคขายปลีกของปตท.

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย:-

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าบริ การต่อเดือน มีดงั นี้
บมจ.พรี เ มียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
บจ.พรี เ มียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง
บจ.พรี เ มียร์ โบรคเคอร์เ รจ
บจ.พรี เ มียร์ แคปปิ ตอล (2000)
รวม

รายงานประจาปี 2560

มีกรรมการร่ วมกัน

มูล ค่ ารายการ
ปี 2560

- ที่ บจ.พรี เ มียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล ให้บริ การตามสัดส่วนของ
4.32 รายได้, สินทรัพย์และอัตรากาลังคน
9.17
3.63
1.08
18.20

อัตรา 487,380 บาท
อัตรา 1,096,640 บาท
อัตรา 487,420 บาท
อัตรา 90,000 บาท
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นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษ ัทและ/หรื อบริ ษทั ย่อ ยคาดว่า ในอนาคตจะยัง คงมี รายการระหว่า งกัน เกิ ด ขึ้ นอี ก ซึ่ งเป็ นไปตามลัก ษณะการ
ประกอบธุ รกิ จปกติ หรื อสนับสนุ นธุ รกิ จปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายและบริ การ การเช่ าพื้นที่ สานักงาน การให้เช่าพื้นที่
สานักงาน การว่าจ้างบริ หารตามสัญญาว่าจ้างบริ หารและให้คาปรึ กษาธุรกิจ การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ค่าเช่า
และบริ การอื่นๆ เป็ นต้น ซึ่ งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามความจาเป็ นและเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ภายในกลุ่มบริ ษทั โดยมีการกาหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและ
เป็ นธรรม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จะสอบทานรายการ
ระหว่างกันเป็ นรายไตรมาส
สาหรับรายการระหว่างกันที่สาคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริ ษทั จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริ ษทั
จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

รายงานประจาปี 2560
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
(1) ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจ
จากข้อมูลวิเคราะห์พบว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมรถเช่ามีอตั ราการขยายตัวที่ *0.06% (พิจารณาจากจานวนรถ
เช่าทั้งหมดทุกประเภทจาก 20 ลาดับแรกขององค์กรที่ให้บริ การรถเช่า) ควบคู่ไปกับการแข่งขันทั้งด้านบริ การ ราคาและมูลค่า
เสริ มอื่นๆ ที่ เกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับผลการดาเนิ นการงานของธุ รกิ จในปี 2560 ที่ มีอตั ราการขยายตัวในอัตรา
0.001% โดยการเติบโตดังกล่าวเกิดจากความต้องการใช้รถเช่าขององค์กรขนาดใหญ่ท้ งั ภาครัฐและภาคเอกชน จากกลุ่มธุรกิจที่
ส าคัญ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ครอบคลุ ม กลุ่ ม โรงงานอุ ต สาหกรรมทั่ว ทุ ก ภาคของประเทศไทย ตลอดจน
ห้างสรรพสิ นค้า มหาวิทยาลัยและโรงเรี ยนนานาชาติ เพื่อให้บริ การรถโดยสารไม่ประจาทาง รถรับ-ส่ งพนักงาน (Shuttle Bus)
และรถโรงเรี ยน (School Bus) ซึ่ งบริ การรถเช่าถือเป็ นหนึ่ งในกลไกสาคัญในการลดต้นทุนการจัดการ ลดความยุง่ ยากในการ
บริ หาร และสร้างประสิ ทธิภาพในการทางานให้กบั องค์กรลูกค้า
หนีส้ ินผลเสียหายจากคดีฟ้องร้ องตามคาพิพากษาของศาลฎีกา
ในระหว่างปี 2553 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องเป็ นจาเลยร่ วมจากกรมสรรพากรให้ชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิม่
ของปี 2544 และ 2545 พร้อมทั้งเงินเพิ่มจานวนรวมทั้งสิ้ น 251.7 ล้านบาทแทนกิ จการร่ วมค้าบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
จากัด (มหาชน) บริ ษทั เพท เอ็นจิเนี ยส์ อิงค์ และบริ ษทั ล็อควูด แอนดรู ส์ แอนด์นิวแนม อิงค์ (กิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน)
ซึ่ งบริ ษทั เคยเป็ นหนึ่ งในผูเ้ ข้าร่ วมลงทุนในการก่อสร้างโครงการบาบัดน้ าเสี ยของกรุ งเทพมหานครและได้พน้ จากการเป็ นผู ้
ร่ วมค้าแล้วตั้งแต่ปี 2543 โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ศาลภาษีอากรกลางได้มีคาพิพากษาให้ยกฟ้ อง โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ ง
ร่ วมชดใช้ค่าภาษีน้ นั แทนกิจการร่ วมค้า อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2555 กรมสรรพากรได้ยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้าน
คาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ซึ่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษากลับคาตัดสิ นของศาลภาษีอากร
กลาง ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องร่ วมชาระหนี้ ภาษีอากรให้แก่กรมสรรพากร เนื่ องจากบริ ษทั พรี เมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดี เวลลอป
เม้นท์ จากัด ซึ่งเป็ นจาเลยร่ วมในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของกิจการร่ วมค้าซึ่งได้รับโอนสัดส่วนการร่ วมลงทุนจากบริ ษทั ในปี 2543 อยูใ่ น
สถานะล้มละลาย บริ ษทั จึงต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจ่ายชาระค่าภาษีอากรนี้ ให้แก่กรมสรรพากรตามคาพิพากษา บริ ษทั ได้
จ่ายชาระค่าภาษีอากรนี้ ให้แก่กรมสรรพากรแล้วเป็ นจานวน 10 ล้านบาท คงเหลือหนี้ ภาษี อากรส่ วนที่ เหลือจานวน 241.7
ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ในราคาไม่ต่ากว่าหุ ้นละ 4.49 บาท และในจานวนหุ ้นที่
ขายแล้วทาให้บริ ษทั ได้รับชาระราคาเป็ นจานวนเงินเท่ากับ 260 ล้านบาทหรื อใกล้เคียงที่สุด ให้แก่บุคคลที่สนใจให้ราคาสูงสุด
ซึ่ งอาจเป็ นหรื อไม่เป็ นบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ก็ได้ เพื่อนาเงิ นมาชาระหนี้ ค่าภาษี อากรที่ มีต่อกรมสรรพากรตาม
คาพิพากษาศาลฎี กา ต่อมาเมื่ อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้ งที่ 6/2560 ได้มีมติให้แก้ไข
เพิ่มเติมมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 4/2560 เพื่อปรับขั้นตอนการขายเงินลงทุนในบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์
ลิซซิ่ ง จากัด โดยมี สาระสาคัญดังนี้ “ให้ดาเนิ นการสรรหาบุ คคลที่ สนใจจะซื้ อเงิ นลงทุ นดังกล่าวโดยมี มติ อนุ มตั ิ แต่งตั้ง
บริ ษทั พีเจเค แคปปิ ตอล จากัด ให้ทาหน้าที่ สรรหาบุคคลที่ สนใจจะซื้ อ และกาหนดจานวนหุ ้นที่เสนอซื้ อแล้วทาให้บริ ษทั
ได้รับชาระราคาเป็ นจานวนเงินเท่ากับ 260 ล้านบาทหรื อใกล้เคียงที่สุด โดยบุคคลที่สนใจจะซื้อหุน้ ดังกล่าวจะต้องยืน่ ข้อเสนอ
ซื้ อเป็ นซองเปิ ดผนึ กถึงประธานกรรมการตรวจสอบ มายังที่ ทาการของบริ ษทั ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.
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เมื่อครบกาหนดเวลาในวันสุ ดท้ายของการยื่นข้อเสนอ ให้นาข้อเสนอซื้ อหุ ้นของบุคคลที่ ยื่นข้อเสนอมาเสนอต่อที่ ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิขายหุน้ ต่อไป”
ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ งที่ 7/2560 มี ม ติ เ ห็ น ชอบเสนอให้
ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิให้บริ ษ ัทขายหุ ้นสามัญที่ บริ ษทั ถือครองอยู่ในบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง
จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จานวน 57,777,777 หุ ้น ให้แก่ บริ ษทั พรี เมี ยร์ ฟิ ชชั่น แคปปิ ตอล จากัด ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ ยื่น
ข้อเสนอซื้อตามกาหนดระยะเวลาและภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดแต่เพียงรายเดียว ในราคาขายหุ ้นละ 4.50 บาท คิดเป็ นราคาขาย
รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 259,999,996.50 บาท โดยบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด จะต้องเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นกับบริ ษทั
ในรู ปแบบและข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาตามที่บริ ษทั กาหนด พร้อมวางเงินเป็ นประกันจานวน 26,000,000 บาท แก่
บริ ษทั ภายในระยะเวลา 7 วัน นับถัดจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิรับข้อเสนอซื้ อหุ ้น และมีมติให้เรี ยก
ประชุมวิสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั ขายหุน้ สามัญที่บริ ษทั
ถือครองอยู่ในบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด ให้แก่ บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด ตามข้อเสนอดังกล่าว
ข้างต้น
เมื่ อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 8/2560 มี มติ ให้บริ ษทั ทาหนังสื อแจ้งบริ ษทั
พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด เพื่อขอเลื่อนการทารายการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด ออกไป
เนื่ องจากบริ ษทั หลักทรั พย์ ยูโอบี เคย์เฮี ยน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระของบริ ษทั
ได้มีความเห็นในร่ างรายงานของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ว่าราคาในการเข้าทารายการดังกล่าวเป็ น
ราคาที่ ไม่เหมาะสม เนื่ องจากมูลค่าหุ ้นสามัญของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิ ซซิ่ ง จากัด ที่ ได้จากการประเมินมูลค่าโดยที่
ปรึ กษาการเงินอิสระนั้นสูงกว่าราคาเสนอซื้ อของบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ควรออกเสี ยง
ลงมติไม่อนุมตั ิการเข้าทารายการในครั้งนี้ เนื่ องจากการขอเลื่อนการทารายการดังกล่าว ทาให้บริ ษทั ไม่สามารถทารายการขายหุ ้น
ของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด ให้แก่บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด ได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนดไว้
ดังนั้น หากบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด ประสงค์จะขอยกเลิกข้อเสนอในการซื้ อหุ ้น บริ ษทั ก็ตกลงที่ จะยกเลิก
ข้อเสนอนั้นโดยต่างจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆต่อกัน บริ ษทั ได้มีหนังสื อถึ งบริ ษทั พรี เมี ยร์ ฟิ ชชั่น แคปปิ ตอล จากัด
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด ได้มีหนังสื อตอบกลับถึงบริ ษทั ว่าขอยกเลิก
ข้อเสนอในการซื้อขายหุน้ ของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด โดยจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ
คดีแพ่ งอันเกีย่ วเนื่องกับกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การทีอ่ ยู่ระหว่ างการพิจารณาคดี
ตามที่บริ ษทั ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ในกรณี ที่บริ ษทั ถูก
บริ ษทั เนาวรัตน์ พัฒนาการ จากัด (มหาชน) ยืน่ ฟ้ องต่อศาลล้มละลายกลาง เป็ นคดีหมายเลขดาที่ พก. 6/2558 ในฐานะหุ ้นส่ วน
ของกิจการร่ วมค้าบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั เพท เอ็นจิเนี ยส์ อิงค์ และบริ ษทั ล็อควูด แอนดรู ส์
แอนด์นิวแนม อิงค์ (กิ จการร่ วมค้าพีอี-เพทแลน) ให้ร่วมรับผิดชอบในค่าผลงานที่ กิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลนค้างชาระตาม
สัญญาจ้างเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการบาบัดน้ าเสี ยของกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2546 เป็ นเงินต้นจานวน 650.79
ล้านบาทและดอกเบี้ยจานวน 653.01 ล้านบาท
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กิ จการร่ วมค้า พีอี-เพทแลนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับเหมาก่อสร้างระบบบาบัดน้ าเสี ยจาก
กรุ ง เทพมหานครโดยมี บ ริ ษ ัท เนาวรั ต น์ พ ฒ
ั นาการ จ ากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ั บ เหมาช่ ว งการก่ อ สร้ า งระบบบ าบัด น้ า เสี ย
ทั้งนี้บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด (มหาชน) ได้ขอสิ นเชื่อจากธนาคารแห่ งหนึ่ งเพื่อนามาใช้ในการก่อสร้าง โดยที่ กิจการ
ร่ วมค้า พีอี-เพทแลนได้โอนสิ ทธิ ในการรับเงินค่างานจากกรุ งเทพมหานคร และบริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด (มหาชน)
ได้โอนสิ ทธิในการรับเงินค่างานจากกิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน เป็ นหลักประกันในสิ นเชื่อดังกล่าว
ในปี 2543 ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ บริ ษทั มีการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยมีการโอนสัดส่ วนการลงทุนใน บริ ษทั ซึ่ งมิใช่
ธุรกิจหลักของบริ ษทั รวมถึงสัดส่วนการลงทุนในกิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน ไปให้กบั บุคคลอื่น
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั ชาระเงินแก่บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ
จากัด (มหาชน) เป็ นจานวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับจากวันที่
23 กรกฎาคม 2546 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้น รวมเป็ นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,123 ล้านบาท
ปั จจุบนั บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการดาเนิ นการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้านคาพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง
ดังกล่าว โดยมีกาหนดยืน่ อุทธรณ์ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ทาการประเมินคาพิพากษา และโดยความเห็นของทนายความ จึงมีความเชื่อมัน่ ในประเด็น
ข้อต่อสูแ้ ละมีความเห็นว่าศาลฎีกาน่าจะมีคาพิพากษากลับคาพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง บริ ษทั จึงไม่ได้บนั ทึกประมาณ
การหนี้สินตามคาพิพากษาดังกล่าวในงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(2) ผลการดาเนินงาน
บริ ษทั และบริ ษ ัทย่อ ยมี ผ ลขาดทุ นส าหรั บปี จานวน 24.7 ล้านบาท ผลขาดทุ นลดลงจากปี ก่ อนจานวน 237.7
ล้านบาท เนื่ องจากในปี ก่อนมี ผลเสี ยหายจากคดี ความฟ้ องร้ อง จานวน 251.7 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริ การเพิ่มขึ้ นจานวน 50.5 ล้านบาท จากที่ บริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการให้เช่ ายานพาหนะเพิ่มขึ้นจานวน 51.3 ล้านบาท
จากจานวนยานพาหนะให้เช่าที่เพิ่มขึ้นในปี และมีอตั รากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4
รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาท มาจากกาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 6.0 ล้านบาท และรายได้
อื่นๆลดลง 0.8 ล้านบาท
ต้นทุนค่าเช่าและบริ การเพิ่มขึ้น จานวน 27.3 ล้านบาทผันแปรตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยพิจารณา
ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของรถบัสเพิ่มขึ้น จานวน 24.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจานวน 5.3 ล้านบาทด้วยบริ ษทั ย่อย
จัดสัญญาเช่าทางการเงิ นเพิ่มขึ้นและมี ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้เพิ่มขึ้น จานวน 12.5 ล้านบาท เป็ นผลมาจากค่าเผื่อด้อยค่าจาก
ยานพาหนะให้เช่าลดลงจากการจาหน่ายยานพาหนะและจานวนสัญญาเช่าทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
(3) ฐานะการเงิน
(ก) สิ นทรัพย์รวมมีจานวนลดลง 88.4 ล้านบาท มาจากรายการที่เปลี่ยนแปลงสาคัญดังนี้
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 24.5 ล้านบาทจากธุ รกิจยานพาหนะให้เช่า เนื่ องจาก
จานวนยานพาหนะให้เช่าเพิ่มขึ้น ระยะเวลาเก็บหนี้อยูท่ ี่ 39 วันเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนซึ่งมีระยะเวลาอยูท่ ี่ 37 วัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั เป็ นภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่ จ่ายในระหว่างปี มียอดเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
จานวน 12.4 ล้านบาท จากการให้เช่ายานพาหนะเพิ่มขึ้นและตามคาสัง่ กรมสรรพากรผูเ้ ช่าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายสาหรับค่าเช่าที่
จ่ายตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็ นต้นไป
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ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ลดลงจากปี ก่อนจานวน 95.3 ล้านบาท เนื่ องจากในระหว่างปี งวดมีการซื้ อ
ยานพาหนะให้เช่าเพิ่มขึ้น คิดเป็ นมูลค่า 432.2 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์อื่นๆ จานวน 11.6 ล้านบาท และมีการจาหน่ายยานพาหนะ
ให้เช่าที่ครบกาหนดสัญญาเช่าและอุปกรณ์อื่นรวมมูลค่าสุทธิทางบัญชี จานวนทั้งสิ้น 254.4 ล้านบาท นอกจากนี้ ค่าเสื่ อมราคา
ในปี จานวน 320.7 ล้านบาท และรายการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าจากการจาหน่ ายยานพาหนะให้เช่าสุ ทธิ จานวน 36.0
ล้านบาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ขายลดลงจากปี ก่อนจานวน 41.5 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยได้ขายเงิน
ลงทุนดังกล่าวเพื่อนาเงินมาใช้ในการบริ หารงานของกิจการ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 10.5 ล้านบาท จากการจัดประเภทภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
รอเรี ยกคืนของปี ก่ อนมาเป็ นสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนจานวน 18.2 ล้านบาท และการลดลงจากการได้รับคื นภาษีเงิ นได้หัก
ณ ที่ จ่ายที่ ชาระไว้เกิ นของบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง จานวน 6.8 ล้านบาท รวมถึงการตัดจาหน่ ายในส่ วนที่ ไม่ได้รับคื นจานวน
0.6 ล้านบาท
(ข) หนี้สินรวมมีจานวนลดลง 65.8 ล้านบาท มาจากรายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญดังนี้
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ลดลงจากปี ก่อนจานวน 64.7 ล้านบาท โดยมีหนี้ สินที่เพิ่มขึ้น
ในระหว่างงวดน้อยกว่าจานวนจ่ายชาระคืนหนี้สิน
หนี้สินผลเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง ลดลงปี ก่อนจานวน 10 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั จ่ายชาระหนี้ สินบางส่ วน
ให้แก่กรมสรรพากรในไตรมาสสองของปี ปั จจุบนั
หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้ นจากปี ก่ อนจานวน 7.4 ล้านบาท เกิ ดจากการเพิ่มขึ้นของการทา
สัญญาเช่าการเงินของธุ รกิจยานพาหนะให้เช่าจานวน 4.4 ล้านบาท กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขายเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาท และจากการจาหน่ายยานพาหนะให้เช่าส่งผลให้ค่าเผื่อการด้อยค่าลดลงจานวน 1.6 ล้านบาท
(4) สภาพคล่ องและแหล่ งเงินทุน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานมาจากรายได้ของธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย และธุรกิจให้เช่า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก กระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากกิ จกรรมดาเนิ นงานในปี มีจานวน 246.4 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
จานวน 16.9 ล้านบาทอันเนื่องมาจากการจ่ายชาระภาษีเงินได้ในงวดเพิ่มขึ้น
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน โดยหลักมาจากการจาหน่ายยานพาหนะให้เช่าที่ครบกาหนดสัญญาแล้ว ในงวด
กระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากกิ จกรรมการลงทุนมีจานวน 247.5 ล้านบาท และในงวดมีเงิ นรับจากการจาหน่ายยานพาหนะให้เช่า
ลดลงจากจานวนรถยนต์ที่จาหน่ายลดลง 61.64 ล้านบาท
สภาพคล่ อง

2560

2559

2558

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

0.26

0.22

0.57

อัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุนเร็ว

0.17

0.21

0.47

อัตราส่ วนสภาพคล่ องกระแสเงินสด

0.39

0.53

0.53
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(5) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ ทจี่ ะมีต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต
จากข้อมูลวิเคราะห์อุตสาหกรรมธุรกิจรถเช่าซึ่ งมีการขยายตัวอย่างตัวเนื่ องในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ถึง 40.77%
(จากจานวนรถเช่าทั้งหมดทุกประเภทจาก 20 ลาดับแรกขององค์กรที่ให้บริ การรถเช่า * ตั้งแต่ปี 2556 จานวนรถ 101,343 คัน
และปี 2560 จานวน 142,670 คัน) ข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนความเชื่อมัน่ อุตสาหกรรมดังกล่าวยังคงมีทิศทางการขยายตัว
อย่า งเห็ น ได้ชัด สอดคล้อ งนโยบายภาครั ฐ ที่ อ อกมาตรการกระตุ ้น เศรษฐกิ จ มาสนับ สนุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ว่า จะเป็ น
อุตสาหกรรมพื้น ฐานภาคการเกษตร อุ ตสาหกรรมขนาดกลางไปจนถึ ง ขนาดใหญ่ การผลัก ดัน โครงการพัฒนาระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์ ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ต่อยอดความสาเร็ จมา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปั จจัยเหล่านี้ลว้ นเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจรถเช่าได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ** อีไอซี ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2561 มีแนวโน้มการขยายตัว 3.5% จากแรงผลักดันทั้งภาครัฐและ
เอกชนโดยมีปัจจัยมาจากการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น จากเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ื นตัว รวมทั้งการลงทุนภาครัฐที่คาดว่าในครึ่ งปี หลัง
จะเร่ งตัวเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการขยายตัวตลาดผูบ้ ริ โภคยุคดิจิตลั ที่กาลังเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วทั้งในประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน อินเดียและจีนซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกันแล้วจะมีฐานผูบ้ ริ โภคกว่า 3,000 ล้านคนจึงมีศกั ยภาพที่จะสร้างโอกาสและ
มูลค่าให้แก่ธุรกิจได้อย่างมหาศาล
จากการวิเคราะห์ดงั กล่าวอาจส่งผลให้ธุรกิจประเภทรถเช่าระยะยาวมีการขยายตัวเพื่อรองรับธุรกิจจากทุกภาคส่ วน
และเป็ นการกระตุน้ ให้มีการแข่งขันสูงขึ้นทั้งทางด้านราคาและบริ การและอาจเกิดการเข้าหากลุ่มเป้ าหมายธุรกิจที่มีแนวโน้ม
การเติบโตสู งกลุ่มเดี ยวกัน เช่น ธุ รกิ จการเกษตรและธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง ธุ รกิ จโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ดังนั้นบริ ษทั จึ ง
จาเป็ นต้องเพิม่ มูลค่าในงานบริ การให้กบั ลูกค้าทั้งธุรกิจรถเช่าและธุรกิจนายหน้าประกันภัย ตลอดจนการเสนอบริ การรู ปแบบ
ใหม่ๆให้กบั กลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการคุณภาพ การทาธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ ายทั้งลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั ปั จจัยเหล่านี้ จะ
ช่วยให้บริ ษทั สามารถเติบโตในธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน
* ข้อมูลจากสมาคมรถเช่าและบริ ษทั อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชัน่ จากัด
** ข้อมูลจากอีไอซี Economic Intelligence Center
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทาง
การเงิน
คณะกรรมการเป็ นผูร้ ั บ ผิ ดชอบต่อ รายงานทางการเงิ น ของ บริ ษ ัท พรี เ มี ยร์ เอ็นเตอร์ ไ พรซ์ จ ากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อยที่จดั ทาขึ้น เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแส
เงิ นสดรวมที่ เป็ นจริ งและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึ กข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่
รักษาไว้ซ่ ึงทรัพย์สิน รวมทั้งการป้ องกันการทุจริ ตและการดาเนินการที่ผิดปกติ และในการจัดทารายงานทางการ
เงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ และเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยข้อมู ลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระ กากับ
ดูแลรายงานทางการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว

( นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ )
ประธานกรรมการ
ในนามคณะกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) เป็ นกรรมการอิสระทั้งหมด ได้รับแต่งตั้งตามมติ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย
นางจิตรวัฒนา

จารุ วฒั นชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่ วมประชุม 7/7 ครั้ง

นางศุภศรี

สุธนฐาน

กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่ วมประชุม 7/7 ครั้ง

นายสุรพล

สร้างสมวงษ์

กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่ วมประชุม 7/7 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ มี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามกฎหมาย กฎระเบียบ โดยอย่างน้อย 1 ใน 3
ท่านต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานหรื อเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษา
คู่ ค ้า หรื อ อื่ น ๆ กับ บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ในกลุ่ ม ซึ่ งเป็ นไปตามที่ ก ฎหมาย กฎระเบี ย บ ได้ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่เป็ นการเฉพาะ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 7 ครั้งประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบราย
ไตรมาส จานวน 5 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ย่อย จานวน 1 ครั้ง และการประชุมเป็ นการ
เฉพาะกับ ผู ้ส อบบัญ ชี โ ดยไม่ มี ฝ่ ายบริ ห ารร่ ว มประชุ ม จ านวน 1 ครั้ ง โดยในการประชุ ม แต่ ล ะครั้ งผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง
ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ได้เข้าร่ วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ที่ประชุม ช่วยให้กรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั เรื่ องสาคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประกอบด้วยเรื่ องต่างๆ ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1.ความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งประจาไตรมาส และงบการเงินประจาปี ทั้งในส่ วนเฉพาะบริ ษทั
และงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และฝ่ ายจัดการ โดยการสอบถามและรับฟัง
คาชี้แจงจากผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ในเรื่ องความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอใน
การเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนตามที่ควรในสาระสาคัญ
และมีการจัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลเพียงพอเพื่อประโยชน์ผใู ้ ช้ งบการเงิน
2.ระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยสอบทานรายงานผล
การตรวจสอบภายใน ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กาหนด โดยสานักงาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมมีประสิ ทธิภาพต่อ
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การบริ หารอย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนมีระบบบริ หารความเสี่ ยง การดูแลรักษาทรัพย์สิน และ
การบริ หารบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพ ตามลักษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรื อข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
3.การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ แนะนาในการปฏิ บตั ิงานของสานักงานตรวจสอบภายใน และอนุ มตั ิ แผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี 2560 ที่ มุ่งเน้นให้ความสาคัญในการควบคุ มภายใน และบริ หารความเสี่ ยงในกิ จกรรมที่ สาคัญ
ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
4.การปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั
ได้ปฏิบตั ิสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยดีอย่างต่อเนื่อง
5.การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
รวมถึงติดตามการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงในกิจกรรมที่สาคัญ โดยประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เพื่อรับทราบการดาเนินงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงในด้านต่างๆ โดยได้ให้ความสาคัญกับการระบุปัจจัยเสี่ ยงและแผนการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ต่อฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้ระบบการบริ หารความ
เสี่ ยง มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั ได้บริ หารความ
เสี่ ยงตามที่ได้ระบุไว้อย่างครบถ้วน และระมัดระวังแล้ว
6.
การทุจริต

การปฏิบัตติ ามมาตรการต่ อต้ านการคอร์ รัปชันตามโครงการแนวร่ วมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ าน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิ บตั ิ ตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชันตามโครงการแนวร่ วม
ปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริ ต บริ ษทั ได้จดั ทาคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชันและจัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตภายในบริ ษทั บริ ษทั ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ตจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2557 และบริ ษทั ได้รับการประเมินดัชนีช้ ีวดั ระดับการต่อต้านการคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) อยูใ่ นระดับสู งสุ ดที่
5 Extended ในปี 2558 และ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองต่ออายุ
สถานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC) เป็ นการแสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ ้นส่ วนทางธุรกิจที่ปรึ กษา ตัวกลาง
หรื อตัวแทนธุ รกิ จรวมถึ งการดาเนิ นการผลักดันให้คู่คา้ ในห่ วงโซ่ ธุรกิ จดาเนิ นนโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ ที่จะไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตของสถาบันไทยพัฒน์และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานสากล สาหรับบริ ษทั ที่จดทะเบียนและบริ ษทั ทัว่ ไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั มี
การนามาตรการไปปฏิบตั ิอย่างครบถ้วนเพียงพอด้วยความเคร่ งครัดและระมัดระวัง
7. การทารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ โดยพิจารณาลักษณะรายการ
เหตุผลและความจาเป็ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลเป็ น
ธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ
8. การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและติดตามผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน และเพียงพอ แสดงถึงการมี
ระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ให้ความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้นผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
9. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี โดยอ้างอิงจากคุณภาพของงานสอบบัญชี
ความเหมาะสมของคณะผูส้ อบบัญชี และจากการสอบทานรายงานทางการเงิน โดยการประชุมเป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมประชุมด้วย ซึ่งจะทาให้รับทราบถึงผลการสอบบัญชีและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่าง
เป็ นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็ นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชี พ
มีความเป็ นอิสระ ปฏิ บตั ิหน้าที่ได้เ ป็ นอย่างดี และมีประสิ ทธิ ภาพมาโดยตลอด จึ งนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจาปี
10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ระเมิ น ขอบเขตการปฏิ บัติ ง านของตนเองโดยเปรี ย บเที ย บกับ กฎบัต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิ บตั ิที่ ดี ซึ่ งผลการประเมินการปฏิ บตั ิงานมีความครบถ้วน เพียงพอและสอดคล้องกับ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบตั ิที่ดี

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

( นางจิตรวัฒนา จารุ วฒั นชัย )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
การไม่ แสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั พรี เ มี ยร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงิ นสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวม รวมถึง
หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินข้างต้นนี้ได้ เนื่องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรค เกณฑ์ในการ ไม่แสดงความเห็น
มีนยั สาคัญต่องบการเงินรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
เกณฑ์ ในการไม่แสดงความเห็น
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4 ในเดื อนธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั
ชาระเงินจานวน 479 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็ นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,123 ล้านบาทให้แก่โจทย์ใน
คดีแพ่งอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการฟื้ นฟูกิจการ ขณะนี้บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้านคา
พิพากษาของศาลล้มละลายกลาง ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ทาการประเมินคาพิพากษา และโดยความเห็นของทนายความ จึงมี
ความเชื่อมัน่ ในประเด็นข้อต่อสู ้และมีความเห็นว่าศาลฎีกาน่ าจะมีคาพิพากษากลับคาพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง ด้วย
เหตุ น้ ี บริ ษ ัท จึ ง ไม่ ไ ด้บัน ทึ ก ประมาณการหนี้ สิ น ตามค าพิ พ ากษาดัง กล่ า วไว้ใ นบัญ ชี เนื่ อ งจากคดี ดัง กล่ า วอยู่ภ ายใต้
กระบวนการขออุทธรณ์เพื่อคัดค้านคาพิพากษา ซึ่งผลของคดียงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดและขึ้นอยูก่ บั กระบวนการยุติธรรมในอนาคต
นอกจากนี้ บริ ษทั มีหนี้สินภาษีที่อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการชาระให้แก่กรมสรรพากรจานวน 242 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 สถานการณ์ดงั กล่าวทั้งหมดแสดงถึงความไม่แน่นอนที่ มีสาระสาคัญซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ที่จะดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ ระบุในข้อกาหนดนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่ องที่ กล่าวในวรรค
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็ นมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ แม้วา่ ข้าพเจ้าจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสม
อย่างเพี ย งพอส าหรั บความไม่ แ น่ น อน ก็ไ ม่ส ามารถที่ จ ะสรุ ปผลเพื่ อให้ขา้ พเจ้าใช้เ ป็ นเกณฑ์ใ นการแสดงความเห็ น ต่ อ
งบการเงิ นดังกล่าวได้ในขณะนี้ เนื่ องจากความไม่แน่ นอนดังกล่าวอาจมี ความเป็ นไปได้ที่จะส่ งผลกระทบต่องบการเงิ น
ดังกล่าว
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของข้าพเจ้า
ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรั บประกันว่าการปฏิ บัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
„
ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
„
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั
„
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทา
„
สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับกิจการที่ดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี
ความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่
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เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
„
ประเมิ น การนาเสนอ โครงสร้ า งและเนื้ อ หาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึ ง การเปิ ดเผยข้อมู ลที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
„
รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อของ
กิจกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อการเสนอรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลในเรื่ องต่างๆซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 15 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

16,347,135

9,048,451

140,899

189,667

เงินลงทุนชัว่ คราว

8

24,036,639

28,366,446

-

238,541

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

9

89,738,958

65,258,154

2,275

187,769

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

10

-

-

-

14,450,000

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั

30,678,485

18,254,688

-

-

ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า

35,084,259

37,532,653

99,925

1,142,778

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4,613,455

4,697,593

190,214

323,687

200,498,931

163,157,985

433,313

16,532,442

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน

11

10,803,115

10,321,078

-

-

เงินลงทุนในลูกหนี้

12

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

13

-

-

343,844,326

354,325,517

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

14

79,600,206

121,124,400

-

-

ยานพาหนะให้เช่ าและอุปกรณ์

15

1,678,302,424

1,773,598,799

-

121

สินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ใช้ดาเนิ นงาน

16

2,031,100

2,031,100

64,600

64,600

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

24

528,891

466,008

-

-

20,127,619

9,613,012

-

17,000

รวมสิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

1,791,393,355

1,917,154,397

343,908,926

354,407,238

รวมสิ นทรัพย์

1,991,892,286

2,080,312,382

344,342,239

370,939,680

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รายงานประจาปี 2560

หน้ า 113

บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

18

33,366,456

32,645,667

34,687,821

33,262,931

เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

10

-

-

10,807,000

-

หนี้ สินตามสัญญาเช่ าซื้อทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

19

451,742,378

441,850,958

-

-

หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ นทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

20

28,433,158

16,604,041

-

-

50,397

-

-

-

241,739,349

251,739,349

241,739,349

251,739,349

6,689,027

5,205,552

39,340

39,340

762,020,765

748,045,567

287,273,510

285,041,620

19

946,298,454

1,077,600,874

-

-

20

103,031,727

58,144,049

-

-

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

22

28,658,849

29,425,384

-

-

หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี

24

42,613,730

35,187,202

-

203

46,266,593

46,294,144

4,310,895

5,310,256

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

1,166,869,353

1,246,651,653

4,310,895

5,310,459

รวมหนีส้ ิ น

1,928,890,118

1,994,697,220

291,584,405

290,352,079

ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินผลเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง

21

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าซื้อ - สุทธิ จากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ น - สุทธิ จากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

รายงานประจาปี 2560

หน้ า 114

บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 812,152,709 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.5 บาท

4

406,076,355

406,076,355

406,076,355

406,076,355

4

400,000,000

400,000,000

400,000,000

400,000,000

4

(10,191,959)

(10,191,959)

(10,191,959)

(10,191,959)

(339,950,675)

(316,296,780)

(339,157,685)

(311,327,918)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

13,143,621

12,102,720

2,107,478

2,107,478

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ

63,000,987

85,613,981

52,757,834

80,587,601

1,181

1,181

-

-

63,002,168

85,615,162

52,757,834

80,587,601

1,991,892,286

2,080,312,382

344,342,239

370,939,680

-

-

ทุนออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 800,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.5 บาท
หุ ้นทีอ่ อกสาหรับภาระค้ าประกันทีเ่ จ้าหนี้
ยังไม่มาใช้สิทธิ เรี ยกชาระกับบริ ษทั ฯ
ขาดทุนสะสม

ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

รายงานประจาปี 2560

หน้ า 115

บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กาไรขาดทุน
รายได้
รายได้คา่ เช่ าและการบริ การ
รายได้อื่น
กาไรจากการจาหน่ ายยานพาหนะให้เช่ าและอุปกรณ์
เงินปันผลรับ
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนค่าเช่ าและบริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่ า
ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
ขาดทุนก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

13

13
15
21

24

14
24

22
24

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนสาหรับปี

2560

2559

713,875,781

663,410,536

999,361

1,002,099

21,414,603
11,882,030
747,172,414

21,017,950
7,105,660
691,534,146

3,443,807
556,652
4,999,820

32,199,944
4,200,008
37,402,051

519,648,051
141,387,336
24,592,570
685,627,957
61,544,457
(79,518,127)
(17,973,670)
(6,703,997)
(24,677,667)

492,386,616
141,446,630
251,739,349
885,572,595
(194,038,449)
(74,199,005)
(268,237,454)
5,822,045
(262,415,409)

22,306,722
10,481,191
32,787,913
(27,788,093)
(41,877)
(27,829,970)
203
(27,829,767)

14,091,486
38,628,889
251,739,349
304,459,724
(267,057,673)
(4,347)
(267,062,020)
(219)
(267,062,239)

2,432,727
(1,391,826)

12,327,600
(224,880)

-

-

1,040,901

12,102,720

-

-

1,279,715
(255,943)

-

-

-

1,023,772
2,064,673

12,102,720

-

-

(22,612,994)

(250,312,689)

(27,829,767)

(267,062,239)

(0.0308)

(0.3280)

(0.0348)

(0.3338)

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รายงานประจาปี 2560

หน้ า 116

บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
หุ ้นทีอ่ อกสาหรับภาระ

กาไรจากผลแตกต่าง

ค้ าประกันทีเ่ จ้าหนี้
ยังไม่มาใช้สิทธิ

จากการจัดโครงสร้าง

ส่วนเกินทุนจาก

รวมส่วนของ

ส่วนได้เสี ยที่

และเรี ยกชาระ

การดาเนิ นธุรกิจ

การวัดมูลค่า

ผูถ้ ือหุ ้น

ไม่มอี านาจควบคุม

รวมส่วนของ

เต็มมูลค่าแล้ว

เรี ยกชาระกับบริ ษทั ฯ

ของกลุม่ บริ ษทั

ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

ของบริ ษทั ฯ

ของบริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุ ้น

ทุนเรื อนหุ ้นทีอ่ อก

ขาดทุนสะสม

ส่วนของผูม้ ี

800,000,000

(20,383,918)

(755,897,535)

312,209,079

ขาดทุนสาหรับปี

-

-

(262,415,409)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

เงิ นปันผลจ่าย

-

335,927,626

1,181

335,928,807

-

-

(262,415,409)

-

(262,415,409)

-

12,102,720

12,102,720

-

12,102,720

(262,415,409)

-

12,102,720

(250,312,689)

-

(250,312,689)

-

-

(956)

-

-

(956)

-

(956)

(400,000,000)

10,191,959

389,808,041

-

-

-

-

-

-

-

312,209,079

(312,209,079)

-

-

-

-

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

400,000,000

(10,191,959)

(316,296,780)

-

12,102,720

85,613,981

1,181

85,615,162

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

400,000,000

(10,191,959)

(316,296,780)

-

12,102,720

85,613,981

1,181

85,615,162

ขาดทุนสาหรับปี

-

-

(24,677,667)

-

-

(24,677,667)

-

(24,677,667)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

1,023,772

-

1,040,901

2,064,673

-

2,064,673

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

(23,653,895)

-

1,040,901

(22,612,994)

-

(22,612,994)

400,000,000

(10,191,959)

(339,950,675)

-

13,143,621

63,000,987

1,181

63,002,168

ลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ ้นสามัญ (หมายเหตุ 4)
โอนกาไรจากผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้าง
การดาเนิ นธุรกิจของกลุม่ บริ ษทั ไปขาดทุนสะสม

-

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

รายงานประจาปี 2560

หน้ า 117

บริษท
ั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
หุ ้นทีอ่ อกสาหรับภาระ

กาไรจากผลแตกต่าง
จากการจัดโครงสร้าง

และเรี ยกชาระ

ค้ าประกันทีเ่ จ้าหนี้
ยังไม่มาใช้สิทธิ

เต็มมูลค่าแล้ว

เรี ยกชาระกับบริ ษทั ฯ

ทุนเรื อนหุ ้นทีอ่ อก

ขาดทุนสะสม

การดาเนิ นธุรกิจ

รวมส่วนของ

ของกลุม่ บริ ษทั

ผูถ้ ือหุ ้น

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

800,000,000
-

(20,383,918)
-

(717,239,280)
(267,062,239)

283,165,560
-

345,542,362
(267,062,239)

ลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ ้นสามัญ (หมายเหตุ 4)

(400,000,000)

10,191,959

389,808,041

-

-

-

-

-

2,107,478

2,107,478

400,000,000

(10,191,959)

283,165,560
(311,327,918)

(283,165,560)
2,107,478

80,587,601

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดาเนิ นธุรกิจ
ของกลุม่ บริ ษทั (หมายเหตุ 13)
โอนกาไรจากผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้าง
การดาเนิ นธุรกิจของกลุม่ บริ ษทั ไปขาดทุนสะสม
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

80,587,601

400,000,000
-

(10,191,959)
-

(311,327,918)
(27,829,767)

2,107,478
-

(27,829,767)

400,000,000

(10,191,959)

(339,157,685)

2,107,478

52,757,834
-
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บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี
รายการปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
รายได้เงินปันผล
กาไรจากการขายเงินลงทุนในหน่ วยลงทุน
(กาไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหน่ วยลงทุน
ทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่ า
ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
สารองประมาณการหนี้ สิน
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้
รายได้คา่ เช่ ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กาไรจากการจาหน่ ายยานพาหนะให้เช่ าและอุปกรณ์
โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ใช้ดาเนิ นงาน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจาหน่ ายภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่ า่ ย
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สินทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในลูกหนี้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

2559

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(17,973,670)

(268,237,454)

(27,829,970)

(267,062,020)

(275,933)

(604,534)

(26,303)

(32,199,944)
(136,002)

65,664
56,328
320,845,197
24,592,570
987,690
(20,002)
(999,361)
(6,043,079)
(21,414,602)
881,642
567,948
(140,125)
79,380,355

59,768
445,554
311,159,996
251,739,349
(82,606)
(1,002,099)
(21,017,950)
(414,000)
3,200,036
64,841
(154,030)
74,030,742

(7,468)
10,481,191
(20,002)
(999,361)
(3,443,807)
32,272
(122,235)
36,938

(1,096)
(45,096)
38,628,889
251,739,349
(52,542)
(1,002,099)
45,371
(3,080,338)
-

380,510,622

349,187,613

(21,898,745)

(13,165,528)

(24,544,600)
2,291,406
(81,435)
20,002
7,204,396

5,656,059
(4,555,549)
1,690,044
82,606
7,911,126

185,494
1,042,853
110,409
20,002
17,000

4,910,819
(1,005,939)
(16,127)
52,542
-

723,386
(10,000,000)
1,483,475
(368,462)
(15,880)
357,222,910
(79,382,952)
(31,475,420)
246,364,538

(2,219,330)
402,421
(3,848,453)
2,119,540
356,426,077
(74,028,887)
(19,114,363)
263,282,827

1,424,890
(10,000,000)
(29,098,097)
(36,938)
(1,740)
(29,136,775)

(133,540)
(9,357,773)
(32,272)
(9,390,045)
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บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราวประเภทเงินฝากประจาเพิ่มขึ้น
ซื้อหน่ วยลงทุน
เงินรับจากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินรับจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ซื้อยานพาหนะให้เช่ าและอุปกรณ์
เงินรับจากการจาหน่ ายยานพาหนะให้เช่ าและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
ชาระคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่ าซื้อ
ชาระคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
ข้ อมูล กระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการทีม่ ใิ ช่ เงินสด
โอนเงินลงทุนในหน่ วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารทุน
เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ซื้อสินทรัพย์โดยการทาสัญญาเช่ าซื้อในระหว่างปี
ซื้อสินทรัพย์โดยการทาสัญญาเช่ าการเงินในระหว่างปี

2559

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(482,037)
(19,980)
(183,870,000)
188,430,056
140,114
50,000,000
(21,882,256)
215,207,364
247,523,261

992,232
(22,778)
(291,098,917)
297,124,322
154,144
(47,399,780)
276,853,255
236,602,478

(20,660,000)
20,924,844
14,450,000
122,235
3,443,928
18,281,007

(34,860,000)
45,458,474
(14,450,000)
10,100,000
3,077,377
(15)
9,325,836

(448,172,276)
(38,416,839)
(486,589,115)
7,298,684
9,048,451
16,347,135
-

(468,633,375)
(37,749,829)
(2,013,640)
(956)
(508,397,800)
(8,512,495)
17,560,946
9,048,451
-

10,807,000
10,807,000
(48,768)
189,667
140,899
-

(64,209)
253,876
189,667
-

326,761,276
95,133,634

108,796,800
708,538,375
47,427,860

-

-
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