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                                                                                                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท) 

 

 
 

2560 / 2017 
 

2559 / 2016 
 

2558 / 2015 

ขอ้มูลทางการเงิน   Financial Data    
สินทรัพยร์วม   
Total Assets 

1,991.89 2,080.31 1,839.07 

หน้ีสินรวม  
Total Liabilities 

1,928.89 1,994.70 1,503.15 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
Shareholders’ Equity 

63.00 85.61 335.93 

รายไดจ้ากการขายและบริการ   
Sale and Service Revenues 

713.88 663.41 591.25 

รายไดร้วม 
Total Revenue 

747.17 691.53 599.76 

ก าไรขั้นตน้  
Gross Profit 

194.23 171.02 168.96 

ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ  
Net Profit  (Loss ) 

(24.68) (262.42) (154.85) 

    
อตัราส่วนทางการเงิน   FINANCIAL RATIO    
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 
Gross Profit Margin 

27.21 25.78 % 28.58 % 

อตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%) 
Net Profit Margin 

-3.30 % -37.95 % -25.82 % 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 
Return on Equity 

-3.21 % -124.51 % -39.67 % 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 
 Return on Assets 

3.02 
 

-9.90 % 
 

-4.99 % 
 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 
Earnings (Deficit) per Share (Baht) 

-0.031 -0.328 -0.194 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)   
Dividend per Share (Baht) 

- - - 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 
Book Value per Share (Baht) 

0.079 0.107 0.420 

 P I L P B P E 

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
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 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)  เป็นบริษทัหน่ึงในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เดิมช่ือ บริษทั พรีเมียร์ ซพัพลาย 
จ ากดั จดทะเบียนก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2517 บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และด าเนินการเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2536  ต่อมาในปี 2543 บริษทัไดป้รับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็นบริษทัประกอบ
ธุรกิจเพื่อการลงทุนหรือ Holding Company โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
ธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยั 
ใหบ้ริการแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาดา้นการประกนัแก่ลูกคา้  
 บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย 3 แห่ง ดงัน้ี 
 1) บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั ด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 2) บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากัด ด าเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease)              
พร้อมทั้งบริการพนกังานขบัรถ บริการบ ารุงรักษา และบริการต่อเน่ืองอ่ืนๆ 
 3) บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั ด าเนินธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ใหบ้ริการแนะน าและเป็นท่ีปรึกษา
ดา้นการประกนัแก่ลูกคา้  
  ในปีท่ีผ่านมาบริษทัยงัคงมุ่งเนน้การขยายตวัในธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนตป์ระเภทต่างๆ เพื่อการด าเนินงาน
(Operating Lease) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษทัด าเนินการผา่นทางบริษทัยอ่ยคือ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ทั้งน้ีเพื่อรองรับ
ความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายฐานลูกคา้ผ่านช่องทางใหม่ๆ การขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รวมทั้งบริการใหม่ๆ เพื่อเป็น
ทางเลือกใหก้บัลูกคา้มากข้ึน   
 

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมาย 
ในปี 2560 คณะกรรมการไดมี้มติใหค้ง วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายไวเ้ช่นเดิม ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
  

วสัิยทศัน์ 
เป็นบริษทัไทยท่ีมุ่งมัน่      
ในการเป็นผูน้ าดา้นธุรกิจ

บริการรถเช่า  
นายหนา้ประกนัภยั  

ท่ีครบวงจรอยา่งต่อเน่ือง   
มีคุณภาพ สร้างความสมดุล
และความยัง่ยนืใหก้บัธุรกิจ 

พนกังาน และสงัคม 

พนัธกจิ 
 ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพไดร้ะดบัมาตรฐานสากล  
 น าเสนอแนวความคิดใหม่ พฒันาคุณภาพชีวติ สงัคม และ 
      ส่ิงแวดลอ้ม  
 ด าเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้ง พนกังาน องคก์ร  
      และสงัคม  
 ผสมผสานความรู้และความสามารถเพ่ือร่วมคิดร่วมสร้างงานบริการ  
 ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล และยดึหลกัคุณธรรมจรรณยาบรรณ   
     ดว้ยวถีิแบบไทยท่ีดีงาม 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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 พฒันาการสร้างรูปแบบการใหบ้ริการท่ีครบวงจร และสร้างความแตกต่างท่ีชดัเจนในงานบริการ  
 เน้นการรักษาฐานลูกคา้เดิมและสร้างมูลค่าเพ่ิมของการบริการทั้ งกับลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่

เพื่อใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุด 
 มุ่งพฒันาและส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความความรู้ความเช่ียวชาญในงานบริการตลอดจนพฒันาระบบ

บริหารจดัการเพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัในอนาคต 
 ปรับโครงสร้างทางการเงินใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนอนัจะน าไปสู่การลดตน้ทุนทางธุรกิจ 
 บริหารจดัการสินทรัพยใ์หส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ของเศรษฐกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในช่วงปี 2559 - 2560 มดีงันี ้ 

    บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจดัการหรือการประกอบธุรกิจ อยา่งมีนยัส าคญัในช่วง  
    3 ท่ีผา่นมา 

 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2560 บริษทัไดท้ าหนังสือแจง้บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากัด 
(“PFC”) เพ่ือขอเล่ือนการท ารายการซ้ือขายหุน้บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั (PIL) ออกไป 
จนกวา่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะมีความเห็นฉบบัสมบูรณ์ 

 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการจึงมีมติใหบ้ริษทัท าหนงัสือแจง้ PFC เพื่อขอเล่ือนการท า
รายการซ้ือขายหุ้น PIL ออกไป จนกว่าท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะมีความเห็นฉบบัสมบูรณ์ 
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากการขอเล่ือนการท ารายการดงักล่าว เป็นการท่ีบริษทัไม่สามารถท ารายการ
ขายหุ้น PIL ให้แก่ PFC ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นหาก PFC ประสงค์จะยกเลิก
ขอ้เสนอในการซ้ือหุน้ PIL โดยท่ี PFC และบริษทัต่างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อกนั บริษทัก็
ตกลงท่ีจะยกเลิกข้อเสนอในการซ้ือหุ้น PILด้วย  เน่ืองจาก บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบีเคย์เฮียน 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ไดมี้ความเห็นในร่างรายงานของท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฉบบัล่าสุด กรณีท่ีบริษทัจะขายหุ้นสามญัท่ีบริษทั
ถือครองอยูใ่นบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั (PIL) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (“หุน้ PIL”) 
ใหแ้ก่บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั (“PFC”) วา่ ราคาในการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็น
ราคาท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากมูลค่าหุ้นสามญัของ PIL ท่ีไดจ้ากการประเมินมูลค่าโดยท่ีปรึกษา
การเงินอิสระนั้นสูงกว่าราคาเสนอซ้ือของ PFC และผูถื้อหุ้นของบริษทัควรออกเสียงลงมติไม่
อนุมติัการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี  

 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัช าระเงินให้แก่ บริษทั 
เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั(มหาชน) (“NWR”) เป็นจ านวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมดว้ย
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากตน้เงินดงักล่าว นบัจากวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546 เป็นตน้ไป
จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

 
 

วตัถุประสงค์ / เป้าหมายของบริษัท 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  5 

 
 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั

พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัขายหุ้นสามญัท่ีบริษทัถือครองอยูใ่นบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง (PIL) 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัในราคาขายไม่ต ่ากวา่หุน้ละ 4.49 บาท และในจ านวนหุ้นท่ีขายแลว้ท า
ให้บริษทัไดรั้บช าระราคาเป็นเงินจ านวนเท่ากบั 260,000,000 บาทหรือใกลเ้คียงท่ีสุด(“หุ้น PIL”) 
ใหแ้ก่บุคคลท่ีสนใจท่ีใหร้าคาสูงสุด  

 เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือจากส านกังานการบงัคบัคดีส านกังานอยัการสูงสุด 
แจง้ใหบ้ริษทัช าระหน้ีตามค าพิพากษาใหแ้ก่กรมสรรพากร จ านวน 251,699,348.81 บาท และต่อมา
ในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือจากกรมสรรพากร แจง้เร่ืองไม่อนุมติัให้ผ่อนช าระ
ภาษีรายงวดตามท่ีบริษทัน าเสนอไปเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 และขอให้บริษทัช าระหน้ีจ านวน
ดงักล่าวภายในระยะเวลา 15 วนันบัจากไดรั้บจดหมายแจง้ ซ่ึงหากบริษทัไม่ช าระหน้ีภายในเวลาท่ี
ไดก้ าหนดไว ้ทางกรมสรรพากรก็จะด าเนินการเพ่ือบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นของบริษทัเพ่ือน ามา
ขายและช าระหน้ีต่อไป  

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 บริษทัไดรั้บรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวนัท่ีมีมติให้การรับรอง                 
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action 
Coalition Against Corruption ( CAC )  

 เม่ือวนัท่ี 15  ธนัวาคม 2559 บริษทัไดด้ าเนินการเพ่ือขอต่ออายกุารรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาใหบ้ริษทัและบริษทั พรีเมียร์ อินฟราสตรัค
เจอร์ จ ากัด ร่วมกันชดใช้หน้ีค่าภาษีอากรคา้งรวม 251.7 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นภาระภาษีเงินได้และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของกิจการร่วมคา้ พีอี  - เพทแลน เน่ืองจากบริษทัไดพ้น้จากการเป็นหุ้นส่วนของ
กิจการร่วมคา้ พีอี ‟ เพทแลน มาตั้งแต่ปี 2543 แลว้ แต่ศาลฎีกาไดว้ินิจฉัยวา่ การท่ีบริษทัยงัคงให้
กิจการร่วมคา้ใชช่ื้อตนเป็นส่วนหน่ึงของกิจการร่วมคา้ พีอี ‟ เพทแลน จึงตอ้งร่วมรับผิดกบัหน้ีสิน
ของกิจการร่วมคา้ พีอี ‟ เพทแลน ซ่ึงภาระภาษีอากรคา้งดงักล่าวมิไดเ้กิดหรือมีสาเหตุมาจากการ
ด าเนินการของบริษทั และบริษทัก็มิไดรั้บประโยชน์ใด ๆ จากการละเลยไม่เสียภาษีอากรคา้งของ
กิจการร่วมคา้ พีอี ‟ เพทแลน  ทั้ งน้ี บริษทัจะหาแนวทางในการด าเนินการให้กิจการร่วมค้า           
พีอี ‟ เพทแลน ซ่ึงเป็นผูท่ี้จะตอ้งรับผิดชอบโดยตรง ช าระค่าภาษีอากรคา้งให้แก่กรมสรรพากร
ต่อไป 

 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดรั้บการประเมิน จากการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัจดทะเบียน บริษทัไดรั้บคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัร้อยละ 80-89 หรือ ระดบัดีมากคือระดบั 4 
ดาว เป็นระยะเวลาติดต่อกนั 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 ซ่ึงระดบัคะแนนท่ีบริษทัไดรั้บนั้นจดัอยู ่
ใน “Top Quartile” ในกลุ่มบริษทัท่ีมี Market Capitalization ต ่ากวา่ 1,000 ลา้นบาท  
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 บริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2559 และมีมติ 

อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ10 บาท เหลือหุ้นละ 0.50 บาท          
เพื่อน าไปชดเชยผลขาดทุนสะสม 

 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2559 มีมติให้บริษทัปรับโครงสร้าง
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและเป็นการปรับ
โครงสร้างการถือหุน้ไม่ใหซ้บัซอ้นเขา้ใจง่าย ดงัน้ี 

- ใหบ้ริษทัซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั  
  จากบริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั ในราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2559  มูลค่า 288.87 ลา้นบาท 
- ใหบ้ริษทัซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั  

  จากบริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั ในราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559  มูลค่า 10.86 ลา้นบาท 

- ใหบ้ริษทัซ้ือสินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ ากดั (PLMS) โดยการ 
รวมกิจการแบบ Entire Business Transter (EBT) คือโอนกิจการทั้งหมดของ บริษทั 
พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ากดั ไปยงั บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และ
ท าการช าระบญัชีบริษทั พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ ากดั ในปีปฏิทินเดียวกนั ซ่ึงจะไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการโอนกิจการ โดยราคาทรัพยสิ์นท่ีท าการโอนจะเป็นราคา
ตามบญัชีของผูโ้อนในวนัท่ีท าการโอน ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 

- ใหบ้ริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั ลดทุนจดทะเบียนจาก 230 ลา้นบาท เป็น  
 60 ลา้นบาท เพื่อใหจ้ านวนทุนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจในปัจจุบนัและ 
 น าทุนคืน ผูถื้อหุน้ต่อไป 
-    ใหบ้ริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ากดั ด าเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ 

 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัไดด้ าเนินการตามค าวินิจฉัยของศาลฎีกา และบนัทึกรายการ    
จึงท าให้บริษทัมีผลขาดทุนสะสม จ านวน 7,454.0  ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีสูง จึงเสนอให้
พิจารณาลดทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลค่าหุ้นจากราคาพาร์ (Par) หุ้นละ 10 บาท ลงเหลือหุ้นละ 
0.50 บาท เพ่ือน าไปชดเชยผลขาดทุนสะสม  นอกจากน้ี การขาดทุนสะสมของบริษทัยงัเพ่ิมโอกาส
ในการระดมทุน โอกาสในการจ่ายเงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 บริษทัไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2559 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) อยูใ่นเกณฑ ์“ ดีเลิศ ” ดว้ยคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
โดยบริษทัเป็น 1 ใน 11 บริษทัท่ีไดรั้บคะแนนเต็ม 100 จากบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งส้ิน 601 บริษทั เป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกนัตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559  
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 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2559 บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขทุนจดทะเบียนเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม          

ค  าพิพากษาของศาลฎีกาเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตามผลค าพิพากษาของศาลฎีกา ซ่ึงมีสาระส าคญัให้
บริษทัด าเนินการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par) จากเดิม 1 บาทเป็น 10 บาท ส่งผลให ้                 
ทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็น 8,121,527,090 บาท และมีทุนช าระแลว้ 8,000,000,000 บาท       
 แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซ่ึงจากการปฏิบติัตามฎีกาดงักล่าว ไม่มีผล
เปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 วนัท่ี 7 ตุลาคม 2558 บริษทัไดรั้บแจง้ผลการประเมินระดบัการพฒันาความยัง่ยืน เร่ือง Anti-
Corruption ของบริษทัจดทะเบียนไทยปี 2558 ระดบัท่ี 5 Extended เป็นระดบัท่ีแสดงใหเ้ห็นนโยบาย
ท่ีครอบคลุม ถึงทุนส่วนงานทางธุรกิจท่ีปรึกษา ตัวกลางหรือก าหนดในการด าเนินธุรกิจไม่
เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ มีการผลกัดนัให้คู่คา้ ลูกคา้ในห่วงโซ่ธุรกิจ ด าเนิน
นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่อ่ืนดว้ยและเม่ือปี 2557 บริษทั
ไดรั้บการประเมินจากสถาบนัไทยพฒัน์ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption progress 
indicator) อยูใ่นระดบั 4 “ไดรั้บการรับรอง (Certified)” 

 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาได้มีค  าวินิจฉัยพิพากษากลับค าสั่งของศาลลม้ละลายกลาง           
โดยไม่เห็นชอบกบัขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึง ณ ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ตามค าพิพากษาของศาลฎีกา 

 

                           โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

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

 

   ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 
 บริษทั ไม่ม ีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) กบัผูถื้อหุน้รายหน่ึงรายใด 
 

บริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัท พรีเมยีร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 
100% 

บริษัท พรีเมยีร์ อนิเตอร์ ลซิซ่ิง จ ากดั 
100 % 

 

บริษัท พรีเมยีร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 
99.99 % 
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 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 
  บริษทัมีรายไดส่้วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน (Operation Lease) ซ่ึงด าเนินงานโดย
บริษทัยอ่ย คือ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั   

 
สายผลติภัณฑ์ / กลุ่มธุรกจิ 

 

ด าเนินการ 
โดยบริษัท 

% การถือหุ้น 
ของบริษัท 
ในปัจจุบัน 

ปี 2560 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

ปี 2559 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

ปี 2558 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

   บริการสินเช่ือธุรกิจและ 
   ใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

PC2000 100.00 13.03 1.74 11.69 1.69 11.00 1.83 

   บริการรถเช่าเพื่อการด าเนินงาน PIL /1 100.00 705.59 94.44 651.41 94.20 561.54 93.63 

   นายหนา้ประกนัวินาศภยั PB /1 99.99 23.67 3.17 25.47 3.68 21.82 3.64 

   บริการจดัการสินเช่ือ 
   ค่าบริการอ่ืน 

PLMS /1 

PE 
 0 

4.88 
0 

0.65 
0.84 
2.12 

0.12 
0.31 

2.43 
2.95 

0.41 
0.49 

  รวมรายได้   747.17 100.00 691.53 100.00 599.74 100.00 
 
 

 
 

 
 

 (1) ลกัษณะของการบริการ 
  เป็นการใหบ้ริการจดัหายานพาหนะใหก้บัผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการและ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
ในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยมีลกัษณะเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนตส์ าหรับผูบ้ริหาร 
รถยนตเ์พ่ือการขนส่ง รถโดยสารไม่ประจ าทางส าหรับรับ-ส่งผูโ้ดยสาร รถรับ-ส่งนกัเรียน และรถยนต ์เพื่อการพาณิชยอ่ื์นๆ  
อายสุญัญาอยูร่ะหวา่ง 3-5 ปี การใหบ้ริการมีทั้งการให้บริการตามสัญญาเช่าระยะยาวและการให้บริการรถเช่าพร้อมพนกังาน
ขบัรถ โดยบริษทัมีรถยนตใ์หเ้ช่าหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ รถยนตน์ัง่ขนาดตั้งแต่ 1,500 ซีซี ข้ึนไป  รถยนตน์ัง่เอนกประสงค ์
รถกระบะ รถตู ้และรถโดยสาร 
 

ธรุกิจการใหบ้รกิารรถเช่าเพ่ือการด าเนินการ 

 
 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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บริษทัใหบ้ริการในลกัษณะครบวงจร โดยเร่ิมตั้งแต่การวเิคราะห์และน าเสนอเง่ือนไขการเช่าเพ่ือให้รองรับกบัธุรกิจ

ของลูกคา้ ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้านของลูกคา้ พร้อมกบัการจดัท าประกนัรถยนตป์ระเภทชั้น 1  การจดทะเบียนและ
ต่อภาษีรถยนต ์การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมตามก าหนดระยะทาง รวมทั้งการจดัรถทดแทนให้ใชใ้นกรณีรถขดัขอ้งหรือ
เกิดอุบติัเหตุ บริษทัมีบริการหลงัการขาย โดยผ่านศูนยป์ระสานงาน (Call Center) ให้บริการในรูปแบบ One Stop Service       
ในการดูแลลูกคา้ นดัหมายน ารถยนตเ์ขา้รับการบ ารุงรักษา ประสานงาน ใหค้  าแนะน าในเร่ืองต่างๆพร้อมทีมช่างมืออาชีพ และ 
รถซ่อมบ ารุงเคล่ือนท่ี (Mobile Service) รวมทั้งให้ผูบ้ริโภคสามารถทราบเส้นทางการเดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง 
เพื่อความสะดวก รวดเร็วตลอด 24 ชัว่โมง 
 (2) การตลาดและการแข่งขัน  
  ธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทยแบ่งลกัษณะผูป้ระกอบการออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มท่ีมุ่งเน้นให้เช่า
ทรัพยสิ์นแบบสญัญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และสญัญาเช่าซ้ือกบักลุ่มท่ีมุ่งเนน้การให้เช่าแบบสัญญาเช่าด าเนินงาน 
(Operating Lease) โดยบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั จดัอยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating 
Lease) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในบริษทัชั้นน าของธุรกิจลิสซ่ิง  
  ในภาพรวมของธุรกิจรถเช่าในปี 2560 แบบสญัญาเช่าด าเนินงานยงัคงเป็นธุรกิจมีการแข่งขนัอยา่งต่อเน่ืองบน
ทุกประเภทของยานพาหนะ ตั้งแต่กลุ่มรถระดบัผูบ้ริหารไปจนระดบัปฏิบติัการ ประกอบดว้ยรถยนต์นัง่ประเภทต่างๆ รถตู ้
และรถกระบะบรรทุกเพ่ือการพาณิชยร์องรับนโยบายเปล่ียนจากทรัพยสิ์นองค์กรเป็นเช่าใช ้และการขยายตวัของภาคธุรกิจ
ต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจขนส่ง เกษตรกรรม ก่อสร้าง สอดคลอ้งกับขอ้มูลสถิติรถจดทะเบียนใหม่กรมการขนส่งทางบกทั่ว
ประเทศปี 2560 สูงถึง 2.99 ลา้นคนั เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 4.1  ดงันั้นความตอ้งการของตลาดในบริการรถเช่าด าเนินงาน 
(Operating Lease) จะเป็นกลไกส าคญัในการลดตน้ทุนการจดัการ ลดความยุง่ยากในการบริหาร และสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างานใหก้บัองคก์รต่างๆ  
  การด าเนินงานของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากัด ในปี 2560 มุ่งเน้นการให้บริการรูปแบบต่างๆ            
ท่ีมีมาตรฐานสอดคลอ้งความตอ้งการของคู่คา้ สร้างคุณค่าเพ่ิมในการให้บริการ พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชง้าน 
บริหารจัดการและวิเคราะห์ขอ้มูลการใชง้านเพ่ือน าไปเป็นแผนพฒันาให้กบัผูใ้ชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมทุก
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความปลอดภยับนทอ้งถนน โดยเร่ิมจากธุรกิจท่ีใหบ้ริการ ณ ปัจจุบนัเป็นตน้แบบความปลอดภยั อาทิเช่น 
กลุ่มรถเช่าองคก์รท่ีร่วมผลกัดนัความปลอดภยัดว้ยการติดตั้งระบบตรวจสอบพร้อมรายงานพฤติกรรมการขบัข่ีซ่ึงพบวา่สถิติ
สถิติใบสัง่จราจรลดลงมากกวา่ 50% ในปี 2560 ส าหรับกลุ่มรถโดยสารไม่ประจ าทางท่ีประกอบไปดว้ย รถรับ ‟ ส่งพนกังาน        
รถโดยสารรับส่งเฉพาะจุด (Shuttle Bus) และรถโรงเรียน มีสถิติการเกิดอุบติัเหตุมีเพียง 0.06% ใกลเ้คียงกบัปี 2559  รวมไปถึง
การเร่ิมบริการตน้แบบพนกังานผูช่้วยผูบ้ริหาร (Personal Accelerator) ท่ีเป็นมากกวา่พนกังานขบัรถท่ีสามารถสร้างมาตรฐาน
ใหม่ในวงการพนกังานขบัรถ สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้มีค าร้องเรียนเป็นศูนยต์ั้งแต่เร่ิมใหบ้ริการในเดือนมิถุนายน 2560 
เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีทางบริษทัยงัพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองดว้ยพฒันางานการบริการท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
ปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในงานบริการต่างๆ อาทิเช่น การพฒันาระบบแอพพลิเคชั่นการจัดการแจ้งอุบัติเหตุ ระบบ
แอพพลิเคชัน่รถโรงเรียนส าหรับผูป้กครองแจง้สถานะ การเดินทางของนกัเรียน การพฒันาระบบงานซ่อมควบคู่กบัตวัแทน
จ าหน่ายรถยนตท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการเพื่อพฒันางานซ่อมบ ารุงใหมี้มาตรฐานและรวดเร็วทัว่ประเทศ การเป็นผูท่ี้
ใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา ออกแบบ หาแนวทางแกปั้ญหาทั้งดา้นการบริหารจดัการและการใชง้านเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการ 
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ด าเนินธุรกิจของลูกคา้ประเภทต่างๆ บริการ 24 ชัว่โมงในกรณีรถเสียหรืออุบติัเหตุ อีกทั้งยงัเสริมดว้ยบริการจดัการฝึกอบรม
ขบัข่ีปลอดภยัใหก้บัลูกคา้ร่วมกบัองคก์รคู่คา้  เพ่ือสร้างความแตกต่างและประโยชน์ต่อลูกคา้สูงสุด  
 (3) กลยุทธ์ในการแข่งขัน  
  การสร้างความแตกต่างถือเป็นกลยทุธ์หลกัของบริษทั โดยแบ่งการด าเนินการเป็นหลายภาคส่วน การสร้างความ
แตกต่างในการบริการท่ีครบวงจร ตั้งแต่การเป็นผูร่้วมคิด ให้ค  าแนะน า วางแผน ด าเนินการและพฒันาจนส าเร็จ การสร้าง
ความแตกต่างทางนวตักรรมดว้ยการร่วมมือผูมี้ประสบการณ์ในสายธุรกิจอ่ืนๆ ทั้งภายในกลุ่มพรีเมียร์หรือองคก์รคู่คา้ในการ
พฒันาเทคโนโลยีการจดัการและการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการขบัข่ีเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 
การริเร่ิมนวตักรรมรูปแบบบริการใหม่ๆ เช่น พนกังานผูช่้วยผูบ้ริหาร (Personal Accelerator) ในธุรกิจบริการพนกังานขบัรถ 
การบริการครบวงจร เช่น บริการงานจดและต่อทะเบียนท่ีรวดเร็ว งานประกนัภยัพร้อมเง่ือนไขความคุม้ครองตามกฎหมาย
หรือสูงกวา่ การขยายเครือข่ายศูนยบ์ริการท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศท่ีพร้อมให้บริการทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมงผ่าน ศูนยบ์ริการ
ลูกคา้ (Customer Service) การขา้มขีดจ ากดัดว้ยการใหบ้ริการครอบคลุมการเดินทางหรือการใชง้านทุกประเภท ตั้งแต่รถยนต์
นัง่ รถกระบะ รถตู ้รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ไปจนถึงรถบรรทุกเพ่ือการพาณิชย ์ในเวลาเดียวกนัยงัให้ความส าคญั
กบัการพฒันาบุคลากรทุกระดบัดว้ยหลกัสูตรฝึกอบรมต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการ เนน้ย  ้าการฝึกอบรมดา้น
การขบัข่ีอยา่งปลอดภยัในกลุ่มพนกังานขบัรถหรือกปัตนัโดยผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพพร้อมเชิญชวนหรือด าเนินการให้กบัลูกคา้ท่ี
สนใจ การเป่าแอลกฮอล์ทุกคร้ังก่อนให้บริการซ่ึงเป็นมาตรฐานในกลุ่มกปัตนับริการรถโดยสารไม่ประจ าทางสร้างความ
ไวว้างใจ ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีสร้างความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัให้อยูใ่นระดบับริษทัชั้นน าของ
ธุรกิจต่อไป 
 (4) ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
 เน้นการให้บริการกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจทั้ งรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ       
โดยกลุ่มลูกคา้หลกัในปัจจุบนั คือ กลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
พ้ืนฐาน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคเหนือและภาคใต ้กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินคา้กลุ่มองคก์รดา้น
การศึกษาทั้งมหาวทิยาลยัและโรงเรียนนานาชาติ  
 (5) การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 บริษทัใชก้ารน าเสนอบริการโดยตรงกบัลูกคา้ และจดัให้มีศูนยบ์ริการทัว่ประเทศ เพ่ือให้ลูกคา้สามารถเขา้รับบริการ
ไดส้ะดวกยิ่งข้ึน รวมทั้งจดัท าเวบ็ไซต์ http://www.pil.premier.co.th ไวส้ าหรับบริการลูกคา้ ทั้ งในการต่ออายุสัญญา หรือ
พิจารณาสินคา้และบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได ้
 (6) การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
 บริษทัมีขั้นตอนการจดัหายานพาหนะอุปกรณ์ส่วนควบทุกรูปแบบจากตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการจากค่ายผูผ้ลิตรถยนต์หรือผูน้ าเขา้หรือผูผ้ลิตท่ีได้มาตรฐานตลอดจนการคดัเลือกบุคลากรหรือบริการตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สร้างความมัน่ใจให้ลูกคา้วา่จะไดรั้บผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพรวม
รวมถึงการรับประกนัจากจากผูผ้ลิตโดยตรง 
 
 
 

http://www.pil.premier.co.th/


 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ธุรกจิการให้บริการเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภัย 
 เป็นการให้บริการจดัหาประกนัภยัประเภทต่างๆ ท่ีให้ความคุม้ครองเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
โดยคดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมีสถานะมัน่คง มีหลกัการชดใชค้่าสินไหมอยา่งยติุธรรมและรวดเร็ว ให้ค  าแนะน าในการท า
ประกนัภยัท่ีจ าเป็นกับความเส่ียงภยั เพื่อให้ลูกคา้เลือกตามความตอ้งการ และให้บริการเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนแก่ลูกคา้ ทั้งกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ (นิติบุคคล) และบุคคลทัว่ไป 

(1) ลกัษณะของการบริการ 
  ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกับการท าประกนัภยัประเภทต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และ
ใหบ้ริการดา้นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั ประกอบดว้ยประกนัภยัหลกั 5 ประเภท ดงัน้ี  

- ประกนัภยัรถยนต ์ 
- ประกนัอคัคีภยั 
- ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 
- ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 
- ประกนัสุขภาพ 

(2) การตลาดและการแข่งขัน 
 ธุรกิจประกนัวนิาศภยั ในปีท่ีผา่นมาเม่ือส้ินปี 2560 มีเบ้ียประกนัวนิาศภยัจ านวน 213,151 ลา้นบาท ขยายตวั   

ร้อยละ 1.63 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมาพบว่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์และเบ้ียประกันเบ็ดเตล็ด มีอัตราการเติบโตโดดเด่น    
แนวโน้มการแข่งขนัในตลาดประกนัภยัยงัคงรุนแรง จากช่องทางการขายใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่าน เวบ็ไซด ์
แอปพลิเคชัน่มือถือ หรือร้านสะดวกซ้ือ การรักษาฐานลูกคา้ต่ออายกุรมธรรมแ์ละขยายผลิตภณัฑย์งัคงเป็นส่ิงท่ีส าคญั 
 (3)     กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1) มุ่งเน้นในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้ งความเป็นมืออาชีพให้แก่ลูกค้า โดย
เสริมสร้าง พฒันาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในดา้นวิชาการ การบริการ รวมทั้ งด้านภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งข้ึน       
เพ่ือรองรับการขยายตวัของตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2) จดัหาผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ 

3) สร้างความสมัพนัธ์กบับริษทัประกนัภยั ท่ีมีความมัน่คงและเสถียรภาพ เพ่ือสร้างความ 

มัน่ใจใหก้บัลกูคา้ 

 

 

  
  

 

 

ธรุกิจการใหบ้รกิารเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั 
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  (4) ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
           กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทั มี 2 กลุ่ม  

1) กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
2) กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปท่ีอยูใ่นธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา้ ภาคการขนส่งและภาคบริการ 

  (5) การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
             มีช่องทางการจดัจ าหน่าย 4 ทางหลกัๆ ในการเขา้ถึงลูกคา้ดงัน้ี 

1) จากเจา้หนา้ท่ีการตลาดของบริษทัโดยตรง 
2) จากการแนะน าของบริษทัอ่ืนๆ ในกลุ่มพรีเมียร์ 
3) จากตวัแทนอิสระภายนอก 
4) จากเวบ็ไซตข์องบริษทั     

  (6) การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
      บริษทัมีนโยบายในการจดัหาผลิตภณัฑ์ท่ีจ าเป็นต่อการป้องกนัความเส่ียงภยัและเป็นประโยชน์แก่ลูกคา้      
มีความคุม้ครองภยัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้ โดยคดัเลือกบริษทัประกันภยัท่ีมัน่คงทางการเงิน           
มีช่ือเสียง มีความน่าเช่ือถือท่ีเป็นท่ีรู้จกัในวงการประกนัภยั และมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย เพื่อให้ไดค้วามมัน่ใจวา่ลูกคา้ของ
บริษทัจะไดรั้บชดเชยค่าสินไหมอยา่งยติุธรรม และลูกคา้เลือกใชบ้ริการตามความตอ้งการท่ีเกิดประโยชน์กบัลูกคา้มากท่ีสุด 
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การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ซ่ึงจะ
น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัองคก์ร ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ และสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

 
กรอบการบริหารความเส่ียง 
องค์ประกอบท่ีส าคญัในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย ว ัตถุประสงค์ นโยบาย และความมุ่งมัน่ในการ

บริหารความเส่ียง การน าไปปฏิบติั การติดตามตรวจสอบ การทบทวน และการปรับปรุงการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองทั้ง
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ากรอบขอ้ก าหนด หลกัการ และแนวทางของระบบการบริหารความเส่ียง COSO Enterprise Risk 
Management (COSO ERM) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลส าหรับการจดัการความเส่ียงมาประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์ความเส่ียงและ
ประเมินความเส่ียงตามหลกัการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบติั รวมถึงการใชก้รอบการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน ISO 
31000 ดว้ย 

บริษทัและบริษทัย่อยได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วดัระดบั ค่าความเส่ียง และการจดัล าดบัความเส่ียง ท่ีรวมถึงการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการปฏิบติัท่ีไม่
สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ ของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 
โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง 
(Impact) เพ่ือเป็นมาตรฐานให้คณะท างานบริหารความเส่ียง ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากทุกส่วนงานขององคก์ร น าไปใชใ้นการ
วิเคราะห์ ประเมินความเส่ียง และจดัท าแผนในการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับ ตลอดจนการ
ก าหนดใหมี้การทบทวนและติดตามอยา่งต่อเน่ืองในทุกรายไตรมาส  

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระกาศนโยบายการบริหารความเส่ียง และได้จดัท าคู่มือบริหารความเส่ียง     
เพ่ือเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบและใช้เป็นคู่มือการปฏิบติังานดา้นบริหารความเส่ียง คู่มือดงักล่าวครอบคลุมความเส่ียง    
ดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ซ่ึงบริษทัไดรั้บการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริตอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 และบริษทัไดรั้บการรับรองการต่ออายุเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 

การบริหารความเส่ียงดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการก ากับดูแล    
สร้างความเช่ือมั่นให้กับผูมี้ส่วนได้เสีย ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการและความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อ                      
การเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และปกป้องธุรกิจและบริการของบริษทั 
 
 
 
 

 
 

ปัจจัยความเส่ียง 
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โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

 บริษทัไดก้ าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบงานดา้นบริหารความเส่ียง เพ่ือให้การบริหารความเส่ียง มีการด าเนินการอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษทั 1 ท่านและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัย่อย 
ด าเนินงานภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ  
มีหนา้ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงภายในบริษทั ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ ก ากบัดูแลการบริหาร

ความเส่ียง  อนุมติัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และระดบัเบ่ียงเบนท่ียอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance)  ก าหนด
ทิศทางหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง ให้ค  าแนะน าและด าเนินการ เพ่ือให้มั่นใจว่าผู ้บริหารมีเคร่ืองมือและ
กระบวนการท่ีเหมาะสมในการจดัการความเส่ียง สอบทานการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจว่า
กระบวนการยงัสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริหาร 
 ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและติดตามการบริหารความเส่ียงของบริษทั และบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตามนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงท่ีได้รับการอนุมติั ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานความเส่ียงท่ีส าคญัต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อพิจารณา ติดตามและใหข้อ้สงัเกตในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริษัท 

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

งานตรวจสอบภายใน 

คณะท างานบริหารความเส่ียง 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  15 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหีน้าที ่ 
 ก าหนด แนะน า อนุมติักรอบ และแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทั ซ่ึงประกอบด้วยนโยบายการ

บริหารความเส่ียง โครงสร้างการบริหารความเส่ียง ความเส่ียงท่ียอมรับได ้และกระบวนการบริหารความเส่ียง 
 สนบัสนุน ส่งเสริม พฒันา ส่ือสาร การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในใหเ้ป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง

เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั และเป็นวฒันธรรมในองคก์ร 
 ติดตาม ให้ขอ้สังเกต ก ากบัดูแล การบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือการบริหารความเส่ียง

และน าเสนอกรรมการผูจ้ดัการเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 จดัใหมี้การประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส 
 รายงานความเส่ียงท่ีส าคญั พร้อมรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ดัการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง

นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียง เพ่ือท าหนา้ท่ีบริหารความเส่ียง โดยให้มี

ประธานและจ านวนคณะท างานตามความเหมาะสม 

คณะท างานด้านการบริหารความเส่ียง มหีน้าทีด่งันี ้  
 ระบุ ประเมิน จัดท าแผนบริหารความเส่ียง และแผนควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานท่ีมีนัยส าคัญ           

ตามแนวทาง และนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
 สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในให้มี

ประสิทธิภาพ มีความเช่ือมโยง และบูรณาการทัว่ทั้งองคก์ร 
 ประเมิน ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีส าคญัตามก าหนดเวลา 
 จดัให้มีการประชุมเพ่ือน าเสนอความคืบหนา้ และรายงานผลการด าเนินงานกบัคณะท างานดา้นบริหารความ

เส่ียง เพื่อพิจารณาด าเนินการ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
  กระบวนการบริหารความเส่ียง 
 บริษทัไดน้ าระบบการบริหารความเส่ียงตามหลกั COSO ERM และใชก้รอบการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน ISO 
31000 มาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการโดย คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหารระดับสูง
ร่วมกนั วเิคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งการระบุแนวทางในการจดัการกบัความเส่ียง
ดงักล่าว ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได้ โดยมีการประเมินความเส่ียงเป็นรายไตรมาส และน ารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือช่วยให้องคก์รบรรลุในวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ และสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มในการ
ด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วไดอ้ยา่งทนัการ เพ่ือแกไ้ขสถานการณ์ก่อนท่ีจะเกิดผลกระทบรุนแรงมากยิ่งข้ึน รวม
ไปถึงการใชป้ระโยชน์จากความเส่ียงในการแสวงหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ บริษทั มีแผนการจดัการความเส่ียง 4 
ระดบั คือ 

1. การยอมรับความเส่ียง 

2. การจดัการความเส่ียง 

3. การหลีกเล่ียงความเส่ียง  

4. การโอนความเส่ียง 
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 การวเิคราะห์ ก าหนดประเภทความเส่ียง และมาตรการรองรับเพือ่ลดความเส่ียง  
  บริษทัไดว้เิคราะห์ ก าหนดและระบุความเส่ียงโดยจ าแนกประเภทและท่ีมาของความเส่ียงไว ้จากการประเมินความ
เส่ียงโดยพิจารณาตามกรอบการบริหารความเส่ียงและแนวโนม้จากปัจจยัภายนอกรวมถึงปัจจยัภายใน ในปี 2560 บริษทัได้
ก าหนดความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบกบัธุรกิจของบริษทัไว ้5 ประเภท ไดแ้ก่  

1.    ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 

2. ความเส่ียงดา้นการเงิน 

3. ความเส่ียงดา้นการบริหาร/การด าเนินงาน 

4. ความเส่ียงดา้นสงัคม 

5. ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ 

 
ธุรกจิให้บริการรถเช่า 

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

- การแข่งขนัทางการตลาดทีสู่งขึน้ 

 ในปี 2560 ธุรกิจรถยนตเ์ช่ามีการแข่งขนักนัสูง ในขณะเดียวกนัอตัราการเติบโตของจ านวนรถและความ
ตอ้งการใชร้ถยนต์เช่าขององค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จากกลุ่มธุรกิจท่ีส าคญั กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ครอบคลุมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ทุกภาคของประเทศไทย และทั้งมหาวทิยาลยัและโรงเรียนนานาชาติ ในการใชบ้ริการ
เช่ารถยนตเ์พ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจรถโรงเรียน (School Bus) ธุรกิจรถโดยสารไม่ประจ าทางและรถรับ-ส่ง
พนกังาน (Shuttle Bus) มีแนวโนม้สูงมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจบริการรถเช่าซ่ึงปัจจุบนัมีมากกวา่ 20 องคก์รมีการแข่งขนัอยา่ง
รุนแรงโดยเฉพาะอยา่งยิง่การแข่งขนัทางดา้นราคารถเช่าถือเป็นหน่ึงในกลไกส าคญั ในขณะท่ีส่วนของบริษทัมุ่งเนน้ในเร่ือง
คุณภาพดา้นการใหบ้ริการเป็นส าคญั บริษทัจึงมีความเส่ียงและขาดโอกาสการขายส าหรับลูกคา้ท่ีใหค้วามส าคญัดา้นราคาเพียง
อยา่งเดียว 

 มาตรการบริหารจดัการความเส่ียง 
  บริษทัจึงมีแผนการด าเนินการในการรับมือความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการรักษาฐานลูกคา้เดิม และสร้างฐาน

ลูกคา้ใหม่ โดยการวเิคราะห์และประเมินตลาดเพ่ิมลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพท่ีใหค้วามส าคญัดา้นบริการมากกวา่ราคา สร้างคุณค่าเพ่ิม
และความแตกต่างของการบริการในหลายภาคส่วน การสร้างความแตกต่างในการบริการท่ีครบวงจร ตั้งแต่การร่วมท างานกบั
ลูกคา้ เป็นผูร่้วมคิด ให้ค  าแนะน า วางแผน ด าเนินการและพฒันาจนส าเร็จ การสร้างความแตกต่างทางนวตักรรมดว้ยการ
ร่วมมือผูมี้ประสบการณ์ในสายธุรกิจอ่ืนๆ ทั้งภายในกลุ่มพรีเมียร์หรือองค์กรคู่คา้ในการพฒันาเทคโนโลยีการจดัการและ   
การวเิคราะห์ เช่น การวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการขบัข่ีเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุบนทอ้งถนน การริเร่ิมนวตักรรมรูปแบบบริการ
ใหม่ๆ เช่น พนกังานผูช่้วยผูบ้ริหาร (Personal Accelerator) ในธุรกิจบริการพนกังานขบัรถ การบริการครบวงจร เช่น บริการ
งานจดและต่อทะเบียนท่ีรวดเร็ว งานประกันภยัพร้อมเง่ือนไขความคุม้ครองตามกฎหมายหรือสูงกว่า การขยายเครือข่าย
ศูนยบ์ริการท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศท่ีพร้อมให้บริการทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมงผ่าน ศูนยบ์ริการลูกคา้ (Customer Service)     
การขา้มขีดจ ากดัดว้ยการใหบ้ริการครอบคลุมการเดินทางหรือการใชง้านทุกประเภท ตั้งแต่รถยนตน์ัง่ รถกระบะ รถตู ้ 
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รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ไปจนถึงรถบรรทุกเพ่ือการพาณิชย์ ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบับริษทัชั้นน าของธุรกิจต่อไป 

2) ความเส่ียงด้านคดคีวาม 
- ความเส่ียงจากการช าระหนีต้ามค าพพิากษา  
 คดีความท่ีเก่ียวขอ้งกบัสรรพากร จากการท่ีศาลฎีกามีค าพิพากษาใหบ้ริษทัร่วมคา้ร่วมกนัชดใชภ้าษีจ านวน 

251.7 ลา้นบาท ร่วมกบักิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน จากการใหใ้ชช่ื้อตนเป็นส่วนหน่ึงของกิจการร่วมคา้ 
      บริษทัไดช้ าระหน้ีให้กรมสรรพากรแทนกิจการร่วมคา้พีอี-เพทแลนแลว้จ านวน 10 ลา้นบาท ยงัคงเหลือ

ภาระหน้ีอีก 241.7 ลา้นบาท บริษทัจะด าเนินการขายทรัพยบ์างส่วนเพ่ือช าระหน้ีใหส้รรพากรท่ีเหลือทั้งหมด แต่ดว้ยทรัพยสิ์น
ของบริษทัเป็นหุน้บริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีมีมูลค่าสูง ในการด าเนินการขายทรัพยสิ์นอาจตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ อยา่งไร
ก็ตามอาจไม่ทันเวลากับการด าเนินการตามขั้นตอนของกรมสรรพากรท่ีจะด าเนินการน าหุ้นบริษัทย่อยไปขายผ่าน
กระบวนการของกรมบงัคบัคดี ในขณะเดียวกนับริษทัก็ไดด้ าเนินการฟ้องร้องบุคคลท่ีท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหายจากการ
ท่ีละเลยไม่ช าระภาษีของกิจการร่วมคา้พีอี-เพทแลน. 

- ความเส่ียงจากการท่ีศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาใหบ้ริษทั ช าระเงินจ านวน 479 ลา้นบาท พร้อม 
ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 1,123 ลา้นบาท ใหแ้ก่โจทยใ์นคดีแพง่อนัเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการ
ฟ้ืนฟกิูจการ  

 ทั้งน้ีบริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการยืน่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเพ่ือคดัคา้นค าพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง       
ดว้ย ฝ่ายบริหารของบริษทัไดท้ าการประเมินจากค าพิพากษาของศาล และโดยความเห็นของทนายความ จึงมีความเช่ือมัน่ใน
ประเด็นขอ้ต่อสูแ้ละมีความเห็นวา่ศาลฎีกาน่าจะมีค าพิพากษากลบัค าพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง  

3) ความเส่ียงจากการประเมนิมูลค่ารถใช้งานแล้ว 
 สืบเน่ืองจากปี 2557- 2558 ทางบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการประเมินมูลค่าเผื่อการดอ้ยค่าของรถยนตไ์ปแลว้นั้น  

ปัจจุบนัพบวา่ราคาขายของรถยนตมื์อสองมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน และในระหวา่งปีบริษทัยอ่ยมีผลก าไรจาการขายรถยนตมื์อสอง 
โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็ก แต่รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ท่ีเป็นรถบสั บริษทัก็ได้มีการส ารองการดอ้ยค่าไปแลว้เช่นกัน       
แต่กลบัพบวา่ ราคาขายรถยนตมื์อสองส าหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ ราคาไม่ดีข้ึนในขณะเดียวกนั ราคาซ้ือขายในตลาดก็ไม่มี
อา้งอิงมากนกั  จึงมีความเส่ียงจากการดอ้ยค่ารถโดยสารขนาดใหญ่ เพ่ิมข้ึนจ านวน 24.6 ลา้นบาทในปี 2560 

4) ความเส่ียงด้านต้นทุนทางการเงนิ 
ดว้ยบริษทัย่อยไดมี้การตั้งส ารองดอ้ยค่าส าหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ในทางบญัชี ส่งผลให้อตัราส่วนของ

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูใ่นระดบัประมาณ 6 เท่า ซ่ึงอาจส่งผลต่อตน้ทุนทางการเงินท่ีสูงข้ึน 
มาตรการบริหารความเส่ียง 
บริษทัย่อยไดท้ าความเขา้ใจกบัสถาบันการเงินให้เขา้ใจถึงโครงสร้างท่ีท าให้สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนเพ่ิมข้ึน

ในทางบญัชี ซ่ึงสัดส่วนดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทั และดว้ยรถยนต์โดยสาร
ขนาดใหญ่ทั้งหมดเป็นรถยนตท่ี์ปลอดภาระหน้ีสิน อยา่งไรก็ตามสถาบนัการเงินหลกั ยงัคงใหก้ารสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือ
ส าหรับท าธุรกิจของบริษทัอยา่งเพียงพอในปัจจุบนัในอตัราดอกเบ้ียท่ีสามารถแข่งขนัได ้

5) ความเส่ียงด้านการบริหาร/การด าเนินงาน   
- ความเส่ียงทางดา้นบุคลากร (แผนสืบทอดต าแหน่ง)  
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  บริษทัย่อยมีจ านวนวนพนักงานท่ีมีอายุตวัค่อนขา้งมากการเกษียณอายุการท างานจึงเป็นสัดส่วนท่ีสูง ท าให้
ส่งผลต่อบริษทัยอ่ย ท่ีจะขาดแคลนบุคลากรในระดบัต่างๆ ทั้งต าแหน่งท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน หรือต าแหน่งงานท่ีมี
ความเฉพาะทาง 

 มาตรการบริหารความเส่ียง 
  บริษทัยอ่ยไดมี้การพิจารณาการขยายอายเุกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี พร้อมทั้งมีการจดัท าแผนสืบทอดใน

ต าแหน่งงานท่ีส าคญัของทุกฝ่าย (พนกังานเกษียณภายในระยะเวลา 1-3 ปี  ตามลกัษณะงาน หรือต าแหน่งงานท่ีมีความเส่ียง) 
ส่งเสริม สนบัสนุนในเรียนรู้ หรือการพฒันาการท างานอยา่งต่อเน่ือง และหมุนเวยีนหนา้ท่ีกนัเป็นภายใน ทบทวนการประเมิน
ค่างาน และจดัระดบังานเป็นรายบุคคล โดยเช่ือมโยงกบัระบบประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี โดยผลของการประเมินจะ
น าไปเช่ือมโยงกบัการพิจารณาค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง และพฒันาศกัยภาพของบุคลากร จดัท าแผนการดูแล รักษา และ
สร้างความผกูพนัใหแ้ก่พนกังาน  รวมทั้งใชเ้คร่ืองมือ Happy Workplace   

6) ความเส่ียงด้านสังคม 

- อุบัตเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้บนท้องถนน 

   จากขอ้มูลสถิติการเกิดอุบติัเหตุของบริษทัในปี 2560 พบวา่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนทั้งส้ิน 2,724 คร้ัง แบ่งเป็น

อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากลูกคา้ท่ีเช่ารถไปใชง้าน 891 คร้ัง เป็นอุบติัเหตุหนกัจ านวน 5 คร้ังและอุบติัเหตุกลางถึงเบาจ านวน 1,828 

คร้ังและจากบริการรถโดยสารไม่ประจ าทางท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัเองจ านวน 37 คร้ัง โดยมีอุบติัเหตุหนัก

เป็นศูนย ์จากสถิติท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวทางบริษทัตระหนักถึงเร่ืองความปลอดภยัในสังคมจึงก าหนดเป็นมาตรการเพื่อบริหาร

ความเส่ียงในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุอยา่งต่อเน่ือง. 

บริษทัย่อยไดใ้ห้ความส าคญัดา้นความปลอดภยับนทอ้งถนนเป็นอย่างสูง จึงไดจ้ดัเตรียมแผนรองรับใน
กลุ่มพนกังานท่ีรับผิดชอบดว้ยการฝึกอบรมการขบัข่ีอย่างปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาควบคุมและ
ตรวจสอบการขบัข่ี มีการบริหารจดัการให้เกิดความปลอดภยักบัผูใ้ชเ้ส้นทางบนทอ้งถนน อาทิ การใชร้ะบบ GPS การจ ากดั
ความเร็วในการขบัข่ีของรถรับ-ส่งนกัเรียนและรถโดยสารไม่ประจ าทาง มีการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ทุกวนัและการวดั
ความดนัโลหิตเป็นประจ าแก่พนกังานขบัรถ และก าหนดบทลงโทษอยา่งชดัเจน ตลอดจนการรณรงค์ขบัข่ีปลอดภยัร่วมกบั
ลูกคา้ ภาครัฐและหน่วยงานเก่ียวขอ้ง ผลกัดันการน าเทคโนโลยีการจดัการขอ้มูลตวัรถและน ามาวิเคราะห์การใชง้านและ
ควบคุมพฤติกรรมการขบัข่ีใหก้บัลูกคา้ เพ่ือป้องกนัและให้มัน่ใจวา่การให้บริการของบริษทัมีความปลอดภยัสูงสุดและแสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 
ธุรกจิให้บริการประกนัวนิาศภัย    

(1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
- การรักษาฐานลูกค้าเดมิ 

  ในปี 2560 การแข่งขนัโดยการเพ่ิมช่องทางในการขายประกนัมีค่อนขา้งสูง คู่แข่งไดเ้พ่ิมช่องทางใหม่ๆ   
เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้อาประกนัมากข้ึน เช่น  การขายออนไลน์ ส่งผลให ้คู่แข่งขนัรายใหม่ ลดค่าเบ้ียประกนัภยัลง
ไดม้าก 10-20% ของเบ้ียประกนัเดิม ท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียฐานลูกคา้เดิม หากบริษทัไม่สามารถลดค่าเบ้ียประกนั
ใหก้บัลูกคา้เดิมได ้
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  มาตรการบริหารความเส่ียง 
  บริษทัไดน้ าเสนอช่องทางในการท่ีให้ลูกคา้เขา้ถึงการเอาประกนัไดร้วดเร็วข้ึน และมีการประชาสัมพนัธ์

มากข้ึน อีกทั้งไดน้ าเสนอการประกนัภยัอ่ืนท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดท้ าพว่งไปดว้ย ซ่ึงภาพรวมแลว้ลูกคา้จ่ายเบ้ียประกนัภยัท่ีไม่สูงมาก 
เม่ือเทียบกบัการประกนัแยกส่วน ท าให้บริษทัยอ่ยสามารถรักษาฐานรายไดจ้ากการต่ออายขุองลูกคา้เดิมไวไ้ดม้ากกวา่ 80%  
อีกทั้ งบริษทัมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ ซ่ึงเป็นบริษทัคู่คา้ของบริษทัในกลุ่มพรีเมียร์  โดยการน าเสนอ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขนัและลดความเส่ียงดา้นการขยายธุรกิจลง 

(2) ความเส่ียงด้านการบริหาร/การด าเนินงาน 
- ความเส่ียงเร่ืองแผนสืบทอดและสรรหาบุคลากร 
      บริษทัมีจ านวนวนพนกังานท่ีมีอายตุวัค่อนขา้งมาก ใกลว้ยัเกษียณส่งผลใหบ้ริษทัขาดแคลนบุคลากรใน 

ระดบัพนกังานตวัแทนขายประกนั ซ่ึงจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตให้เป็นตวัแทนขายจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ) 

 มาตรการบริหารความเส่ียง 
        บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบังคบัการเกษียณอายุพนักงานจาก 55 ปีเป็น 60 ปี ท าให้บริษัท               

มีระยะเวลาในการสรรหาพนกังานข้ึนมาเป็นผูสื้บทอด อีกทั้งเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลากร  บริษทัไดมี้การ
ส่งเสริมใหพ้นกังานไปสอบเพ่ือขออนุญาตเป็นตวัแทนขายประกนั เพื่อลดความเส่ียงดา้นการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต 
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ข้อมูลทัว่ไป 
  บริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) : เลขทะเบียนบริษทั 0107536001150 
   ประเภทธุรกจิ : ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ไดแ้ก่  
    ธุรกิจการบริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) 
    ธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั  ธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเพ่ือ 
    ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการใหบ้ริการจดัการสินเช่ือ 
   ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2   
     ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ   
     กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศพัท ์ : 0-2301-1550 
    โทรสาร  : 0-2398-1188  
   Homepage : www.pe.premier.co.th 
  ทุนจดทะเบียน :   406,076,354.50 บาท  
  จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ :   800,000,000.00 หุน้ 
  งานเลขานุการบริษัท:- 
  โทรศพัท ์ : 0-2301-1569 
    โทรสาร  : 0-2748-2063 
  E-mail : teerapol@pfc.premier.co.th 
  นักลงทุนสัมพนัธ์:- 
  โทรศพัท ์ : 0-2301-1550 
    โทรสาร  : 0-2398-1188 
  E-mail : ircontact@pe.premier.co.th 

นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
1) บริษัท พรีเมยีร์ อนิเตอร์ ลซิซ่ิง จ ากดั : เลขทะเบียนบริษทั 0105529047547 

   สถานทีต่ั้ง  : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
     ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
     กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศัพท์  : 0-2301-1900 
  โทรสาร  :  0-2301-1927 
  ประเภทธุรกจิ : ใหบ้ริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease)                                                                                              
  ทุนจดทะเบียน : 320,000,000  บาท 
  จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ :    64,000,000  หุน้ 
  จ านวนหุน้สามญัท่ีบริษทัถืออยู ่ :   63,999,998  หุน้ 

www.pe.premier.co.th
mailto:teerapol@pfc.premier.co.th
ircontact@pe.premier.co.th
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 2) บริษัท พรีเมยีร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั : เลขทะเบียนบริษทั 0845527000059 
  สถานทีต่ั้ง : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
     ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
     กรุงเทพมหานคร 10250 
  โทรศัพท์ : 0-2301-1274 - 1281 
  โทรสาร : 0-2399-1055 
  ประเภทธุรกจิ : นายหนา้ประกนัวนิาศภยั                                                                                              
  ทุนจดทะเบียน : 7,000,000  บาท 
  จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ :      70,000  หุน้ 
  จ านวนหุน้สามญัท่ีบริษทัถืออยู ่ :      69,994  หุน้ 
    
 3)  บริษัท พรีเมยีร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั : เลขทะเบียนบริษัท 0105543016793 
   สถานทีต่ั้ง : เลขที ่1 พรีเมยีร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมยีร์ 2  
            ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
     กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศัพท์  : 0-2301-1000 
  โทรสาร  : 0-2301-2098 
  ประเภทธุรกจิ : ธุรกจิให้บริการสินเช่ือเพือ่ธุรกจิต่างๆ                                                                                              
  ทุนจดทะเบียน  : 60,000,000  บาท 
  จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ :           600,000  หุน้ 
  จ านวนหุน้สามญัท่ีบริษทัถืออยู ่ :           599,996  หุน้ 
  
 ข้อมูลบุคคลอ้างองิอืน่ๆ 
 1) นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
   บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
   อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
   โทรศพัท ์ 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 
 
 
 
 
 

mailto:contact.tsd@set.or.th
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 2) ตวัแทนผู้ถือหุ้นกู้ 
   บริษทั ไม่ม ีตวัแทนผูถื้อหุน้กู ้
 
 

  3) ผู้สอบบัญชี     
 นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 หรือ 
 นายณรงค ์ พนัตาวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ 
 นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498    
   บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
   อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
   โทรศพัท ์ 0-2264-0777,  0-2261-9190   โทรสาร  0-2264-0789-90,   0-2661-9192    
 

 4) ทีป่รึกษาทางการเงนิ 
   บริษทั ไม่ม ีท่ีปรึกษาทางการเงิน  
 
 

 5) ทีป่รึกษากฎหมาย  
   บริษทั ไม่ม ีทีปรึกษากฎหมาย 
 
 

6) ทีป่รึกษาหรือผู้จดัการภายใต้สัญญาการจดัการ 
   สญัญาวา่จา้งบริหารและใหค้  าปรึกษาธุรกิจ     

        บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
    เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
    ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250        
   โทร.        0-2301-1000  
        โทรสาร. 0-2398-1188  
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ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว       
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 406,076,354.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัหุ้น 812,152,709 หุ้น   
มูลค่าหุน้ละ0.50 บาท ทุนเรียกช าระแลว้ 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท   
      
 
           ผู้ถือหุ้น   
 1) รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 
  (ก) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนบญัชีผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560      
มีดงัต่อไปน้ี  
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % 

1 บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั            199,700,000    24.96  

2 นายทวฉีตัร จุฬางกรู            196,000,000    24.50  

3 บริษทั พรีเมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั              42,439,226      5.30  

4 บริษทั พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จ ากดั              41,410,616      5.17  

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

6 บริษทั ลิควเิดชัน่ 3 จ ากดั              14,056,022      1.75  

7 นางวมิลทิพย ์พงศธร              13,416,235      1.67  

8 นายภูศิษฐ ์จิตติละอองวงศ ์              12,000,000      1.50  

9 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)              11,964,495      1.49  

10 น.ส. สมจิตต ์ธาราอมรรัตน์                8,650,000      1.08  

  รวมผูถื้อหุน้รายใหญ่            562,611,374  70.32 
หมายเหตุ  * การถือหุ้นของ บจ.พรีเมียร์ แพลนเนอร์ เป็นการถือหุ้นแทนและเพ่ือประโยชน์ของเจา้หน้ีในมูลหน้ีค  ้าประกนัตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ  
ของบริษทั  

           (ข) สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย (Free float)  เท่ากบัร้อยละ 39.09 
             (ค) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเขา้ร่วมในการบริหารจดัการของบริษทั มีดงัน้ี 

ช่ือ ประกอบธุรกจิประเภท บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
1. บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั 
 (มหาชน) 
 

2.นางวมิลทิพย์  พงศธร 

ธุรกิจจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่าย
สินคา้อุปโภคและบริโภค 
 

 

มีนายวิเชียร พงศธร และ นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์  
นางแน่งน้อย  บุณยะสาระนนัท ์ เป็นกรรมการร่วม 
 

คู่สมรส นายวิเชียร พงศธร  ประธานกรรมการของบริษทั   

 

 

การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
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 2) รายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัของ บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั   
     (มหาชน) ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนบญัชีผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีดงัต่อไปน้ี 
 บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 

ช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) % สัดส่วนการถือหุ้น 

  1.     บริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 599,996 100.00  

  2.     นายวเิชียร  พงศธร 1 0.00 

  3.     นางสาวทพิย์ชยา  พงศธร 3 0.00 

                 รวม 600,000 100.00  

 
     บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 

ช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) % สัดส่วนการถือหุ้น 

  1.     บริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 63,999,998 100.00  

  2.     นายวเิชียร  พงศธร 1 0.00 

  3.     นางสาวทพิย์ชยา  พงศธร 1 0.00 

                 รวม 64,000,000 100.00  

    
  บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 

ช่ือ จ านวนหุ้น % สัดส่วนการถือหุ้น 

  1.     บริษัท พรีเมยีร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 69,994 99.99  

  2.     นายวเิชียร  พงศธร 1 0.00 

  3.     นางสาวทพิย์ชยา  พงศธร 5 0.01 

                 รวม 70,000 100.00  
 

 3) ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ใหญ่ 
   บริษทั ไม่มี ขอ้ตกลงระหวา่งกนั (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ 
ต่อการบริหารงานของบริษทั  
    

การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
 บริษทั ไม่ม ีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
 

นโยบายและการจ่ายเงนิปันผล 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด

ของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นปีๆ ไป  
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คณะกรรมการบริษัท 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

กรรมการผู้จดัการ 
บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ  ากดั 

กรรมการผู้จดัการ 
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ  ากดั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบญัชีและการเงิน 

 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบริหารจดัการ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

เลขานุการบริษทั 

กรรมการผู้จดัการ 
  บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ  ากดั 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานขายและการตลาด 

 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานทรัพยากรบุคคล 

 
 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร 

คณะท างานบริหารความเส่ียง 

โครงสร้างการจัดการ 
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 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  คณะกรรมการบริษัทมจี านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 
 

รายช่ือกรรมการ 

 

ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมสามญั 
ผู้ถือหุ้น 

ประชุม 
คณะท างาน
ความเส่ียง 

1.  นายวิเชียร พงศธร  ** ประธานกรรมการ  7/7 - 1/1 - 

2.  นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน ์ **                                                  กรรมการ 6/6 - 1/1 - 

3. นายกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ   *** กรรมการและ 
ประธานกรรมการ 

 
8/8 

 
- 

 
1/1 

 
- 

4. นางแน่งนอ้ย  บุณยะสาระนนัท ์ กรรมการ 8/8 - 1/1 - 

5. นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง  **** กรรมการ 1/1 - - - 

6.  นายวรเทพ   รางชยักุล   กรรมการและ 
ประธานกรรมการบริหาร 

 
8/8 

 
- 

 
1/1 

 
- 

7.  นางวไลรัตน ์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
8/8 

 
- 

 
1/1 

 
1/1 

8. นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชยั กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8/8 5/5 1/1 1/1 

9. นางศุภศรี สุธนฐาน 
 

กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

8/8 5/5 1/1 1/1 

10 นายสุรพล สร้างสมวงษ์  * กรรมการอสิระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

8/8 5/5 - 1/1 

หมายเหตุ: -  *   กรรมการท่ีลาประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เน่ืองจากติดภารกิจท่ีไดก้  าหนดไวล่้วงหนา้แลว้ 
     **  เม่ือวนัท่ี  31 ตุลาคม 2560  คุณวิเชียร พงศธร คุณดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ มีประสงคแ์จง้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ 
   ***     เม่ือวนัท่ี  31 ตุลาคม 2560  คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้คุณกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ เป็นประธานกรรมการ 
   ****   เม่ือวนัท่ี  31 ตุลาคม 2560  คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้คุณเพญ็ศรี  เดชต่ิงเองเป็นกรรมการ 
  

โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี ประวติัของนายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1     
 
      กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั ประกอบดว้ย  
 1.  นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์และ นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือ 

2.  นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์หรือ นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบันายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ หรือ    
     นายวรเทพ รางชยักลุ อีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและ   
ปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่ง
นานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 1) จดัการบริษทัเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น     
เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนด าเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุม     
ผูถื้อหุน้ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ก าหนด เป็นตน้  
 2) ทบทวนและอนุมติัเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบาย ภารกิจหรือกลยทุธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการ
บริหาร อ านาจการบริหาร นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และรายการอ่ืนใดท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรือท่ีกฎหมายก าหนดเป็นประจ าทุกปีและท่ีมีความจ าเป็น  
 3) ก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ภารกิจหรือกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บ
อนุมติั   
 4) พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ 
 5) พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการและประธาน
คณะกรรมการบริหาร  
 6)  จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7) ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงการรายงาน 
และการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ  
 8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี 
 9) มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการก ากบัดูแลใหก้าร
บริหารจดัการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น อยูใ่นกรอบของการมี
จริยธรรมท่ีดี ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งเพียงพอ 
 10) อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระท าไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนทั้งน้ี ก าหนดให้
รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
  (ก) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  (ข) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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 11) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทน
คณะกรรมการก็ได ้ทั้ งน้ีการมอบอ านาจแก่กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจช่วง      
ท่ีท าใหก้รรมการหรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย 
หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด ขัดแยง้กับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้ งก าหนดให้ต้องขอ             
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญั       
ของบริษทั ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ 
 2)  พิจารณาก าหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกบัประธานกรรมการบริหาร 
 3)  ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ใหมี้ประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั 
    บริษทั สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
 4)  สนบัสนุนและส่งเสริมใหค้ณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี  
    ความรับผิดชอบ และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และสนบัสนุนและใหค้  าปรึกษาการปฏิบติังานของ 
    ฝ่ายจดัการ 
 5)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีในการบริหารกิจการของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย รวมถึง 
เร่ืองหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

1)  พิจารณากลัน่กรอง นโยบาย กลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ านาจการบริหาร 
 ต่างๆ ของบริษทัก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั  
2)  ก ากบัดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บ 
  อนุมติั  
3)  มีอ านาจในการด าเนินการและอนุมติัค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการของบริษทั  

 4)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
   ผู้บริหาร 
 บริษทัไม่มีพนักงานประจ า เน่ืองจากบริษทัด าเนินธุรกิจการลงทุนในบริษทัย่อยและใชว้ิธีการว่าจา้ง บริษทั พรีเมียร์ 
ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั จดัท างานดา้นบญัชีและการเงินและงานสนบัสนุนอ่ืนๆ ทั้งน้ี บริษทัไดม้อบหมายอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการด าเนินงานภายใตน้โยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้

เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 5/2559 ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัปรับโครงสร้างการบริหาร 
จดัการบริษทั พร้อมทั้งมีมติอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษทั จ านวน 5 ท่าน โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 
เป็นตน้ไป ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
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คณะกรรมการบริหาร มจี านวน 5 ท่าน 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายวรเทพ รางชยักลุ ประธาน 
2 นายลือชา พิศิษฐการ กรรมการบริหาร 
3 นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการบริหาร 
4 นายเดช ตุลยธญั กรรมการบริหาร 
5 นายธิติพทัธ์ เจียมรุจีกลุ กรรมการบริหาร 

 
 อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารมีอ านาจและหนา้ท่ีในการก ากบัการบริหารกิจการของบริษทัและบริษทัย่อย ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัมอบหมาย รวมถึงเร่ืองหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1) พิจารณากลัน่กรอง นโยบาย ภารกิจหรือกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน
และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 2) ก ากับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษทัและบริษทัย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย ภารกิจหรือ       
กลยทุธ์ แผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 3) มีอ านาจในการด าเนินการและอนุมติัค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 
 4) ใหค้  าปรึกษาแนะน าการบริหารจดัการแก่ผูบ้ริหารระดบัสูง 
 5) ดูแลและรักษาคุณค่าหลกัท่ีดีขององคก์ร และส่งเสริมใหมี้การบริหารกิจการใหเ้ป็นไปตามคุณค่าหลกัท่ีดี
ขององคก์ร 
 6) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจและหนา้ท่ีในการก ากบัการบริหารกิจการของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย รวมถึงเร่ืองหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1) วางแผนภาพรวม นโยบาย ภารกิจหรือกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณ 
 2) ให้ค  าแนะน าการบริหารงานของบริษทัและบริษทัย่อย เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย ภารกิจหรือกลยุทธ์ 
แผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั  
 3) ดูแลและรักษาคุณค่าหลกัท่ีดีขององคก์ร และส่งเสริมใหมี้การบริหารกิจการใหเ้ป็นไปตามคุณค่าหลกัท่ีดี
ขององคก์ร 
 4) พิจารณารับทราบเร่ืองอ่ืนๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัการบริหารกิจการและไม่เก่ียวกบัการบริหารกิจการของบริษทั 
ท่ีกรรมการบริหารเห็นวา่จ าเป็นหรือสมควรท่ีจะใหเ้สนอเพ่ือรับทราบ 
 5) รับทราบรายงานดา้นการตรวจสอบภายในส าหรับเร่ืองท่ีเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัตรวจสอบและแกไ้ข
ปัญหา และในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีเกิดความเสียหายหรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 6) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
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   อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการ  
     กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจและหนา้ท่ีในการบริหารกิจการของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
รวมถึงเร่ืองหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษทั  
(2) จดัเตรียมนโยบาย ภารกิจกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ านาจการ

บริหารต่างๆของบริษทั เสนอต่อประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 
(3) ด าเนินการหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ภารกิจกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
(4) มีอ านาจในการด าเนินการและอนุมติัค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการของ

บริษทั 
(5) พฒันาองคก์รและบุคลากรใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
(6) เป็นผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั 

นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
(7) ดูแลและรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
(8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร 

   ทั้งน้ี อ านาจกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร จะไม่
รวมถึงอ านาจหรือการมอบอ านาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ 
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือรายการท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารด าเนินธุรกิจ
ปกติทัว่ไป  ของบริษทั ซ่ึงการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทั เพื่อพิจารณาและอนุมติัตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
   รายช่ือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยทีเ่ป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกจิหลกั : บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
(PIL) และ บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั (PB) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษทัย่อยมีผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

 

หมายเหตุ      นายธีรยุทธ  พนัธุ์เชาวน ์ไดด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-สายงานบุคคลและงานธุรการ จนถึงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 โดยไดพ้น้จาก 
    ต าแหน่งดงักล่าวโดยการโอนยา้ยไปอยูบ่ริษทัอ่ืนและนางอรุณี อรรคบุตร ไดด้ ารงต าแหน่งแทนตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบนั 

   
 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง บริษัท 

1.  นายเดช  ตุลยธัญ กรรมการผูจ้ดัการ PIL 

2.  นายชญาน์วตั  ปุตระเศรณี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-สายงานขายและการตลาด PIL 

3.  นายพชิิต  เจยีรกติตมิศักดิ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-สายงานการเงินและบญัชี PIL 

4. นายธีรยุทธ  พนัธ์ุมเีชาวน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-สายงานบุคคลและงานธุรการ PIL 

5. นางอรุณี  อรรคบุตร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-สายงานบุคคลและงานธุรการ PIL 
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 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการไดมี้มติแต่งตั้ง นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  2556 เพื่อท า
หนา้ท่ีเก่ียวกบัการประชุมของการประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งสนบัสนุนให้การ
ก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษทัภิบาลท่ีดี ทั้ งน้ี เลขานุการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ดงัต่อไปน้ี 
 คุณสมบัต ิ
 1) ตอ้งมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย
วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
 2) ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ 
 3) ตอ้งมีความรู้ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษทั และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี เป็นคุณสมบติัเสริมท่ีช่วยให ้
การท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 หน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัของเลขานุการบริษทั คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบ 
ส าหรับหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษทัรวมถึงหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1) จดัการเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี  
 2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามการปฏิบัติตามมติและ
นโยบายดงักล่าวผา่นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 3) ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษทัในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
 4) ดูแลใหห้น่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลองคก์ร อาทิหนงัสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ 
ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ 
 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานก ากับดูแลโดยเป็นไป           
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษทั 
 6) ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้  
 7) ใหข้่าวสารและขอ้มูลแก่กรรมการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั เพื่อประกอบการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการ 
 8) จดัใหมี้การใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
 
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษทั
และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่นรูปบ าเหน็จประจ าปี และเบ้ียประชุม ส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยูใ่นรูป
เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 (1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
   (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 
    1) บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
     ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ดงัน้ี 
ค่าตอบแทน ปี 2560 

เบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
-  ประธานกรรมการบริษัท 
-  กรรมการบริษัท 
เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการตรวจสอบ 

 
(บาท/คร้ัง) 
(บาท/คน/คร้ัง) 
 
(บาท/คร้ัง) 
(บาท/คน/คร้ัง) 

 
20,000 
15,000 

 
19,500 
15,000 
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บ าเหน็จ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการทีม่ใิช่กรรมการตรวจสอบ 

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

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

สิทธิประโยชน์อืน่ๆ -ไม่มี- 

  ในปี 2560 บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปเบ้ียประชุมตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมและ
บ าเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในรูปเบ้ียประชุมตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมดงัน้ี 
 

 

ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบีย้ประชุม  
บ าเหน็จ 
กรรมการ 

 
ค่าตอบแทน 

รวม 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

1.นายวิเชียร  พงศธร    
 ประธานกรรมการ 
(ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2.นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน ์  
  กรรมการ   
(ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3.นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ  
  ประธานกรรมการ 
(ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560) 

 
105,000.00 

 
- 

 
220,000.00 

 
325,000.00 

4.นางแน่งนอ้ย บุณยะสารนนัท ์
   กรรมการ 

105,000.00 - 220,000.00 325,000.00 

5.นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง  
  กรรมการ 
(ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6.นายวรเทพ  รางชยักุล  
   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

- - - - 

7.นางวไลรัตน ์ ผอ่งจิตต ์ 
   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- - - - 

8.นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชยั 
   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

105,000.00 117,000.00 250,000.00 472,000.00 

9.นางศุภศรี  สุธนฐาน 
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

105,000.00 90,000.00 220,000.00 415,000.00 

10.นายสุรพล  สร้างสมวงษ ์
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

105,000.00 90,000.00 220,000.00 415,000.00 

 

ยอดรวม 
      

      525,000.00 
      

      297,000.00 
 

1,130,000.00 
   
  1,952,000.00 
 

หมายเหตุ :  กรรมการท่ีไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั 
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    2) บริษทัย่อย: บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั และบริษทั 
พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั  
     - ไม่มี -        
  (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
   1)  บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
     - ไม่มี -        
    2)  บริษทัยอ่ย : บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั และ 
บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั   
    ปี 2560 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหารในรูปของเงินเดือนและเงินรางวลั (ไม่รวมเงินผลตอบแทน         
จูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย ) จ านวน 5 ราย เป็นเงินทั้งส้ิน 8.75 ลา้นบาท 
 
 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อืน่ (ถ้าม)ี 
   1) บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)  
     - ไม่มี -        
    2)  บริษทัยอ่ย : บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั               
บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั  
   บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงาน โดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วน
ร้อยละของเงินเดือนตามท่ีบริษทัก าหนด โดยในปี 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหารของ
บริษทัยอ่ย จ านวน 5 ราย รวมทั้งส้ิน 0.50 ลา้นบาท    
 
  (3)    การว่าจ้างด้านการบริหารและให้ค าปรึกษาธุรกจิ    
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การวา่จา้งบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั (PFC) ซ่ึงปัจจุบนัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่
ของบริษทั ให้บริการงานด้านบริหารจัดการและงานสนับสนุนแก่บริษทัและบริษทัย่อย ตามสัญญาว่าจา้งบริหารและให้
ค  าปรึกษาธุรกิจ ซ่ึงการวา่จา้งดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการแยกงาน (outsourcing) เพ่ือใชบ้ริการจากหน่วยงานของกลุ่ม
บริษทัพรีเมียร์ ซ่ึงเป็นลกัษณะการรวมศูนยแ์ละแบ่งรับภาระค่าใชจ่้ายร่วมกนั (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรม
ของแต่ละบริษทั เพ่ือลดค่าใชจ่้ายโดยรวมท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหาบุคคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือมารองรับงานสนบัสนุนให้ครอบคลุม
ในทุกๆ ดา้น  

ขอบเขตการใหบ้ริการครอบคลุมดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 การบริหารจดัการการก ากบักิจการ และสนบัสนุนดา้นกลยุทธ์และนวตักรรมทางธุรกิจเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของแต่ละองคก์ร รวมถึงด าเนินกิจการใหส้อดคลอ้งกบัคุณค่าหลกัขององคก์ร เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจัดให้มีบุคคลกรท่ีมีความสามารถ เช่ียวชาญ เขา้ท าหน้าเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในแต่ละองค์กรท่ี
ใหบ้ริการ 
 การบริการให้ค  าปรึกษา ท าหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาแก่องคก์รทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของกิจการ ทั้งดา้น
การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การ
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บริหารงานบุคคลและงานส านกังาน  และงานส่ือสารองคก์ร รวมถึงการให้ความรู้ดา้นต่างๆ เพ่ือการพฒันาองคค์วามรู้ให้กบั
ผูป้ฏิบติังานในองคก์ร 
 การบริการในดา้นการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบติังานให้กบัองค์กร เพ่ือให้การด าเนินกิจการบรรลุตาม
เป้าหมายและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือในกรณีท่ีเร่ืองนั้นจ าเป็นตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น 
งานตรวจสอบภายในองคก์ร งานดา้นบรรษทัภิบาล การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพย ์งานคดีความ ทะเบียน
หุน้ส่วนบริษทั บญัชีและภาษีอากร รวมถึงบริหารจดัการแหล่งเงินทุนของกิจการการติดต่อสถาบนัการเงิน 
 อย่างไรก็ตาม การท าสัญญากับ PFC ถือเป็นการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทั ซ่ึงบริษทัตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการท ารายการระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด และ
หาก PFC มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรือเง่ือนไขในการคิดค่าบริการกบับริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทัจะน า
รายละเอียดและเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาและใหค้วามเห็นตามความ
เหมาะสมของสญัญาท่ีเปล่ียนแปลงไปทุกคร้ังก่อนเขา้ท าสญัญาใหม่ 
    
 
 

บริษทัก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยมีพนักงาน
ทั้งหมด 314 คน โดยในปี 2560 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 
111.27 ลา้นบาท  ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินรางวลั เงินช่วยเหลือพิเศษ                       
เงินประกนัสงัคม เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการ เป็นตน้ (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจาก
การขาย ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย) 

 
จ านวนพนักงานและค่าตอบแทน 

ปี 2560 
PE PIL 

(บริษทัยอ่ย) 
PB 

(บริษทัยอ่ย) 
PC (2000) 
(บริษทัยอ่ย) 

รวม 

ผู้บริหาร - ชาย (คน) 
               - หญิง (คน) 

-ไม่มี- 3 
1 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

-ไม่มี- 3 
1 

พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน 
              - ชาย (คน) 
              - หญิง (คน) 

 
-ไม่มี- 

 
225 
75 

 
3 
7 

 
-ไม่มี- 

 
228 
82 

รวม  (คน) -ไม่มี- 304 10 -ไม่มี- 314 

ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) -ไม่มี- 104.87 6.4 -ไม่มี- 111.27 

 
 นโยบายการพฒันาบุคลากร 
 บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและแนวการปฏิบติัการพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง โดยไดจ้ดัท าแนวทางการพฒันา
บุคลากรให้สอดคลอ้งกบัแผนและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยแต่ละต าแหน่งงาน แต่ละหน้าท่ีจะไดรั้บการวิเคราะห์
ศกัยภาพ (Competency) ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานใหส้มัฤทธ์ิผลเป็นรายบุคคล เพ่ือก าหนดแผนพฒันาให้สอดคลอ้งกบัภาระ
งานในหน้าท่ี รวมถึงเพื่อเป็นการพฒันา/เตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยการจัดท าแผนความก้าวหน้า/แผนสืบทอด
ต าแหน่งงาน (Career Path & Succession Plan)  

บุคลากร 
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 วฒันธรรมคือหวัใจส าคญัขององคก์ร วฒันธรรมขององคก์รจะช่วยปรับแนวคิดของแต่ละคนให้มีกระบวนการคิด และ
การท างานไปในทิศทางและลกัษณะเดียวกัน และยงัส่งผลไปยงัลูกคา้ และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในทิศทางเดียวกันอีกด้วย        
ซ่ึงคุณค่าหลกั (Core Value) ถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสร้างวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ถือเป็นแก่นความคิด ความ
เช่ือ หรือหลกัการท่ี  ทุกคนยึดถือเป็นหลกัในการด าเนินงานของบริษทั ภายใตป้รัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษทั “ธุรกิจ
กา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สงัคมยัง่ยนื” และคุณค่าหลกั (Core Value) ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

1. คุณภาพ (Quality)   
 ความหมาย/นิยาม  มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพในทุกดา้น 
 รายละเอียด   มุ่งมัน่ พฒันา เสริมสร้าง และผลกัดนัคุณภาพใหดี้เลิศในทุกๆ ดา้นอยา่งต่อเน่ือง  
                                      เพ่ือใหเ้กิดการเป็นผูน้ าในดา้นคุณภาพ 

2. ความคดิสร้างสรรค์ (Innovation)  
ความหมาย/นิยาม  ใชแ้นวความคิดใหม่ๆ เพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และยัง่ยนื 
รายละเอียด  ริเร่ิม ผสมผสานแนวความคิดและความรู้ต่างๆ เพ่ือนามาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาการ 
     ด าเนินงานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และก่อใหเ้กิดผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

3. ประโยชน์ร่วมกนั (Mutual Benefits)  
  ความหมาย/นิยาม     ด าเนินการบนแนวคิดธุรกิจโลกใหม่ ในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์   
  รายละเอียด  ด าเนินการตามแนวคิดและหลกัการท่ีก่อใหเ้กิดการส่งเสริม เก้ือกลูและสร้างประโยชน์ 
     ใหก้บัธุรกิจ พนกังาน สงัคม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งสร้างผลตอบแทนท่ีมีมูลค่า 
     ทางการเงิน พร้อมกบัการพฒันาสงัคมไปสู่ความสมดุลและยัง่ยนื 

4. ผสานความรู้ (Collaboration)  
  ความหมาย/นิยาม  ผสานความรู้และความสามารถเพ่ือร่วมคิดร่วมสร้าง 
  รายละเอียด  มีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบติั และพฒันา โดยการผสมผสานความรู้ ความเช่ียวชาญ และ 
     ทรัพยากร ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์
     ร่วมกนัของทุกฝ่าย 

5. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
  ความหมาย/นิยาม ยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม และวถีิไทยท่ีดีงาม 
  รายละเอียด  ด าเนินชีวติโดยยดึหลกัคุณธรรม เคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัตามวถีิไทยท่ีดีงาม  
     พร้อมทั้งด าเนินธุรกิจภายใตจ้ริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ 
     ผูอ่ื้นและสงัคมไทย  

  คุณค่าหลกัเป็นส่ิงท่ีบริษทั ใชเ้ป็นหลกัท่ียึดถือในการด าเนินธุรกิจมาโดยตลอด โดยมีความเช่ือว่าการด าเนินการ
ภายใตป้รัชญา และคุณค่าหลกัน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานและสังคม....ร่วมด าเนินการ
โดยยดึคุณค่าหลกั เพ่ือสร้างสรรคส์งัคมท่ีน่าอยูแ่ละย ัง่ยนื 
  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรใหต้อบสนองต่อแนวนโยบายหลกัของบริษทั บริษทัจึงให้ความส าคญั
ต่อการพฒันาบุคลากรทุกระดบัใน 3 แนวทางหลกั ดงัน้ี 
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  1.  ด้านความสามารถหลกั (Core Competency) 
    พนักงานได้รับการพฒันาและหล่อหลอมในด้าน พฤติกรรม ความเช่ือ ทัศนคติ อนัเป็นไปในทิศทางท่ี
ตอบสนองสนับสนุนต่อการบรรลุค่านิยมขององค์กรร่วมกนัของบริษทัท่ีมุ่งด าเนินธุรกิจแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความ
สมดุลให้กบั ธุรกิจ พนักงาน และสังคม ตามปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และ 
“คุณค่าหลกัขององค์กร (Core Value)” ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.1 คุณภาพ 
1.2 ความคิดสร้างสรรค ์
1.3 ประโยชน์ร่วมกนั 
1.4 ผสานความรู้ 
1.5 คุณธรรม จริยธรรม 

  2. ความสามารถทางด้านการบริหารจดัการ (Managerial Competency) 
   ทกัษะและความสามารถทางดา้นการบริหารจดัการ ถือเป็นความจ าเป็นและเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญั  ส าหรับ
พนกังานระดบับงัคบับญัชา พนกังานระดบับริหาร โดยบริษทั ไดใ้หค้วามส าคญัและก าหนดแนวทางการพฒันาให ้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั และท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูบ้ริหารมีเคร่ืองมือท่ีดีพอ ในการน าพา
องคก์ร ทีมงานใหบ้รรลุซ่ึงปรัชญา วสิยัทศัน์และคุณค่าหลกัของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
                 2.1 การมีวสิยัทศัน์ 
   2.2 การแกปั้ญหา และการตดัสินใจ 
   2.3 การส่ือสาร 
   2.4 การท างานเป็นทีม และการสร้างเครือข่าย 
          2.5 การปลูกฝังแนวคิด และสร้างแรงบนัดาลใจ 
    2.6 การเป็นโคช้ท่ีดี 
   2.7 การด าเนินการใหส้ าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2.8  การบริหารดว้ยธรรมาภิบาล 
                 3. ความสามารถตามหน้าทีรั่บผดิชอบ (Functional Competency)  
   บุคลากรแต่ละท่าน แต่ละหนา้ท่ีจะไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี 
เพื่อให้สามารถปฏิบติังานในหน้าท่ีไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มก าลงัความสามารถ เพ่ือให้บรรลุซ่ึงประสิทธิผลของการ
ท างานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกนั 
   บริษทัไดมี้การเร่ิมด าเนินการจดัท าเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็นการรักษาคน
เก่งและคนดีใหอ้ยูก่บัองคก์รอีกทั้งยงัส่งผลใหพ้นกังานสามารถมีความเจริญกา้วหนา้ในเสน้ทางสายอาชีพของตนเอง และเป็น
การพฒันาขีดความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดบัชั้น ให้การท างานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้พ่ือท่ีจะสามารถแข่งขนั          
ในธุรกิจได ้ 
   การพฒันาบุคลากรเนน้คุณค่าหลกัในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัคือ ธุรกิจ พนกังาน 
และสงัคม แนวทางการบริหารงานบุคคล มีดงัน้ี 
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 พฒันาความสามารถของบุคลากร ก าหนดการพฒันาส่งเสริมคุณภาพทั้งความรู้ ความสามารถ คุณภาพ

งานบริการและความปลอดภยั ใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัและความสามารถท่ีดีในแต่ละดา้นมี
โอกาสกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีท า นอกจากน้ีมุ่งเนน้การพฒันาทั้ง 3 ดา้น (ทกัษะ ทศันคติ เทคนิค) อยา่งเป็นระบบตามแผนการ
อบรมบุคลากร (Training Roadmap) ซ่ึงครอบคลุมและสอดคลอ้งกับ Competency หลกัขององค์กร เพื่อท าให้มีความรู้               
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการปฏิบติังาน (Technical Skills) ใหเ้ป็นท่ียอมรับเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 

 ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีสนบัสนุนตามหลกัวิถีไทยท่ีดี และ
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการยดึถือปฏิบติัตามคู่มือนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
   ในปี 2560 ท่ีผา่นมาบริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายเพ่ือพฒันาบุคลากร (Soft Skills) คิดเป็นเงิน 339,126.68 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.50 ของอตัราเงินเดือนของพนกังานทั้งหมด 
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        นายกติตศัิกดิ์    เบญจฤทธ์ิ  
        อาย ุ68 ปี 
        ประธานกรรมการ กรรมการและ 
        กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
         วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั  
         26 เมษายน 2555 
 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
„ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน สหรัฐอเมริกา 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
„ หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 70 ปี 2549 
„ หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 32 ปี 2553 
„ หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557 
„ หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 19 ปี 2558 
„ หลกัสูตร Board that Make a difference (BMD) รุ่น 5 ปี 2560 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%)    :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  ไม่มี 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
„ 2552 ‟ ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั  
        (มหาชน) 
„ 2556 ‟ ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  
„ 2556 ‟ ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอก็โซติค ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน)    
ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
„ 2543 ‟ ปัจจุบนั กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 
„ 2543 ‟ ปัจจุบนั กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 
„ 2560 ‟ ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา ประธานกรรมการ   กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 

 

คณะกรรมการบริษทั 
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        นางแน่งน้อย  บุณยะสาระนันท์  
        อาย ุ72 ปี 
        กรรมการ 
        วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั  
        26 เมษายน 2555 
 
 
 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
„ ปริญญาตรี สาขาบญัชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
„ Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, U.S.A. 
„ Senior Executive Program, (SEP) SASIN 
 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
„ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 67/2550 
„ หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 9/2557 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%)   :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   :  ไม่มี 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
„ 2551 ‟ ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
„ 2551 - 2553    กรรมการท่ีปรึกษา   สายธุรกิจการเงิน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
„ 2554 - 2555    ท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่      กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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นางเพญ็ศรี  เดชติง่เอง  
อาย ุ61 ปี 

         กรรมการ 
และกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ 
บริษทั :  31 ธนัวาคม 2560 

 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
„ ปริญญาตรี  สาขาบญัชี  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
„ หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP) รุ่นท่ี 106//2556 
„ หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 15/2557 
„ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 197/2559 
„ หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)  รุ่นท่ี 26/2559 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท(%)     :   ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  ไม่มี 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่  
„ 2557 ‟ ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต่ิง จ ากดั (มหาชน)  
ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
„ 2552 ‟ ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 
  บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
  บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 
  บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
  บริษทั พ.ี เอม. ฟดู จ ากดั 
  บริษทั พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี จ ากดั 
  บริษทั พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จ ากดั 
 2558 ‟ ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กรีนเนท เอสอี จ ากดั    
„ ปัจจุบนั กรรมการ             บริษทัในกลุ่มพรีเมียร์ 
„ ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการใหญ่ สายสนบัสนุน 2      กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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           นายวรเทพ  รางชัยกลุ 
           อาย ุ56  ปี 
           กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
           กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
           วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั  1 มกราคม 2560  
 
 
 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา      
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA (Marketing) จากมหาวทิยาลยัดีทรอยต ์สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) 187/2557 
 หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) SCCC/2558 
 หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 1/2560 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%)  :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี 
  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
 2556 ‟ 2559   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 2557 ‟ 2559   กรรมการ       บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
 2560 ‟ ปัจจุบนั  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 
  2560 ‟ ปัจจุบนั  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
  2560 ‟ ปัจจุบนั  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 2552 ‟ 2556   ประธานกรรมการบริหาร    บริษทั ดชัมิลล ์จ ากดั 
 2552 ‟ 2556   ประธานกรรมการบริหาร    บริษทั กยุบุรีผลไมก้ระป๋อง จ ากดั 
 2557 ‟ 2559   ประธานกรรมการ      บริษทั อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั 
 2557 ‟ 2559   ประธานกรรมการ      บริษทั อินทรี ดิจิตอล จ ากดั 
 2557 ‟ 2559   กรรมการ     บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บลอ๊ก จ ากดั 
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        นางวไลรัตน์ ผ่องจติต์ 
        อาย ุ55 ปี 
        กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
        และกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
        วนัท่ีไดรั้บการเป็นกรรมการแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2557 
  
 
  

 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
„ ปริญญาโท   การบริหารธุรกิจภาคเอกชน  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
„ ปริญญาตรี   คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
„ ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
„ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 106 ปี 2556  
„ หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 21ปี 2557 
„ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 198 ปี 2557 
„ หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 13 ปี 2557 
„ หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 15 ปี 2557 
„ หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นท่ี 2 ปี 2559 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  ไม่มี  
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
„ 2555 ‟ ปัจจุบนั  กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)  
ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
„ 2552 ‟ ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 
„ 2552 ‟ ปัจจุบนั  กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
„ 2552 ‟ ปัจจุบนั  กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 
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„ 2552 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
„ 2552 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษทั พีเอมฟดู จ ากดั 
„ 2552 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษทั พรีเมียร์แคนน่ิงอินดสัตรี จ ากดั 
„ 2552 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษทั รายาเฮอร์ริเทจ จ ากดั 
„ 2552 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษทั ดาตา้โปรคอมพิวเตอร์ซิลเตม็ส์ จ ากดั 
„ 2556 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษทั อินฟินิทกรีน จ ากดั 
„ 2558 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษทั กรีนเนทเอสอี จ ากดั 
„ ปัจจุบนั   ผูอ้  านวยการใหญ่   งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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        นางจติรวฒันา จารุวฒันชัย 
 อาย ุ66 ปี 
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั  
 11 พฤษภาคม 2558 
 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
„ ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ กฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
„ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
„ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 99 ปี 2555 
„ หลกัสูตร The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting รุ่น 1 ปี 2559 
„ สมัมนาหลกัสูตรพ้ืนฐาน  เก่ียวกบัรายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่ รุ่น 1 ปี 2559 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)          :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      :  ไม่มี  
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
„ ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ลอ็กซเล่ย ์ไวร์เลส จ ากดั (มหาชน) 
„ 2544 ‟ ปัจจุบนั    ประธานกรรมการบริหาร     บริษทั สุวจิิตร จ ากดั 
„ 2545 ‟ ปัจจุบนั    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั พีรพฒัน์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
„ ปัจจุบนั   ผูอ้  านวยการสายบญัชีและการเงิน (CFO) บริษทั คอนสโก เอน็เตอร์ไพรเซส จ ากดั 
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        นางศุภศรี  สุธนฐาน 
 อาย ุ61 ปี 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั   
 11 พฤษภาคม 2558 
 
 
 
 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
„ Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
„ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
„ Certified Internal Audit of Institute of Internal Auditors (CIA No. 30833) 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
„ หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 6 ปี 2547 
„ หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นท่ี 1 ปี 2549 
„ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 132 ปี 2559 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)      :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     :  ไม่มี 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
„ 2547 ‟ ปัจจุบนั    ผูอ้  านวยการบญัชีและการเงิน    บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)   
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 นายสุรพล สร้างสมวงษ์ 
 อาย ุ60 ปี 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 
 11 พฤษภาคม 2558 

 
 
 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
„ ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เนติบณัฑิตไทย 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
„ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 132 ปี 2559 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  ไม่มี 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
„ พ.ศ. 2549 - 2556   กรรมการ   บริษทั เฮอร์เบิร์ท สมิธ ฟรีฮิลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
„ พ.ศ. 2556   กรรมการผูจ้ดัการ      บริษทั เฮอร์เบิร์ท สมิธ ฟรีฮิลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
„ ปัจจุบนั    กรรมการและท่ีปรึกษา บริษทั เฮอร์เบิร์ท สมิธ ฟรีฮิลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
        กรรมการทางกฎหมาย    
„ ปัจจุบนั    กรรมการ     บริษทั โกลดม์าสเตอร์ จ ากดั (มหาชน)    
„ ปัจจุบนั    กรรมการ     ส านกังานสภาอนุญา โตตุลาการการคา้ไทย 
          สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
„ ปัจจุบนั    กรรมการ     ส านกัฝึกอบรมวชิาวา่ความ สภาทนายความฯ 
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PFC บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล PRH บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์

PE บมจ. พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ RYH บจ. รายา เฮอริเทจ

PC2000 บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) MS บจ. หมูบ่า้นเสรี

PIL บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง SP บจ. เสรีพรีเมียร์

PB บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ PAC บจ. พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์

PT บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี PMB บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั

DCS บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ BMC บจ. บางกอก ไมโคร บสั

DCS Myanmar Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd. PMN บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร่ิง

PM บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง P-PET บจ. พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์

PMF บจ. พี.เอม.ฟูด SHR บจ. ซี แฮริเออร์

PCI บจ. พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี PCE บจ. พรีเมียร์ ซีอี

PFP บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ IME บจ. อิมพีเรียล อีเก้ิล

PMSE บจ. พีเอม็ เอสอี SPH บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ีส์ โฮลด้ิง

GNSE บจ. กรีนเนท เอสอี PPlanner บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์

PPP บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ LPCE บจ. แอลพีซีอี

IGC บจ. อินฟินิท กรีน SNE บจ. เสนานี

PPG บจ. พีพี กรีน เอน็เนอร์จี LQ5 บจ. ลิคควิเดชัน 5

PMC บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์ RKT บจ. ร้านคนไทย

รายช่ือบริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมยีร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายช่ือบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
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 นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ 
 อาย ุ53 ปี 
 เลขานุการบริษทั 
 วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษทั   
 19 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
„ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
„ ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
„ เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
„ นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :   
„ หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 6 ปี 2547 
„ หลกัสูตร  Driving Company   Success with  IT   Governance (ITG) รุ่นท่ี 2/2559   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)     : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    : ไม่มี 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
„ 2528 ‟ 2535   ท่ีปรึกษากฎหมาย  บริษทั ดีทแฮลม์ จ ากดั 
„ 2535 ‟ 2544    ทนายความ  บริษทั พีบีเอสลอว ์จ ากดั 
„ 2544 ‟ 2545     ทนายความหุน้ส่วน บริษทั ส านกักฎหมายนทีอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
„ 2545 - ปัจจุบนั     ผูอ้  านวยการ งานบรรษทัภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน 
        กลุ่มบริษทัพรีเมียร์และเลขานุการบริษทั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลขานุการบริษทั 
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  นายเอกพนัธ์ุ นวลเมอืง 
   อาย ุ54 ปี 
   ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
   วนัท่ีไดรั้บผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในแต่งตั้ง  
   30  สิงหาคม 2552  
 
 

 
 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
„ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา 
„  MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
„  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (การสอบบญัชี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
„  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
การฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้อง 
„ Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with  ISO 31000 
„ Application of Risk Management International Standard   
   ISO 31000 : 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010 : 2009 
„ Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO ‟ ERM 
„ หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 2 ปี 2556 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)    : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   : ไม่มี 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
„ 2538 ‟ 2555  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ   บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 
        บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
        บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ากดั  
        บริษทั พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล จ ากดั 
„ 2555 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ งานตรวจสอบภายใน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 

 

งานตรวจสอบภายใน ( IA ) 
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จ านวนหุ้น ณ วันที่ จ านวนหุ้น ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560

นายวรเทพ  รางชัยกลุ -                                 0.00% -                                 0.00% -                         

นางภทัรินทร์  นครชัย (คูส่มรส) -                                 0.00% -                                 0.00% -                         

นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ -                                 0.00% -                                 0.00% -                         

นางเพ็ญศรี เบญจฤทธ์ิ (คูส่มรส) -                                 0.00% -                                 0.00% -                         

นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชัย -                                 0.00% -                                 0.00% -                         

นายประพนัธ์  จารุวฒันชัย (คูส่มรส) 200                                0.00% 200                                0.00% -                         

นายสุรพล  สร้างสมวงษ์ -                                 0.00% -                                 0.00% -                         

นางอุไรรัตน์  สร้างสมวงษ ์(คูส่มรส) -                                 0.00% -                                 0.00% -                         

นางศุภศรี  สุธนฐาน 300                                0.00% 300                                0.00% -                         

นพ.เกียรติยศ  โคมิน (คูส่มรส) -                                 0.00% -                                 0.00% -                         

นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ -                                 0.00% -                                 0.00% -                         

นายบุญเสริม บุณยะสาระนันท ์(คูส่มรส) -                                 0.00% -                                 0.00% -                         

นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต์ 60                                  0.00% 60                                  0.00% -                         

นายสุวฒัน์ ผอ่งจิตต ์(คูส่มรส) -                                 0.00% -                                 0.00% -                         

เดก็ชายวริทธ์ิธร ผอ่งจิตต ์(บุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) -                                 0.00% -                                 0.00% -                         

นางเพ็ญศรี เดชต่ิงเอง 1                                     -                         

นายวิจารณ์ พลการ (คูส่มรส) -                                 -                         
นางสาวกริชแกว้เกา้ พลการ (บุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) -                                 -                         

คิดเป็นร้อยละคิดเป็นร้อยละรายช่ือกรรมการ

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

เพิม่ขึน้ (ลดลง)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ 
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  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
  คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่วา่กระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
และการบริหารจดัการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเป็นธรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   
ทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษทัเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน เพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 
  1. ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ
แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
  2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายใน  ท่ีเหมาะสมและ                    
มีประสิทธิผล 
  3. ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
  4. ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือให้สิทธิของ   
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการดูแลอยา่งดี 
  5. จดัโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน 
  โดยหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน 
ปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี 
 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
  บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ
ในฐานะเจา้ของบริษทั โดยก าหนดแนวปฏิบติัการใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 
  1.1   คณะกรรมการมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุ้น
ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และใชสิ้ทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การมีส่วนแบ่ง
ในก าไรของกิจการ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัทุกรูปแบบ ไดแ้ก่เบ้ีย
ประชุม บ าเหน็จหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ
บริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุนและ 
การอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 
   1.2  บริษัทมีการให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบ         
ในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระ
การประชุม และละเว ้นการกระท าใดๆ ท่ี เ ป็นการจ ากัดโอกาสของผู ้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท                      
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
 

การก ากบัดูแลกจิการ 
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1.2.1 บริษทัไม่มีการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผยตาม
ขอ้ก าหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุม     
ผูถื้อหุน้อยา่งกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบล่วงหนา้ ให้สิทธิในการซกัถามคณะกรรมการในท่ีประชุม ไม่จ ากดัสิทธิในการเขา้ประชุมของ     
ผูถื้อหุน้ท่ีมาสายเป็นตน้ 
1.2.2 บริษทัไดใ้หข้อ้มูลวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยก าหนดวาระการประชุมผูถื้อหุ้น
ไวเ้ป็นเร่ืองๆ และมีการระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอไวอ้ย่างชดัเจน รวมถึงมี
ขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจดงัต่อไปน้ี 

       ก.  วาระการแต่งตั้งกรรมการ 
        1) ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ง เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ อาย ุประเภทกรรมการ 

การศึกษา ประวติัการท างาน จ านวนบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ เป็นตน้   
        2)  การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน โดยหากกิจการใดเป็นกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัก็ไดร้ะบุไวช้ดัเจนแลว้ 
        3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่) 
        4) วนัท่ี เดือน และปี ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีที

ผา่นมา (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม) 
        5) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีคณะกรรมการสรรหา  
        6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
       ข.  วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ    
        1) จ านวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามต าแหน่งหรือภาระหนา้ท่ีของกรรมการ 
        2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
        3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาค่าตอบแทน 
        4) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีได้รับในฐานะกรรมการ (ปัจจุบันกรรมการไม่มีสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนใด นอกจากเบ้ียประชุมและบ าเหน็จประจ าปี) 
        5) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
        6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
       ค. วาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีสงักดั 
        1) ช่ือผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชี 
        2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัชี 
        3) ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
        4) จ านวนปีท่ีท าหน้าท่ีให้บริษัท (กรณีแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีคนเดิม)หรือเหตุผลท่ี

เปล่ียนตวัผูส้อบบญัชี (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใหม่) 
        5) วธีิการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี รวมทั้งค่าบริการอ่ืนของผูส้อบบญัชี 
        6) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
        7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
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       ง. วาระการจ่ายเงินปันผล 
        1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
        2)  จ านวนเงินท่ีจ่ายจริงเทียบกบันโยบาย 
        3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย 
        4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
      จ. วาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การเพ่ิม/ลดทุน การแกไ้ขขอ้บงัคบั  
                                                การขาย/ เลิก/ โอนกิจการ / การควบรวมกิจการ เป็นตน้ 
        1) รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ 
        2) วตัถุประสงค ์เหตุผลหรือความจ าเป็น 
        3) ผลกระทบต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
        4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
  1.3 คณะกรรมการอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเต็มท่ี 
และควรละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้น การเขา้ประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่มี
วธีิการท่ียุง่ยากหรือมีค่าใชจ่้ายมากเกินไป และสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง 
   1.4  บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์
การส่งค าถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจนและแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัการน าส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัยงั
เผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ยคณะกรรมการไดมี้การก าหนดการกลัน่กรอง
ค าถามล่วงหนา้และก าหนดให้บริษทัตอบค าถามให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ พร้อมกบัมีการช้ีแจงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ 
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 

1.4.1 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ไดต้ลอดระยะเวลา โดยใน
ส่วนของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมค าถามจนถึงประมาณ 7 วนัก่อนวนั
ประชุม โดยบริษทัปฏิบติัตามแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

       1) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน 
       2) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัการน าส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
       3) วธีิการส่งค าถามล่วงหนา้ เช่น ใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั หรืออีเมล ์หรือ

ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นตน้ 
       4) ช่วงเวลาท่ีเปิดใหส่้งค าถามล่วงหนา้ ก่อนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
       5) มีกระบวนการกลัน่กรองค าถามล่วงหนา้ท่ีผูถื้อหุ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาใน  

การตอบค าถามเหล่านั้น 
       6) บริษทัไดต้อบค าถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
       7) บริษทัไดต้อบค าถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบในวนัประชุม 
       8) บริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบถึงค าถามท่ีมีผูถื้อหุ้นถามมาล่วงหนา้ และค าตอบ

ของค าถามเหล่านั้น 
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   1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชห้นังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนด      
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
   ทั้ งน้ี ผู ้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และ               
ยงัก าหนดให้บริษทัจดัให้มีอากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุ้นส าหรับปิดหนงัสือมอบฉันทะอีกดว้ย นอกจากน้ี ให้สิทธิแก่ผูถื้อ
หุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยู่ระหว่าง
พิจารณาและยงัไม่มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมี
ความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
   2.1  คณะกรรมการส่งเสริมใหบ้ริษทัน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น 
การนบัคะแนนและแสดงผล เพ่ือใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า 
   2.2  การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของกรรมการ  
     2.2.1 กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
     2.2.2 ในกรณีท่ีกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปน้ี         

เขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 
       1) ประธานกรรมการ 
       2) กรรมการผูจ้ดัการ 
       3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
     2.2.3 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

ได ้
   2.3  ในการประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น   
วาระการแต่งตั้งกรรมการ 
   2.4  บริษทัจดัให้มีกระบวนการตรวจนับ การจดัเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆวาระและการบนัทึก       
วดิีทศัน์การประชุมอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น และมีการเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี ในการประชุมและการนบัคะแนน
เสียงในทุกๆ วาระเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้
   2.5  ประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการแสดง
ความเห็นและตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
  3. การจัดท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 
   3.1  รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ี
ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งประเด็นหรือซกัถาม พร้อมทั้งมีบนัทึกค าถามค าตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ยคดัคา้นและงดออกเสียงเป็นอยา่งไร รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมดว้ย 
   3.2  บริษทัเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
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     3.2.1 เ ปิด เผยมติ ท่ีประชุมโดยแยกเ ป็นคะแนนท่ี เ ห็นด้วย  ไม่ เ ห็นด้วยหรืองดออกเ สียง                        

ในวนัท าการถดัไป 
     3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือใช้เป็นช่องทาง           

ใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป 
     3.2.3 เผยแพร่วดิีทศัน์การประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
  4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นปัจจุบันผ่านบนเวบ็ไซต ์ 
ของบริษทั 
   ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  บริษทัไดจ้ดัข้ึนในวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
โดยมีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะรวมจ านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.4061 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ     
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอ่ืนอีก 5 ท่าน นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
เลขานุการบริษทั และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย   
   ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นทุกคราว รวมทั้งในปี 2560 บริษทัไดม้อบให้
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัด าเนินการจดัส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมหลกัเกณฑ์วิธีการเขา้ร่วมประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซ่ึงในแต่ละวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชดัเจนให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และเผยแพร่ขอ้มูลดังกล่าว      
ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษในเวบ็ไซต์ของบริษทั www.pe.premier.co.th  ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และได้จดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
สามารถตรวจสอบได ้
   ในปี 2560 บริษทัได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ภายใตโ้ครงการ
ประเมินคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมบริษทัจดทะเบียน โดยหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินคุณภาพครอบคลุม
ขั้นตอนต่างๆในการจัดการประชุมผูถื้อหุ้นตั้ งแต่ก่อนวนัประชุม วนัประชุม และภายหลงัวนัประชุมในระดับ “ดีเลิศ”         
ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 5  
  หลกัเกณฑท่ี์บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
(CGR) ประจ าปี 2560 ในหมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ มีดงัต่อไปน้ี 
   1. บริษทัไม่ไดเ้ปิดเผยถึงการจดัใหมี้ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นรายงาน
การประชุมผูถื้อหุ้น เน่ืองจากการจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกนั
การทุจริตในการลงคะแนนเสียง ทั้ งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีกระบวนการตรวจนับ การจดัเก็บเอกสารการลงคะแนน และการ
บนัทึกวิดีทศัน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถว้น และมีการเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัอีกดว้ย ดงันั้นการด าเนินการ
ประชุมและการนบัคะแนนเสียงจึงเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบไดอ้ยูแ่ลว้ 
 
 

http://www.pe.premier.co.th/
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หมวดที ่2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้ ากบัดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกนั ทั้งเร่ืองการก าหนดกระบวนการท่ี       
อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผูถื้อหุ้นได้รับการคุม้ครองจากการกระท า ท่ีเป็น            
การเอาเปรียบและผูถื้อหุ้นมีอ านาจควบคุม การมีมาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  บริษทัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 
  1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
   1.1  บริษทัแจง้ก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผา่นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
     1.1.1 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ผา่นบนเวบ็ไซต์

ของบริษทัอยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  
     1.1.2 ขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีเผยแพร่ผ่านบนเวบ็ไซต์ของบริษทัมีขอ้มูลเหมือนกับขอ้มูลท่ี

บริษทัจะส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร  
     1.1.3 บริษทัจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม         

ผูถื้อหุน้มากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด (อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม) 
   1.2  บริษทัแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิ    
การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ทราบทั้งในหนงัสือเชิญประชุมและในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
   1.3  หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้ดัท าเป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย 

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
2.1    คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนั 

ประชุมผูถื้อหุน้อยา่งชดัเจนเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาวา่จะเพ่ิมวาระท่ี      
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ โดยมีหลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
     1) ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ 
     2) รายละเอียดของขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
     3) เกณฑก์ารพจิารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเร่ืองท่ีเสนอเป็นวาระการประชุม 
     4) ช่องทางรับเร่ือง เช่น ส่งหนงัสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเร่ืองผา่นบนเวบ็ไซต ์ 
       หรืออีเมลม์าก่อน เป็นตน้  
     5) ช่วงเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
     6) คณะกรรมการแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบหลกัเกณฑ์เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั  
     7) มีกระบวนการกลั่นกรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการ  
     8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถื้อหุ้นทราบ โดยแจ้งไปยงัผูถื้อหุ้น              

ผูเ้สนอวาระ และแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้   
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   2.2   คณะกรรมการก าหนดวธีิการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการก่อน 
วนัประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ โดยมี             
หลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปน้ี  
     1) ช่องทางรับเร่ือง โดยการส่งหนงัสือถึงคณะกรรมการ 
     2) ช่วงเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
     3) ขอ้มูลประกอบการพิจารณา เช่น ขอ้มูลคุณสมบติัโดยละเอียดของผูไ้ดรั้บเสนอช่ือ หนงัสือยินยอม

ของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ เป็นตน้ 
     4) คณะกรรมการแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของ     

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
     5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด

ไว ้
     6) เลขานุการบริษทัแจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถื้อหุ้นทราบ โดยแจง้ไป

ยงัผูถื้อหุน้ผูเ้สนอ และประธานกรรมการแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
   2.3  ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  
   2.4  คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
 
 3. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
  3.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบติั รวมทั้งแนวปฏิบติัเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั 
  3.2 ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมายจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจ าปี   
 
  4.  การมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 
   4.1  คณะกรรมการมีขอ้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อย     
ก่อนการพิจารณาวาระนั้น และมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดงัน้ี 
     1) คณะกรรมการก าหนดแนวทางให้กรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสียของตนและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
บริษทั 

     2) แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจและขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นตน้ 

     3) ก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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     4) เลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีในการรายงานขอ้มูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ขอ้มูลของ

กรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะเม่ือคณะกรรมการตอ้งพิจารณาธุรกรรม
ระหวา่งบริษทักบักรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

   4.2  คณะกรรมการดูแลให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคญัในลกัษณะท่ีอาจท าให้กรรมการราย
ดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น  
 
   ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ไม่มีการเปล่ียนแปลงล าดับระเบียบวาระการประชุม หรือ
เพ่ิมเติมวาระการประชุม และไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
  นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงั  
ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้แก่คณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในท่ี
ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปี 
  หลกัเกณฑท่ี์บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
(CGR) ประจ าปี 2560 ในหมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั มีดงัต่อไปน้ี 
   1. บริษัทไม่ได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting) เน่ืองจากบริษทัมีกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ครบถว้น และบริหารกิจการ        
โดยค านึงถึงสิทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยอยูแ่ลว้ 
   2. บริษัทไม่ได้ ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู ้ท่ี
คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัตนเองอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย เน่ืองจาก บริษทั
มีระเบียบเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน โดยใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์
ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 3 วนั ภายหลงัจากเปิดเผยงบการเงิน และการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยใ์นบางกรณีเป็นการตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลขณะนั้น ท าใหไ้ม่สามารถแจง้ความประสงคล่์วงหนา้ได ้
 
หมวดที ่3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
  บริษทัเห็นวา่ธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหนา้ท่ีใน
การดูแลใหเ้กิดความอยูร่อดและยัง่ยนืของสงัคมร่วมกนั ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยยดึมัน่เจตนารมณ์ของการด าเนินธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืนโดยตระหนกัและให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ภายใตป้รัชญาของกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์ นัน่คือ “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สงัคมยัง่ยนื” เพราะเช่ือมัน่วา่การคงไวซ่ึ้งความสมดุลระหวา่งธุรกิจ พนกังาน 
และสงัคมนั้น จะส่งเสริมใหท้ั้งบริษทั สงัคม และส่ิงแวดลอ้มเติบโตไปพร้อมๆกนัอยา่งเขม้แขง็และยัง่ยนื 
  บริษทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
  1.  การก าหนดนโยบายการปฏบิัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 
   1.1   คณะกรรมการก าหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการ
ด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม ท่ีท าให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัและ    
ห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
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   1) ผู้ถือหุ้น 
    ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผูถื้อหุ้น 
บริหารงานดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนและไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั  รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขนั
ของบริษทั  
   2) พนักงาน  
    บริษทัเล็งเห็นถึงความส าคญัของพนกังานซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า  จึงปฏิบติัต่อพนกังาน
ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบติัทั้งการแบ่งแยกสีผิว เช้ือชาติ เพศ ศาสนา         
ไม่มีการใชแ้รงงานเด็กหรือแรงงานท่ีผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจา้งและค่าตอบแทนโดยยึดหลกัความเป็นธรรม 
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผิดชอบและความสามารถของพนกังานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรมเดียวกนั  ตลอดจนมีนโยบายการพฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันา
ทกัษะและความสามารถของพนกังานใหไ้ดรั้บความกา้วหนา้ในอาชีพ 
    ส าหรับนโยบายดา้นสวสัดิการ บริษทัจดัให้มีสวสัดิการส าหรับพนกังานเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมาย
ก าหนด เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานและ           
รักษาบุคลากรไวก้ับบริษัทในระยะยาวโดยให้มีลักษณะการออมอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิต            
หลงัเกษียณอาย ุสหกรณ์ออมทรัพยเ์พ่ือเป็นเคร่ืองมือในการออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉิน การประกนัสุขภาพกลุ่ม       
การประกนัชีวิตกลุ่ม การประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ าปี ห้องพยาบาลของบริษทัโดยแพทยแ์ละพยาบาล
วชิาชีพ หอ้งสมุดส าหรับพนกังาน ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับ-ส่งพนกังาน และสวสัดิการเก่ียวกบัเงินช่วยเหลือพนกังานในโอกาส
ต่างๆ        
                 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั โดยจดัให้มีคณะกรรมการดูแลดา้นความปลอดภยั  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการ
ปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด  มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน
แก่พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตส านึกให้พนกังานทุกคนตระหนกัถึงความปลอดภยัและยึดถือ
ปฏิบติั และก าหนดใหมี้การตรวจสอบระบบป้องกนัภยัในอาคารส านกังาน  การซอ้มหนีไฟเป็นประจ าทุกปี รวมถึงการตรวจ
วเิคราะห์ระดบัแสงสวา่ง และตรวจวดัระดบัความดงัเสียง 
   3) ลูกค้า  
    บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ โดยน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์
มีคุณภาพและไดม้าตรฐานมีความปลอดภยั เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และ
บริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้งการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อ
ลูกคา้ และมีกระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผิดปกติเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ 
 
 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  61 

 
   4) คู่ค้าและเจ้าหนี ้
    บริษทัมีการคดัเลือกคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ด าเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีก าหนดไว ้ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัคู่
คา้หรือเจา้หน้ี หากในกรณีท่ีขอ้มูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษทัจะหารือกับคู่คา้หรือเจ้าหน้ี                
เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาใหร้วดเร็วและเกิดความยติุธรรมต่อทุกฝ่าย 
   5) คู่แข่ง 
    บริษทัมีการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขนั             
มีการแข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ี      
ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวร้ายหรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและ                
ไม่เป็นธรรม 
   6) ชุมชน/สังคม 
    บริษทัก าหนดนโยบายแนวปฏิบติัต่อชุมชน สังคม ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นหลกัปฏิบติั
แก่พนกังานทุกคน ดงัน้ี 
    (1) สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมส่วนรวม และสร้างปฏิสมัพนัธ์อนัดี

กบัชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษทัตั้งอยู ่ 
    (2) ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (3) ไม่สนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อชุมชน สงัคม  
    (4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภยัอันตรายท่ีสังคมหวัน่วิตก อันอาจเกิดจากผลิตภณัฑ์/

บริการหรือการด าเนินงานของบริษทั 
    (5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้างสังคมท่ีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข        

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมท่ีดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตส านึกของ              
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและการมีจิตอาสาใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังาน  

   7) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
    บริษทัและบริษทัยอ่ยก าหนดนโยบายด าเนินธุรกิจตาม “นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม”                        
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทัและบริษทัย่อย) และปฏิบัติตามกฎหมายด้านส่ิงแวดลอ้มและ        
ความปลอดภยัของภาครัฐอยา่งเคร่งครัด 
    (1) ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม  
    (2) ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
    (3) ไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อสภาพแวดลอ้มส่วนรวม  
    (4) ส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยดัพลงังานและ

ทรัพยากรอ่ืนๆ โดยการน าเทคโนโลยท่ีีสามารถประหยดัพลงังานมาใชภ้ายในบริษทั 
    (5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัพนกังาน โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีทราบ   
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  1.2 คณะกรรมการก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียน และจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซต ์หรือรายงานประจ าปีของบริษทั 
  1.3 มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหาย
จากการท่ีบริษทัละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
 
 2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดท ารายงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability 
Development Report) ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR Report) 
  2.1 บริษทัเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ และเปิดเผย
กลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
  2.2 คณะกรรมการดูแลใหบ้ริษทัจดัท ารายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการเป็นฉบบัต่างหากแยกจากรายงานประจ าปี และไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th 
 
 3. บริษัทมนีโยบายและแนวทางปฏิบัตใินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนกังานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดมา  
  3.1 บริษทัย่อยไดบ้รรจุหัวขอ้ “นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่” ไวใ้นหลกัสูตรการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ท่ีจดัข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน โดยใชส่ื้อวดีิทศัน์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล และในปี 
2560 บริษทัยอ่ยไดจ้ดักิจกรรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่จ านวนทั้งส้ิน 45 คน  
  3.2 บริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าหลกัสูตร e-Learning หวัขอ้ “นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่” ท่ีก าหนดให้
พนักงานทุกคนตอ้งเขา้อบรมดว้ยตนเองผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษทัย่อย และตอ้งท าแบบทดสอบหลงัจบหลกัสูตร      
เร่ิมตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหพ้นกังานเขา้ใหม่จ านวน 45 คนเขา้รับการอบรมผา่นระบบงานดงักล่าวได้
จ านวน 44 คน อีก 1 คนเป็นพนักงานใหม่ในสังกดัส านักงานเชียงใหม่ซ่ึงยงัมีขอ้จ ากดัของการใชร้ะบบงานดงักล่าว ทั้งน้ี 
บริษทัยอ่ยมีแผนงานใหทุ้กส านกังานของบริษทัยอ่ยสามารถเขา้ถึงระบบงานดงักล่าวไดท้ั้งหมดในปี 2561 ระบบงานดงักล่าว 
จะบนัทึกการเขา้ถึงของพนกังานทุกคน และสามารถเรียกดูประวติัการเขา้ถึงระบบงานได ้
  3.3 บริษทัยอ่ยไดอ้อกเอกสารลงนามโดยกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัยอ่ยไปยงัลูกคา้และคู่คา้เพ่ือแจง้งด
เวน้การใหข้องขวญัและของก านลัแก่บุคลากรของบริษทั ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุ
ใหเ้ป็นกิจกรรมต่อเน่ืองทุกปี 
  3.4 บริษทัและบริษทัยอ่ยบรรจุ “นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่” ลงบนเวบ็ไซตข์องบริษทัและ
ของบริษทัยอ่ย ( http://www.pe.premier.co.th/th_04_4_ir_Sustainability_Development_Report.html ) 
  3.5 บริษทัยอ่ยทบทวนและประเมินความเส่ียงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงบรรจุให้เป็น 1 หัวขอ้
ของการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานฉบบัน้ี เร่ือง “ปัจจยัความเส่ียง” 
 
 

http://www.pe.premier.co.th/
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  4.  บริษัทมีการก าหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา         
ของผูอ่ื้น ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศ และหา้มการน าซอฟตแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชง้านใน
บริษทั รวมทั้งมีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ ซ่ึงได้แจ้งให้พนักงานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบติัตลอดมา  
 ในปี 2560 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากน้ีบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี อาทิ 

1. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นทุกรายเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของบริษทัผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะได้รับการรวบรวม         
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึงในการประชุมประจ าปี 2560 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอแนะขอ้คิดเห็นเป็น      
การล่วงหนา้ 
  2.  บริษทัไม่มีกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม         
ไม่มีกรณีการกระท าผิดด้านละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ด้านการทุจริต หรือกระท าผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ          
และมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัราการหยดุงาน หรืออตัราการเจ็บป่วยจากการท างานเป็นศูนย ์
 3. บริษทัได้จดัท ารายงานการพฒันาความยัง่ยืนดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบบัต่างหาก     
แยกจากรายงานประจ าปี โดยใชแ้นวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใตว้ิสัยทศัน์     
พนัธกิจและปรัชญาของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยัง่ยืน” และได้เปิดเผยไวใ้น     
เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th 
  4. เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 บริษทัไดรั้บรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
ทุจริต โดยใบรับรองดงักล่าวจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติให้การรับรอง จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption ( CAC ) ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) บริษทัไดน้ าส่งนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้บริษทั พรีเมียร์ 
อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดัและบริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยด าเนินการต่อ ได้มีการประกาศคู่มือแนว
ทางการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงไดเ้พ่ิมเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตลงในเอกสารทางธุรกิจ 
และท าการฝึกอบรมพนกังานทุกคนเพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 
ส่งเสริมความซ่ือสตัยสุ์จริต และความรับผิดชอบ  
    หลกัเกณฑท่ี์บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
(CGR) ประจ าปี 2560 ในหมวดท่ี 3  บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียมีดงัต่อไปน้ี 
   1. บริษทัไม่ไดจ้ดัท ารายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เน่ืองจากบริษทัเห็นวา่การเปิดเผยขอ้มูล
ทั้งในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (Annual Report) มีเน้ือหาและสาระส าคญัครบถว้น
แลว้ โดยไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัท าในลกัษณะรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) 
 
 

หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใสทั้งรายงานขอ้มูล
ทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของ  

http://www.pe.premier.co.th/
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ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัโดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นนกัลงทุนและสาธารณชน
ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัททั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษและมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 
   บริษทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ดงัน้ี 
  1. การเปิดเผยข้อมูล 
  1.1 คณะกรรมการมีกลไกท่ีจะดูแลให้มัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อนักลงทุนถูกตอ้ง ไม่ท าให้ส าคญัผิด 
และเพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน ทั้งน้ี  
   1.1.1  มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน

อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านักงานก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  

   1.1.2  มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจ า 
  1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร      
ความเส่ียง และนโยบายเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม ท่ีได้ให้ความเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบัติ             
ตามนโยบายดงักล่าว รวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวไดพ้ร้อมดว้ยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น รายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 
  1.3 คณะกรรมการจดัใหมี้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูก่บั
รายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี โดยครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (1)  การปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป เหมาะสมกบัธุรกิจ ใชน้โยบายบญัชีท่ี

เหมาะสม และถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอ 
   (2)  รายงานทางการเงินมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชี 
   (3)  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธาน

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  
  1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษทัจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ  (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ีเพ่ือให้นกัลงทุนไดรั้บทราบ
ขอ้มูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญัของบริษทั 
รวมถึงปัจจยัและเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน นอกเหนือจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่ง
เดียว 
  1.5 คณะกรรมการก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนท่ีผูส้อบบัญชีให้บริการไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทั 
  1.6 คณะกรรมการก าหนดใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
   (1) บทบาท หนา้ท่ี และความเห็นจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการ   
   (2) บทบาท หนา้ท่ี และความเห็นจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
   (3) จ านวนคร้ังของการประชุม และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา 
   (4) ประวติัการอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองของกรรมการ 
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 1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้ง
คณะและรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีสะทอ้นถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนดว้ย   
ทั้งน้ี จ านวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 
 
  2. ข้อมูลขั้นต า่ทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
   2.1  นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนดและผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้ คณะกรรมการพิจารณาใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษา             
ไทยและภาษาองักฤษผา่นช่องทางอ่ืนดว้ย เช่นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยกระท าอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนั อน่ึง ขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทั อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีและปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

(1) วสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทั 
(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 
(3) โครงสร้างองคก์ร รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
(4) คุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั 
(5) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนัและของปี

ก่อนหนา้ 
(6) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ท่ีสามารถใหด้าวน์โหลดได ้ 
(7) ขอ้มูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัน าเสนอต่อนกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน หรือส่ือต่างๆ 
(8) โครงสร้างการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
(9) โครงสร้างกลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัร่วมคา้ และบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนมาเพ่ือ

วตัถุประสงค/์กิจการเฉพาะ (Special purpose Enterprises / Vehicles - SPEs/SPVs) 
(10) กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 
(11) การถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
(12) หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ 
(13) ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้ตกลงของกลุ่มผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 
(14) นโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
(15) นโยบายดา้นบริหารความเส่ียง รวมถึงวธีิการจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ 
(16) กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการรวมถึง

เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
(17) กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
(18) จรรยาบรรณส าหรับพนกังานและกรรมการของบริษทั  
(19) จรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
(20) ข่าวของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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(21) ขอ้มูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เช่น ช่ือบุคคลท่ีสามารถให้

ขอ้มูลได ้หมายเลขโทรศพัท ์
(22) แผนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ประจ าปี 

 
ในปี 2560 บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานประจ าปีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษภายใน 120 วนันบัตั้งแต่วนัส้ินสุด

รอบปีบญัชี โดยไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2560 พร้อมทั้งสามารถ
ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัไดใ้นวนัเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การเผยแพร่รายงานการประชุมคร้ังล่าสุดไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุน้อีกดว้ย   
 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การน าเสนอผลการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินแก่ผูถื้อหุน้ นกั
ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนั นักวิเคราะห์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ยงัมีการตอบค าถามทางจดหมาย
อิเลค็ทรอนิคส์ ircontact@pe.premier.co.th โทรศพัท ์02-301-1550 และโทรสาร 02-398-1188 อยา่งสม ่าเสมอและเท่าเทียมกนั 
 หลกัเกณฑท่ี์บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 
ประจ าปี 2560 ในหมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส มีดงัต่อไปน้ี 
 1. การพบปะกบันกัวเิคราะห์   
  การให้ขอ้มูลของบริษทันั้น บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลผ่านช่องทางโดยตรงกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
ซ่ึงน่าจะเพียงพอและสมบรูณ์ 
 2. บริษทัไม่ไดแ้สดงตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับ
ความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นตน้ เน่ืองจากส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นขอ้มูลท่ีไม่ควรน ามาเปิดเผยเพราะเป็นขอ้มูลภายใน 
ส าหรับการวดัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ ทางบริษทัจะน าไปปฏิบติัภายหลงั 
 3. บริษทัไม่มีการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน/การจัดท าจดหมายข่าวท่ีน าเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษทั 
เน่ืองจากบริษทัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัและขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินของบริษทัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (Annual Report) รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainability Development 
Report) รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และบนเวบ็ไซต์ของบริษทั www.pe.premier.co.th อย่างถูกตอ้งครบถว้น และบริษทั
พร้อมท่ีจะใหข้อ้มูลต่างๆ ดงักล่าวต่อส่ือมวลชน 
  4. บริษทัไม่ได ้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทน CEO เน่ืองจากเป็นขอ้มูลภายใน แต่มีการเปิดเผยเป็นตวัเลข
โดยรวมของผูบ้ริหาร 
 
หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการท างานของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ แผนงาน และ
งบประมาณ รวมทั้งความรับผดิชอบตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
  บริษทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดงัน้ี 
  1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 
   1.1  คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
หลากหลายทั้งในดา้นเพศ อายุ ประวติัการศึกษา ประสบการในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็น
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ประโยชน์กบับริษทั เพศ และควรมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่
   1.2  คณะกรรมการจดัให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความ
หลากหลาย รวมถึงจ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั ทั้งน้ี  
     1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการท่ีเป็นทางการและโปร่งใส และจ านวนปีการด ารงต าแหน่ง

กรรมการในบริษทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั   
     1.2.2 เปิดเผยรายช่ือกรรมการ ประวติั คุณวฒิุ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษทัท่ีแสดงให้เห็นวา่

คณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั
ผา่นช่องทางรายงานประจ าปีและบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

     1.2.3  เปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปีอยา่งชดัเจนวา่กรรมการรายใดเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ / กรรมการ
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

   1.3  คณะกรรมการมีขนาดท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน  
   1.4  คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ
ในจ านวนท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด 
   1.5  สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์เร่ืองความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นหลกั มากกว่าท่ีจะใชห้ลกัเกณฑ์ในเร่ือง
สดัส่วนของเงินลงทุน 
   1.6  บริษทัค านึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการท่ีบริษทัก าหนดมากกวา่
จ านวนหรือสดัส่วนของกรรมการอิสระ 
   1.7  คณะกรรมการมีการก าหนดจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการก าหนดจ านวนวาระ       
ท่ีด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด 
   1.8  คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของ
บริษทัมีความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทั โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด 
   1.9  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเน่ืองจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและ   
การด าเนินธุรกิจของบริษทั ประกอบกับการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนั้ น             
ไม่สามารถด าเนินการไดโ้ดยทนัที 
   1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการก าหนดอ านาจ
หนา้ท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหช้ดัเจนและแยกบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคล
ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดั 
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   1.11  บริษทัเคารพในวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในการท่ีจะไม่ไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีมีธุรกิจอย่างเดียวกนั หรือมีลกัษณะแข่งขนักนักบัธุรกิจของบริษทัหรือมีลกัษณะท่ี
ขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 
   1.12 บริษทัมีเลขานุการบริษทัซ่ึงท าหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ  
     คณะกรรมการมีการก าหนดคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัท่ีเหมาะสมท่ีจะปฏิบติั
หน้าท่ีในฐานะเลขานุการบริษทั และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานประจ าปี และ            
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
   1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองด้านกฎหมาย การบัญชีหรือ       
การปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั บริษทัก าหนดคุณสมบติัและแต่งตั้งบุคคลมาด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัโดยค านึงถึง
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานเป็นหลกั ไม่วา่บุคคลดงักล่าวจะเป็นพนกังานประจ าของบริษทัหรือไม่ 
 
  2. คณะกรรมการชุดย่อย   
   2.1  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์           
แห่งประเทศไทย มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด 
   2.2  คณะกรรมการจดัให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยท่ีคณะกรรมการทั้งคณะ
ยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูอ้นุมติัและท าหนา้ท่ี
พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งคดัเลือก
บุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีก าหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซ่ึง จะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็น          
ผูแ้ต่งตั้งกรรมการ 
 
  3. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
   3.1  หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ้งครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   1) คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีก าหนดโดย 
    กฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงการ 
    พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั เช่น วสิยัทศัน์   

    พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั รวมถึงท าการทบทวนและอนุมติัเป็น
ประจ าเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของบริษทั 
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     2) การติดตามและดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมี  

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     3) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงรวมทั้ งกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการ

ด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 
     4) การดูแลให้การด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้ งแผนการพฒันาพนักงาน แผนพฒันา         

ผูสื้บทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) 
   3.2  คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 
     1) คณะกรรมการก าหนดใหมี้และใหค้วามเห็นชอบนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็น 
                                 ลายลกัษณ์อกัษร  
        2) ส่ือสารใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจ 
     3) มีวธีิการส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีก าหนด  
     4)  ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างน้อย        

ปีละ 1 คร้ัง 
   3.3  คณะกรรมการส่งเสริมใหจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือใหก้รรมการผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ดงักล่าวอยา่งจริงจงั 
   3.4  คณะกรรมการได้พิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท า
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ควรมีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น
โดยรวมเป็นส าคญัโดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และคณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ให้
ถูกตอ้งครบถว้น 
   3.5  คณะกรรมการจดัให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าวและทบทวนระบบท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และให้เปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปี 
   3.6  คณะกรรมการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง
องคก์รโดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า มีการทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และในทุกๆ ระยะเวลา
ท่ีพบว่าระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงการให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้าและรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย 
   3.7  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจ าปี 
   3.8  คณะกรรมการจดัให้มีแนวทางด าเนินการท่ีชัดเจนกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัหรือรายงานตรงต่อบริษทั โดยคณะกรรมการก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียนและ
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จดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซตห์รือรายงานประจ าปีของบริษทั   
มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการท่ีบริษทัละเมิด
สิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
   3.9  คณะกรรมการมีกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อยเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท           
โดยคณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย เพื่อควบคุมการ
บริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 4. การประชุมคณะกรรมการ 
  4.1 บริษัทก าหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้
  ในปี 2560 บริษทัไดมี้ก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 เป็นการล่วงหนา้ (ตารางการ
ประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงได)้ โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพ่ือพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผล
การด าเนินงาน ดงัน้ี 

 

คร้ังที ่
ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

1/2561 15 กมุภาพนัธ์ 2561 15 กมุภาพนัธ์ 2561  
25 เมษายน 2561 2/2561 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 

3/2561 2 สิงหาคม 2561 2 สิงหาคม 2561 
4/2561 8 พฤศจิกายน 2561 8 พฤศจิกายน 2561 

 

  4.2 จ านวนคร้ังของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทั ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน บริษทัส่งรายงาน      
ผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุมและ       
ดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัการณ์ 
  4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดูใหแ้น่ใจวา่เร่ืองท่ีส าคญัไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม 
  4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม 
  4.5 กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 
  4.6 องคป์ระชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการลงมติในท่ีประชุมจะตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวสิยั  อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจ
หรือการด าเนินงานของบริษทัและไม่อาจด าเนินการให้กรรมการจ านวน 2 ใน 3 เขา้ประชุมได ้กรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า    
ก่ึงหน่ึงตามขอ้บงัคบัมีอ านาจท่ีจะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได ้
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  4.7 ประธานคณะกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะ
อภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบกรรมการทุกคน
ใหค้วามสนใจกบัประเด็นทุกเร่ืองท่ีน าสู่ท่ีประชุม รวมทั้งประเด็นการก ากบัดูแลกิจการ 
  4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ   
เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู ้บริหารระดับสูง            
ส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 
  4.9 คณะกรรมการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผูจ้ ัดการ เลขานุการบริษทั หรือ
ผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็น
อิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 
  4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเอง        
ตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และแจ้งให้
กรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 
  4.11 รายงานการประชุม ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย และมีระบบการจดัเก็บท่ีดี สืบคน้ง่าย        
แต่ไม่สามารถแกไ้ขโดยไม่ผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 วนั เวลาเร่ิม - เวลาเลิกประชุม 
 ช่ือกรรมการท่ีเขา้ประชุมและกรรมการท่ีขาดประชุม 
 สรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีเสนอคณะกรรมการ 
 สรุปประเด็นท่ีมีการอภิปรายและขอ้สงัเกตของกรรมการ 
 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการท่ีไม่เห็นดว้ย (ถา้มี) 
 ผูจ้ดรายงาน ‟ เลขานุการคณะกรรมการ 
 ผูรั้บรองรายงาน ‟ ประธานกรรมการ 

 
                     5.   การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
                           5.1    คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง
เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยก าหนดบรรทัดฐานท่ีจะใช้
เปรียบเทียบกบัผลปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
                           5.2    การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นการประเมินทั้งคณะ
และรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑข์ั้นตอนไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 
                         5.3    คณะกรรมการไดป้ระเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร หรือผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เป็น
ประจ าทุกปีเพ่ือน าไปใชใ้นการก าหนดค่าตอบแทน โดยมีหลกัเกณฑ์การประเมินตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด  
                           ส าหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมิน
ดงักล่าวขา้งตน้ให้กรรมการทุกท่านท าการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลบัภายในวนัท่ี 15 ธันวาคมของทุกปี 
หลงัจากนั้นเลขานุการบริษทัจะท าการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไป เพ่ือรับทราบและปรับปรุงแกไ้ขการท างานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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                           ส าหรับหลกัเกณฑ์การประเมิน บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ งคณะและ
รายบุคคล โดยใชว้ิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวขอ้ 5 ระดบั ดงัน้ี 0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ือง
นั้น    1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเล็กนอ้ย    2 = เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร       
3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 
ซ่ึงหวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

  นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ทางธุรกิจของบริษทั ผลการด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข ใชว้ิธีการให้
คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล          
ซ่ึงหวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
   หมวดท่ี 1 : ความคืบหนา้ของแผนงาน 
   หมวดท่ี 2 : การวดัผลการปฏิบติังาน 
      2.1 ความเป็นผูน้ า 
      2.2 การก าหนดกลยทุธ์ 
      2.3 การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
      2.4 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
      2.5 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
      2.6 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
      2.7 การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร 
      2.8 การสืบทอดต าแหน่ง 
      2.9 ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
      2.10 คุณลกัษณะส่วนตวั 
   หมวดท่ี 3 : การพฒันาประธานกรรมการบริหาร 
 
  6.  ค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนของกรรมการไดจ้ัดให้อยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กบัระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนเช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยควรไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมดว้ย 
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 7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
  7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพ่ือใหมี้       
การปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษทั หรือใชบ้ริการของ
สถาบนัภายนอก 
  7.2 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจใน
ธุรกิจ และการด าเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทัเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษทั
เป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี กฎหมายท่ีควรทราบ
ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ แนวทางการด าเนินงาน เป็นตน้ 
  7.3 คณะกรรมการก าหนดให้มีนโยบายพฒันาบุคลากรส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร และเปิดเผยใน
รายงานประจ าปีของบริษทั 
  7.4 คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานเพ่ือทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ถึงแผนการพฒันา
และสืบทอดงาน ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีการเตรียมใหพ้ร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ือง ถึงผูสื้บทอดงานในกรณี
ท่ีตนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
  ในปี 2560 กรรมการเขา้ร่วมการสัมมนาและเขา้รับอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) และหลกัสูตรอ่ืนๆท่ีส าคญั ดงัน้ี   

 
ล าดบั 

 
ช่ือ-สกลุ 

 
ต าแหน่ง 

 
หลกัสูตรที่อบรมปี 2560 

ระยะเวลา
อบรม(วนั) 

1 คุณกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ ประธานกรรมการ - BMD Board that Make a Difference 2 
 

2 คุณแน่งนอ้ย  บุณยะสาระนนัท ์ กรรมการ -BFI - Boardroom Success through Financing and 
Investment  

2 

3 คุณวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการ - BFI - Boardroom Success through Financing and 
Investment  

2 

4 คุณวรเทพ รางชยักุล กรรมการ -BFI - Boardroom Success through Financing and 
Investment  

2 

  หลกัเกณฑท่ี์บริษทัปฏิบติัไม่ครบถว้นและไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR) ประจ าปี 2560 ในหมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 
  หลกัเกณฑท่ี์ปฏิบติัไม่ครบถว้น/ชดัเจน 
  ในปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการนอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี เน่ืองจากจ านวนคร้ังของ
การประชุมคณะกรรมการท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้4 คร้ังต่อปี เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวาระการพิจารณาผลการด าเนินการ
ของบริษัทและวาระการรับรองงบการเงินซ่ึงก าหนดไวเ้ป็นรายไตรมาสแล้ว อีกทั้ ง บริษัทก็พร้อมท่ีจะเรียกประชุม
คณะกรรมการเพ่ิมเติมได ้ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นหรือมีวาระใดๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งพิจารณาเป็นการเร่งด่วน 
  หลกัเกณฑท่ี์ไม่ไดป้ฏิบติั 
  1. คณะกรรมการไม่มีการก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง และจ ากดัจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง 
โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ไวใ้นนโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติั
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หน้าท่ี การไม่จ ากดัจ านวนบริษทัในการไปด ารงต าแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน และจ านวนบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัมีจ านวนจ ากดั ดงันั้นการก าหนดเง่ือนไข
ดงักล่าวจะท าใหบ้ริษทัหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการไดย้าก 
  2. คณะกรรมการไม่มีการก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ
เน่ืองจากบริษทัมีการก าหนดขอ้ห้าม/ขอ้จ ากดัของกรรมการผูจ้ดัการในเร่ืองการไปท าธุรกรรมหรือการไปด ารงต าแหน่งใน
บริษัทหรือองค์กรท่ีมีผลประโยชน์ขดักัน หรือท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการอยู่แล้ว 
นอกเหนือจากกรณีขอ้ห้าม/ขอ้จ ากดัดงักล่าว บริษทัเช่ือมัน่และให้ความเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการในการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือต าแหน่งอ่ืนใดในบริษทัหรือองคก์รอ่ืนๆ 
  3. คณะกรรมการไม่มีการก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปี/วาระในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่
เกิน 9 ปี เน่ืองจากการท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งอยา่งต่อเน่ืองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั ประกอบกบัการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถด าเนินการได้
โดยง่าย 
  4. คณะกรรมการของบริษทั มีกรรมการบริหารท่ีไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน เน่ืองจาก
กรรมการบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี การไม่จ ากดัจ านวนบริษทัในการไปด ารงต าแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบติังาน และจ านวนบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัมี
จ านวนจ ากดั ดงันั้นการก าหนดเง่ือนไขดงักล่าวจะท าใหบ้ริษทัหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการไดย้าก 
  5. คณะกรรมการไม่ไดเ้ปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้ งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการ
ปฏิบติังานของ CEO เน่ืองจากเป็นขอ้มูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตวัเลขโดยรวมของผูบ้ริหาร 
  6. ผู ้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู ้บริหารระดับสูง เน่ืองจาก
คณะกรรมการบริหารไดแ้จง้ความประสงคข์อสละสิทธิในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออ านาจด าเนินการ ค่าตอบแทน
ของผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นอ านาจของกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเหมาะสมอยูแ่ลว้ และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทาง
งบประมาณประจ าปี 
  7. ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษทัพิจารณาจาก
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเขา้ใจและยดึหลกัธรรมาภิบาล โดยไม่ตอ้งค านึงวา่จะตอ้งเป็น
กรรมการอิสระหรือไม่ 
  8. บริษทัไม่มีการจัดตั้ งคณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษัทได้ก าหนดให้
คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ท าหน้าท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา      
อยูแ่ลว้ 
  9. คณะกรรมการไม่มีการจดัตั้ง CG Committee เน่ืองจากคณะกรรมการทั้งคณะท าหน้าท่ีเสมือนเป็น CG 
Committee อยูแ่ลว้ 
  10. คณะกรรมการไม่มีการจดัตั้ง Risk Management Committee  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  บ ริ ษัท ไ ด้ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ือด าเนินการประเมิน
ความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
  11. คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระน้อยกว่า 50% เน่ืองจากองค์ประกอบในส่วนของ
กรรมการอิสระไม่เป็นสาระส าคญัในการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
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  2. บริษทัไม่ไดจ้ดัให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยมีระยะเวลาในการใช้
สิทธิมากกวา่ 3 ปี และก าหนดราคาการใชสิ้ทธิท่ีสูงกวา่ราคาตลาด ณ ช่วงเวลาท่ีมีการจดัสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตวั
เกิน 5% เน่ืองจากบริษทัมีการดูแลและจูงใจใหผู้บ้ริหารและพนกังานอ่ืนๆ ทุกคน ท างานอยา่งมีความสุขและผูกพนัองคก์รอยู่
แลว้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีโครงการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารหรือพนกังานอ่ืนๆ ในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั อยา่งไรก็ตามหาก
บริษทัจะมีโครงการดงักล่าว บริษทัก็จะใหสิ้ทธิแก่ทั้งผูบ้ริหารและพนกังานอ่ืนๆ ทุกคน โดยยดึหลกัความเท่าเทียมกนั 
  โดยในปี 2559 คณะกรรมการโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR Steering 
Committee) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ไดมี้การปรับเปล่ียนหลกัเกณฑก์ารส ารวจท่ีใชใ้นการ
ประเมินประจ าปี 2560 เพ่ือให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard ลดความซ ้ าซอ้นของหลกัเกณฑแ์ละ
ง่ายต่อการปฏิบติัจริงมากข้ึน 

    คณะกรรมการชุดย่อย 
  คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี  
   คณะกรรมการตรวจสอบ 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   

 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 

 

ต าแหน่ง 

การประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 
ทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชยั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 

2. นางศุภศรี  สุธนฐาน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 7/7 

3. นายสุรพล  สร้างสมวงษ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 7/7 

         เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  
 

   โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 คร้ัง ประกอบดว้ย การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายไตรมาส จ านวน 5 คร้ัง การประชุมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัยอ่ยจ านวน 1 คร้ัง และการ
ประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จ านวน 1 คร้ัง 
 
   ทั้งน้ี นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษทั รับหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี            
19 กุมภาพนัธ์ 2556 เป็นตน้มา และนายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ผูอ้  านวยการ ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน เป็นผูดู้แลงานระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวติัของ
นายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ปรากฎตาม เอกสารแนบ 3 
 
  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีลาออก 
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  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ดงัน้ี 
  1)  สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  
  2) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 
  3)  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ย     
ปีละ 1 คร้ัง 
  5) พิจารณาและอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรายการระหว่างกนัท่ีส าคญัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
  6) จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(Charter) 
 รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ        

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
  7)   ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  8)   สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
  9)   ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าอย่าง              
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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      คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา  
  ปัจจุบนั บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการทั้ งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียได้ท าหน้าท่ีแทนในการพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบ
ค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ก่อนน าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อท่ีประชุม     
ผูถื้อหุ้นให้เป็นผูอ้นุมติั และท าหน้าท่ีแทนในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาท่ีก าหนดไว ้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ
ต่อไป 
   อน่ึง กระบวนการในการสรรหาบุคคลดงักล่าวนั้น บริษทัไดค้ดัเลือกจากกรรมการอาชีพในท าเนียบของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวฒิุ วยัวฒิุ และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
  ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัยอ่ย 
ด าเนินงานภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วดัระดบัค่า
ความเส่ียง และการจดัล าดบัความเส่ียง ท่ีรวมถึงการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ก าหนด แนะน า อนุมติั กรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย
นโยบายการบริหารความเส่ียง โครงสร้างการบริหารความเส่ียง ความเส่ียงท่ียอมรับได ้และกระบวนการบริหารความเส่ียง     
โดยประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบทุก   
ไตรมาส พร้อมทั้ งจดัให้มีการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบบริหารความเส่ียง รายงานความเส่ียงท่ีส าคญั 
ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง อีกทั้งยงัมีคณะท างานดา้นพฒันากระบวนการภายในและการบริหาร
ความเส่ียง ท่ีท าหนา้ท่ีระบุ ประเมิน จดัท า และด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในควบคู่ไปดว้ย 
 
  การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
  คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยท่ีคณะกรรมการทั้ งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย            
ท าหนา้ท่ีพิจารณา โดยมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก แต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดดงัน้ี  
  (1) กรรมการอสิระ 
   คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู ้แต่งตั้ งกรรมการอิสระ เข้าร่วมใน
คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 3 คน ได้แก่นางจิตรวัฒนา จารุว ัฒนชัย                          
นางศุภศรี สุธนฐาน และนายสุรพล สร้างสมวงษ ์ 
   บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้ก าหนดของ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.4/2552 ลงวนัท่ี                
20 กมุภาพนัธ์ 2552 เร่ือง คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
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              1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย       
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดว้ย  
              2.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ    
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่ได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ ง ทั้ งน้ี
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
   3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
   4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ       
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม          
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อน
ไดรั้บการแต่งตั้ง 
   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน        
ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้
บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่       
20 ลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
   5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้ 
อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกัสอบงานบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชี
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
   6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น
ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  
   7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็น   ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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   8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

  9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 
 (2) กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

   ก. กรรมการบริษัท 
   การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็น        
ผูส้รรหาและพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้ความเห็นชอบและเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุในขอ้บงัคบั
ของบริษทั ดงัน้ี 
   1. คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติั และกรรมการ       
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
   2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
    (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
    (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
    (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งในล าดับ         
ถดัลงมามีคะแนนเสียเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกในคร้ังนั้ น ให้ผูเ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด   

   3.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
    กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจับ
สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ี
ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
   4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทัการลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไป
ถึงบริษทักรรมการท่ีลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
   5. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบัติตามกฎหมายก าหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป      
เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระ     
ท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี
ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
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6. ท่ีประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหน่ึง ออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
  ข. กรรมการตรวจสอบ 
   คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 ท่าน เพ่ือท าหน้าท่ี     
ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละ      
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีก าหนดวา่ดว้ยคุณสมบติั
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ค. ผู้บริหาร 
   บริษทัมีนโยบายท่ีจะสรรหาผูบ้ริหารโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และมีประสบการณ์
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานบริษทัและเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด ้โดยด าเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
 
  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
  บริษทัมีนโยบายใหบ้ริษทัยอ่ยยดึถือและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัตามแนวทางท่ีบริษทัได้
ก าหนดไว ้และมีการก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการของบริษทัยอ่ยรวมถึง การด าเนินกิจการท่ีส าคญัหรือมีขนาดรายการท่ี
เป็นสาระส าคญัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัก่อน นอกจากน้ีคณะกรรมการจ านวนขา้งมากของบริษทั
ยอ่ยก็เป็นกรรมการของบริษทั ท าใหก้ารด าเนินงานต่างๆ ของบริษทัยอ่ยจะค านึงและยดึถือแนวทางการด าเนินงานของบริษทั
เป็นส าคญั 
  ในปี 2560 บริษทัมีแนวทางในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ดงัน้ี จดัใหมี้การประชุมกบักรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของสายธุรกิจ เพ่ือรายงานผลงานและผลประกอบการประจ าเดือน มีการประชุมประจ าไตรมาสของบริษทัยอ่ย
เทียบกบัแผนงานและงบประมาณ รวมถึงมีการประชุมทบทวนแผนงานทุก 6 เดือน หรือทุกคร้ังท่ีมีความจ าเป็น มีการประชุม
ร่วมระหว่างกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แต่ละสายธุรกิจทุกไตรมาส การประชุมผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เพ่ือรับทราบ
แผนงานปีละ 2 คร้ัง และการประชุมผูบ้ริหารกลุ่มบริษทัพรีเมียร์เพ่ือรับฟังแนวนโยบาย แนวทางการด าเนินการ และข่าวสาร
อ่ืนๆ จากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือใหไ้ดท้ราบและน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกนัเป็นประจ า 
ทุกเดือน 
 
  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษทัมีการดูแลและการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการให้กรรมการ
และผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1) ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัของระบบขอ้มูล เพ่ือรักษามาตรฐานเก่ียวกบัระบบงาน 
ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการสร้างระบบการควบคุมท่ีมี
คุณภาพ 
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  2) ก าหนดนโยบายความลบัทางธุรกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญา มีการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงการรักษาความลบั
ของบริษทัส าหรับพนกังาน ผูรั้บจา้ง ผูข้ายสินคา้/ผูใ้ห้บริการ รวมทั้งผูท่ี้เขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษทั เพ่ือป้องกนัการเปิดเผย
ขอ้มูลหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งหา้มมิใหพ้นกังานละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
  3) ก าหนดระเบียบปฏิบัติเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส       
ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในท่ียงั
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้ งหลีกเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกับความเหมาะสมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัตอ้งรักษาความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั ไม่น าไปเปิดเผยหรือแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม รวมทั้ งตอ้งไม่ท าการซ้ือขายโอนหรือรับโอน
หลกัทรัพยข์องบริษทั โดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั เวน้เสียแต่วา่ขอ้มูลดงักล่าวไดเ้ปิดเผยต่อสารธารณชน
แลว้ และไม่เขา้ท านิติกรรมอนัใดโดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั   
ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และจะตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือน    
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วนัท าการหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้  ขอ้ก าหนดดงักล่าวน้ีให้รวมถึง           
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดดงักล่าว
จะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยัและ/หรือตามกฎหมายแลว้แต่กรณี 
  4) ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั และในกรณีท่ี
กรรมการหรือผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการให้ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทราบเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งไดก้ าหนดให้มีการ
รายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายทราบ
เป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยในท่ีประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปี 
  5) คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ และผูบ้ริหาร
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนท่ี ทจ.2/2552  
 
  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
   บริษัทและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซ่ึงเป็นส านัก
งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั  
   ทั้งน้ี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ  และไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีความ
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั มีความน่าเช่ือถือและไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้
เสียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   
ค่าตอบแทนจากการบญัชี (Audit Fee) ท่ีจ่ายใหก้บัผูส้อบบญัชีในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีดงัต่อไปน้ี 
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รายการที่ บริษทัผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 
2559 

ค่าสอบบัญชี 2560 

1 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั(มหาชน) นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 1,200,000 1,250,000 
2 บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ  ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 850,000 850,000 
3 บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ  ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 390,000 390,000 
4 บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 170,000 ไม่มี 
5 บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ  ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 300,000 300,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2,910,000 2,790,000 

 (2) ค่าบริการอืน่  (Non-Audit Fee) 
    บริษทั ไม่ม ีค่าบริการอ่ืน 
 
  การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ  
  บริษทัไดมี้การมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั ซ่ึงมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท าหนา้ท่ีก ากบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) โดยมีขอบเขตหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบ ดงัน้ี  
  1. สนบัสนุนนโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์รและผูบ้ริหารในการท าให้มัน่ใจวา่จะมีการก ากบัการปฏิบติั
อยา่งเพียงพอ  
  2. ตรวจสอบ ก ากบัดูแล และติดตามการปฏิบติังานของส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
กฎเกณฑ ์ตลอดจน นโยบาย แนวทาง และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัก าหนดเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง  
  3. เป็นศูนยร์วบรวมและเผยแพร่ขอ้มูล ตลอดจนใหค้วามรู้และค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริษทัท่ีเก่ียวกบั
วธีิปฏิบติังาน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์จรรยาบรรณ หรือขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ รวมทั้งการ
จดัอบรมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4. เป็นศูนยก์ลางในการส่ือสารและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานไดรั้บ
ทราบและปฏิบติั ตามกฎเกณฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
   นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผดิและการละเมดิสิทธิมนุษยชน 
บริษัทก าหนดให้ผูบ้ริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีจะด าเนินการให้พนักงานภายใต ้          
สายบังคบับัญชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ขอ้ก าหนดของบริษัท 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจงั และไดก้ าหนดแนวปฏิบติัในการพิจารณาและสอบสวน
เร่ืองราวร้องทุกขห์รือร้องเรียนท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได ้เพ่ือให้ผูร้้องทุกขห์รือผูร้้องเรียนไวว้างใจและเช่ือมัน่
ในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรม  
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  เพ่ือให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรม บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทาง      
รับแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลกระทบ หรือมีความ
เส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการ 
 
ปฏิบติัของพนกังานของบริษทัเก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมท่ี
อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัท่ีไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระท าท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ สามารถแจง้
เบาะแสหรือ ขอ้ร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่างๆ ไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 เลขานุการบริษทั 
 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)  
 เลขท่ี 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
     โทรศพัท ์:  02-301-1569    แฟกซ์   :  02-748-2063 
      อีเมล ์      :  Teerapol.act@pe.premier.co.th 

  เม่ือบริษทัไดรั้บแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ มาแลว้ บริษทัจะด าเนินการรวบรวมขอ้มูล 
ประมวลผล ตรวจสอบ และก าหนดมาตรการในการด าเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยค านึงถึง
ความเดือดร้อน เสียหายโดยรวมทั้งหมด หลงัจากนั้น ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเร่ืองดงักล่าวมีหนา้ท่ีติดตามผลการด าเนินการและ
รายงานให้ผูรั้บแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ และผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 
ทราบ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั แลว้แต่กรณี 
  เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง ทั้งท่ีเป็นพนักงาน ลูกคา้ บุคคลท่ีรับจา้งท างานให้แก่บริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน บริษทัจะไม่
เปิดเผยข้อมูลอ่ืนใดของผูแ้จ้งเบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง รวมไปถึงจะไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้ 
  ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

  บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และยึดถือเป็นขอ้พึงปฏิบติัตามแนวทางการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด นอกจากน้ี บริษทัก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการเป็นประจ าทุกปีหรือยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
  ในปี 2560 บริษทัไดมี้การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้สอดคลอ้ง เหมาะสมกบั
หลกัเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard เพื่อน ามาปฏิบติัและปรับใชต้ามความเหมาะสม  
  นอกเหนือจากนโยบายการก ากับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุม้ครองผูแ้จ้ง
เบาะแสท่ีบริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์และในรายงานประจ าปีแล้ว บริษัทยงัมีนโยบายด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเปิดเผยไวใ้นรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
 บริษทัเห็นวา่ธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหนา้ท่ีในการ
ดูแลให้เกิดความอยู่รอดและยัง่ยืนของสังคมร่วมกนั ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยยึดมัน่เจตนารมณ์ของการด าเนินธุรกิจให ้     
ประสบความส าเร็จอย่างย ั่งยืน โดยตระหนักและให้ความส าคัญกับผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของ                    
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเช่ือมัน่วา่การคงไวซ่ึ้งความสมดุลระหว่าง
ธุรกิจ พนกังาน และสงัคมนั้น จะส่งเสริมใหท้ั้งบริษทั สงัคม และส่ิงแวดลอ้มเติบโตไปพร้อมๆ กนัอยา่งเขม็แขง็และยัง่ยนื 
 ดว้ยเหตุน้ี ความยั่งยืน จึงเป็นกลยุทธ์การขบัเคล่ือนหลกัของบริษทัและบริษทัย่อยในการพฒันาขีดความสามารถ      
ทั้ งการผลิตสินคา้และบริการท่ีเป็นประโยชน์กับสังคม การพฒันากระบวนการท างานอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอไม่หยุดน่ิง 
ส่งเสริม ผลักดัน พร้อมทั้ งสอดแทรกแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการท างานอนัเป็นวฒันธรรมองคก์ร ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะ
เป็นผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตรของบริษทั ชุมชน และสังคมส่วนรวม ให้ไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการสนบัสนุนและท างานร่วมกบัหน่วยงานพฒันาความยัง่ยนืของสงัคมของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
อนัได้แก่ มูลนิธิยุวพฒัน์ มูลนิธิเพ่ือ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ในกิจกรรมเพ่ือการพฒันาด้านศึกษาของเยาวชนท่ี         
ดอ้ยโอกาส การสร้างสงัคมแห่งการแบ่งปัน การสนบัสนุนคนพิการท่ีดอ้ยโอกาส การสร้างใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการพฒันา
สังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน โดยยึดหลกัในการก่อประโยชน์ทั้ งโดยตรงและการสร้างเคร่ืองมือหรือองค์กรให้ผูอ่ื้น
สามารถเขา้มามีส่วนร่วมและน าไปท าซ ้ าได ้อนัจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีย ัง่ยืนอยา่งเป็นทวีคูณซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.premier.co.th  ในหวัขอ้ “พรีเมียร์เพื่อสงัคม” 
 และเพ่ือเป็นการสนบัสนุนการขบัเคล่ือนกลไกพฒันาสังคมดงักล่าว บริษทัและบริษทัยอ่ย จึงน าเงินเท่ากบัจ านวน      
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลังหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชี บริจาคเพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษาต่อ            
มูลนิธิยวุพฒัน์ หรือองคก์รสาธารณกศุลอ่ืนๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์  

 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 

http://www.premier.co.th/
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 โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ กิจกรรมพนกังาน คู่คา้ และส่วนของมูลนิธิต่างๆ ดงัท่ีกล่าว
ไวข้า้งตน้ ดงัน้ี 
 1. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
  บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต         
เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบติัตามพนัธสัญญาต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย      
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
  การแข่งขันทีเ่ป็นธรรม  

 ด าเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีก าหนดไว้
อยา่งเคร่งครัด  

 ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัคู่คา้หรือเจ้าหน้ี หากในกรณีท่ี
ขอ้มูลปรากฏวา่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษทัจะหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาให้รวดเร็ว
และเกิดความยติุธรรมต่อทุกฝ่าย  

 เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้งการให้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ และมีกระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผิดปกติเก่ียวกบั
คุณภาพสินคา้    

 แข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั มีการแข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหา
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการ
กล่าวร้ายหรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมร่วมกบัคู่ค้า 

 เปิดโอกาสให้คู่คา้ ลูกคา้ พนัธมิตรทางการคา้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั
และบริษทัยอ่ยทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆของบริษทั หรือดว้ยการสนบัสนุนทุนทรัพย์
หรือส่ิงของตามความประสงค ์
  การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน 

 ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด       
โดยก าหนดนโยบายไวใ้นคู่มือนโยบายกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เร่ืองนโยบายความลบัทางธุรกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญา   

 ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพใชสิ้นคา้และบริการ
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งและไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
  การเกีย่วข้องกบัการเมอืงอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด ไม่ให้
การสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหน่ึงพรรคใด ไม่ใหค้วามช่วยเหลือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทางการเมือง
คนหน่ึงคนใดโดยเฉพาะ 

 เปิดโอกาสให้พนักงานใชสิ้ทธิและหน้าท่ีในระบอบประชาธิปไตยท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ไดอ้ยา่งอิสระเป็นการส่วนตวั โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทั 
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 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
  บริษทัใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่วา่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารจดัการ   
ในกรอบของการเป็นบรรษทัภิบาลท่ีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่าย บริษทัจึงก าหนดนโยบาย “การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั” และประกาศเป็นนโยบาย เพื่อให้ผูบ้ริหารและ
พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอน                  
ทุกกระบวนการท างานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานจดัซ้ือ จดัจา้ง จดัจ าหน่าย จดัให้มี รวมถึงขั้นตอน
การท างานอ่ืนๆ ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชนั ทั้งน้ีก าหนดเป็นความรับผิดชอบดา้นการบริหาร (Management 
Responsibility) ไวอ้ยา่งชดัเจนมีดงัน้ี 
  2.1 ความมุ่งมัน่ของฝ่ายบริหาร (Management Commitment) 
   บริษทัมีความมุ่งมัน่ต่อการน าระบบมาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัมาใชใ้นกระบวนการท างาน 
และปรับปรุงระบบบริหารใหมี้ความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล โดยกรรมการผูจ้ดัการไดว้างนโยบาย และมีความมุ่งมัน่ท่ี
จะท าใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชนัตามขอ้ก าหนดของมาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชนั พร้อมทั้งได้
สนบัสนุนทรัพยากรอยา่งครบถว้น ไดช้ี้แจงท าความเขา้ใจกบัพนกังานทุกคนภายในบริษทัและบริษทัยอ่ยและบุคคลภายนอก 
ท่ีเก่ียวขอ้งใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินกระบวนการต่างๆ อยา่งโปร่งใส สอดคลอ้งกบัระเบียบนโยบาย 
ขอ้ก าหนด ของกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2 นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัในสายธุรกิจด าเนินการหรือยอมรับหรือให้
การสนบัสนุน การทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบทั้งทางตรง และ/หรือทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงบริษทัยอ่ยทุกบริษทั พร้อม 
ให้การสนบัสนุนหรือส่งเสริมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงท่ีเก่ียวขอ้ง มีแนวปฏิบติัเช่นเดียวกบั
บริษทั และก าหนดใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัน้ี อยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการ 
ทบทวนแนวทางการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ระเบียบปฏิบติั ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ กฎหมาย และการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

 มาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทุกคนทุกระดบั ลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงท่ี
จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติั เพ่ือให้การด าเนินการดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนับรรลุตาม
นโยบายท่ีก าหนด 

 บริษทัพฒันามาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
หลกัปฏิบติัดา้นจริยธรรม โดยจดัให้มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชนั
และน ามาจดัท าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและมีการประเมินความเส่ียง
ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

 บริษทัไม่กระท าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแล รวมถึง
การควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ     
มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนา เพ่ือโนม้นา้วใหเ้จา้หนา้ท่ีภาครัฐหรือเอกชนด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม 
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 บริษทัจดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมสม ่าเสมอ  เพ่ือป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏิบติัท่ีไม่

เหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ งานดา้นการขาย การตลาด และการจดัซ้ือ 
 บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและ

พนกังาน เพ่ือส่งเสริมความซ่ือสตัย ์สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหนา้ท่ี รวมถึงส่ือให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของ
บริษทั 

 บริษทัจดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้งแม่นย  า 
 บริษทัส่งเสริมใหมี้การส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทางเพ่ือใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้

เบาะแสอนัควรสงสยัโดยมัน่ใจไดว้า่ผูแ้จง้เบาะแสไดรั้บ การคุม้ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกยา้ยอยา่งไม่เป็นธรรมหรือ
กลัน่แกลง้ดว้ยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา 
   บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางรับแจง้เบาะแส/หรือขอ้ร้องเรียน/หรือขอ้คิดเห็น/หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวา่      
ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลกระทบ หรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจาก     
การด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการปฏิบติัของพนกังานของบริษทั เก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติท่ีไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท าท่ีขาดความ
ระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ โดยผูร้้องทุกขห์รือผูร้้องเรียน สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียด
หลกัฐานต่างๆ ตามช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 เลขานุการบริษทั 
 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)  
 เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
 โทรศพัท ์:  0-2301-1569  
 แฟกซ์ :  0-2748-2063 
 อีเมล ์:  teerapol.act@pe.premier.co.th 

   เม่ือบริษทัไดรั้บแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ มาแลว้ บริษทัจะด าเนินการรวบรวม
ขอ้มูล ประมวลผล ตรวจสอบ และก าหนดมาตรการในการด าเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดย
ค านึงถึงความเดือดร้อน เสียหายโดยรวมทั้งหมด หลงัจากนั้น ผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองดังกล่าวมีหน้าท่ีติดตามผลการ
ด าเนินการและรายงานให้ผูรั้บแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ และผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/
ขอ้เสนอแนะ ทราบ รวมทั้ งรายงานผลการด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรืคณะกรรมการบริษทั 
แลว้แต่กรณี 
   เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ทั้งท่ีเป็นพนกังาน ลูกคา้ บุคคลท่ีรับจา้งท างานใหแ้ก่บริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน บริษทัจะ
ไม่เปิดเผยขอ้มูลอ่ืนใดของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตราการ 
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         3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  บริษทัตระหนักและให้ความส าคญัต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย ์จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายให้ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนตอ้งใหค้วามเคารพในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและใหค้วามเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ทั้งของพนกังานทุกคน
และผูมี้ส่วนได้เสียอนัเป็นหลกัการตามมาตรฐานสากล ซ่ึงถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ บริษทัมีนโยบาย        
อยา่งชดัเจนท่ีจะร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมภายใตคุ้ณค่าหลกั (Core Value) “ธุรกจิก้าวหน้า พนักงานมัน่คง สังคมยัง่ยนื”   

 บริษทัสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิใหธุ้รกิจและพนกังานของบริษทัเขา้ไปมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั ไม่ใชแ้รงงานเด็ก พร้อมทั้ งดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
มาตรฐานของกฎหมายคุม้ครองแรงงานอยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัจะให้ความเคารพและปฏิบติัตามหลกัสากลในการจา้งงาน ในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย     
ด้วยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและ          
ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานทั้งในเร่ืองเพศ อาย ุศาสนา เช้ือชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง  

 บริษทัเฝ้าระวงัและติดตามให้บริษทัย่อย คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดถื้อปฏิบติัตามหลกัการสากลว่าดว้ย       
เร่ืองสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด รวมถึงจะใหก้ารคุม้ครองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บความเสียหายอนัเกิดจากการละเมิด
สิทธิอนัสืบเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 บริษัทได้จัดสถานท่ีท างานโดยค านึงสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่น่าท างาน และให้ความส าคัญในเร่ือง               
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างานของพนกังาน 

 บริษทัได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ        
การด าเนินกิจการหรือกระบวนการท างานของบริษทั โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมขอ้เสนอแนะ” คณะท างานชุดต่างๆ อาทิ 
คณะท างานสวสัดิการ  คณะท างานการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั เป็นตน้ 

 บริษทัก าหนดมาตรการในการให้มีความคุม้ครองพนกังานท่ีแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกนั โดยจะได้รับความคุม้ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลัน่แกลง้หรือกระท า         
ดว้ยประการใดๆ ท่ีจะท าใหผู้แ้จง้เบาะแสไม่สามารถทนท างานอยูต่่อไปได ้
 
 4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
  พนกังานถือเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าของบริษทั บริษทัจึงตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัต่อแรงงาน
อยา่งเป็นธรรมและใหค้วามเคารพต่อศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีเพ่ือมุ่งหวงัให้
เกิดความสงบสุขทั้งในบริษทัและในสงัคมอยา่งย ัง่ยนื กล่าวคือ 

 บริษทัให้ความส าคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนัทั้งใน
เร่ืองของโอกาสในการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง การโยกยา้ย การดูแลสวสัดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวม ตลอดถึงการให้
โอกาสในการได้รับการพฒันา โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจากความแตกต่างในเร่ือง เพศ อายุ ศาสนา เช้ือชาติ ภูมิภาค            
ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย 

 บริษัทก าหนดให้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับชั้ นมีหน้าท่ีดูแลให้เกิดความเป็นธรรมข้ึนในทุกหน่วยงาน             
โดยหลีกเล่ียงการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมอนัส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มัน่คงในหนา้ท่ีการท างานของพนกังาน หรือกระท า   
การใดๆ อนัเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังานอยา่งไม่เป็นธรรม 
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 บริษทัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพนกังานเพ่ือฝึกทกัษะและเพ่ิมพนูศกัยภาพอยา่งสม ่าเสมอ 

 บริษทัจดัใหมี้สวสัดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี การท าประกนัสุขภาพและการประกนั
ชีวติใหพ้นกังานอยา่งเท่าเทียมกนัทุกระดบัชั้น 

 บริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม สามารถส่ง
ความคิดเห็นหรือร้องเรียนไดโ้ดยตรงถึงผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผูจ้ดัการ โดยผ่านช่องทาง 
การเขา้พบเป็นการส่วนตวั / ร้องเรียนผา่นจดหมาย / เอกสาร / อีเมล ์เป็นตน้  

 บริษทัก าหนดแนวทางการปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ขอ้ร้องเรียน / ขอ้เสนอแนะ ของพนกังานตอ้งไดรั้บการ
ช้ีแจง / แกไ้ข  หรือน าไปปฏิบติั   

 บริษทัก าหนดมาตรการในการให้มีความคุม้ครองพนักงานท่ีร้องเรียน / แจง้เบาะแสเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อ
พนักงานอย่างไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกนั โดยจะไดรั้บความคุม้ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลัน่แกลง้หรือกระท าดว้ย
ประการใดๆ  ท่ีจะท าใหผู้ร้้องเรียน / ผูแ้จง้เบาะแสไม่สามารถทนท างานอยูต่่อไปได ้

 
 5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
  บริษทัมีพนัธสญัญาท่ีจะ “ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพไดร้ะดบัมาตรฐานสากล” มุ่งเนน้ในการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เพราะการบริการท่ีไดม้าตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพ่ือคุณภาพ
ชีวติท่ีดีใหก้บัผูบ้ริโภคไปพร้อมๆ กนั บริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่คุณค่าท่ีแทจ้ริงยอ่มมากบัการบริการท่ีมีคุณภาพ บริษทัจึงได้
มีการก าหนดนโยบายและแนวทางท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

 น าเสนอสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค        

 มีกระบวนการด าเนินงานตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้ งแต่การคดัเลือกสินค้า          
การตรวจสอบคุณภาพอยา่งเขม้งวด รวมถึงมีระบบการจดัส่งสินคา้ท่ีมีความคล่องตวั รวดเร็ว 

 มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกับคุณภาพสินคา้ท่ีบริษทัจะคัดเลือกมาจัดจ าหน่าย และถือปฏิบัติ         
อยา่งเคร่งครัด 

 มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง  
 ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 
 มีกระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผิดปกติเก่ียวกบัคุณภาพ 
 

 6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
  บริษทัและบริษทัย่อยตระหนักถึงความส าคญัของการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ        
การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพควบคู่กบัการด าเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษทัและบริษทัย่อยจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือเป็นหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 
 ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อสภาพแวดลอ้มส่วนรวม  
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 ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยดัพลงังานและทรัพยากรอ่ืนๆ   

โดยการน าเทคโนโลยีท่ีสามารถประหยดัพลงังานมาใชภ้ายในบริษทั พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีการจดักิจกรรมการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัพนกังาน โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการ
ปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีทราบ  

 
 7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
  นอกจากบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและความหลากหลายทาง
ชีวภาพแลว้ บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ยความรับผิดชอบ และให้การดูแล
ชุมชนท่ีอยูร่อบตวั ซ่ึงเป็นการสะทอ้นถึงจุดยืนขององคก์รท่ีตอ้งการด าเนินกิจการให้เกิดผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยืนร่วมกนัระหวา่ง
ธุรกิจ พนกังาน และสงัคม 
  นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาชุมชนและสังคม ผ่านการด าเนินกิจการ
ของมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิยวุพฒัน์ มูลนิธิเพ่ือ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ดว้ยการบริจาคเงินจ านวนร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิในแต่ละปี ใหก้บัมูลนิธิ ท่ีเป็นกลไกหลกัของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ในการขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคม  
 
 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและ       
ผู้มส่ีวนได้เสีย 
  เพ่ือใหก้ารท างานของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงส่งเสริมให้
พนักงานทุกหน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน รวมถึงการลดขั้นตอนความซ ้ าซ้อนในการท างาน        
โดยจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ สัง่สมและถ่ายทอดความรู้ร่วมกนั ภายใตโ้ครงการ “Knowledge Sharing Management” 
 ทั้งนี ้บริษทัไดจ้ดัท ารายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพ่ือเปิดเผยการปฏิบติั
ตามนโยบายการจดัท ารายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Sustainability Development Report) ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR Report) เป็นฉบบัต่างหากแยกจากรายงานประจ าปี และไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pe.premier.co.th
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายใน                     
โดยคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั       
เพ่ือมุ่งเนน้ใหร้ะบบการควบคุมภายในมีความพอเพียงและเหมาะสม รวมถึงเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทั สามารถด าเนินงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบญัชีและ รายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้และมีการป้องกนัดูแลรักษา
ทรัพยสิ์น หรือลดความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนไดมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัซ่ึงรวมกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไดท้ าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจ าปี 2560  จากการตรวจสอบภายในและการ
ซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษทัไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน       
จึงมีความเห็นร่วมกนัวา่ บริษทั มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินงานปัจจุบนั โดยมีบุคลากร
อยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทั
ยอ่ยให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยปราศจากอ านาจด าเนินการ
อยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 

การควบคุมภายใน 
          คณะกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุมทั้ง        
ดา้นการเงิน การปฏิบติังาน การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยความตระหนกัวา่เป็น
กลไกส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ รวมทั้ง จดัให้มีการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี การก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง และการก าหนดลกัษณะและ
ขนาดของความเส่ียงท่ีมีส าระส าคญัท่ีสามารถยอมรับไดใ้นการท่ีจะท าให้บริษทัและบริษทัยอ่ย สามารถบรรลุเป้าหมายทาง 
กลยทุธ ์โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลใหร้ะบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริหารจดัการความเส่ียง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผ่านกรอบแนวทางของระบบการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management)  มาใชป้ฏิบติั รวมทั้งระบบการก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษัท การดูแลให้บริษทั มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การดูแลรักษาและการใชท้รัพยสิ์น  เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยกุตใ์ชใ้ห้มี
ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน เพ่ือใหก้ารด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบ และ
ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบติังานในฝ่ายต่างๆของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ตามแผนงานตรวจสอบประจ าปี  ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบในการวางแผนการตรวจสอบ  จะเนน้ในเร่ือง
การพิจารณาประเมินความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีส าคญัท่ีไดถู้กวางไวเ้พ่ือลดระดบัหรือป้องกนัความเส่ียงนั้น  

 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหมี้การประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA)    
โดยใหพ้นกังานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพฒันาระบบการควบคุมภายในของระบบงานท่ีรับผิดชอบดว้ยตนเอง         
เพ่ือสร้างความแขง็แกร่งของระบบการควบคุมภายในใหส้ามารถตอบสนองสอดคลอ้งตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
ทนัท่วงที เพ่ือก่อใหเ้กิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่ ผลส าเร็จของงานจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละคร้ังเป็นประจ าทุกปี 
  การตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดูแลให้งานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีในการสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) และ  
ใหค้  าปรึกษา (Consulting) ไดอ้ยา่งอิสระเท่ียงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติังานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการท างานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษทั มีระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กบัการบริหารความเส่ียง ให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษทั ยอมรับได ้และการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทั โดยมอบหมายให้คุณเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบ
หลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงไดพิ้จารณาคุณสมบติัของ คุณเอกพนัธ์ุ นวลเมือง แลว้เห็นวา่มีความ
เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดา้นการ
ตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายในการพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง 
ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
  ทั้งนี้ งานตรวจสอบภายในได้พฒันางานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยก าหนดให้มีการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานวชิาชีพฯ และการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากน้ีมีการก าหนด Audit Competency 
เพื่อใชป้ระเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน เพื่อพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานของงานตรวจสอบ
ภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบติังานท่ีเป็นอยูอ่ยา่งแทจ้ริง 
เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัต่างๆ ในการปฏิบติังานของตนเองอยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ
พฒันาผูต้รวจสอบภายในใหมี้ทกัษะความรู้ และความสามารถในระดบัมาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ดา้นวิชาชีพตรวจสอบภายใน และดา้นธุรกิจ
ต่างๆ ของกลุ่มบริษทั รวมถึงความรู้ดา้นวชิาชีพอ่ืนๆ และสอบเพ่ือรับวฒิุบตัรวชิาชีพต่างๆ เป็นตน้  
  บริษัทและบริษัทย่อย  ประ เ มินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน                         
ตามมาตรฐานสากล และหลกัเกณฑต์ามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งครบถว้น มีสาระส าคญั ดงัน้ี   
  1.  การควบคุมองค์กร 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจและการปฏิบติังานท่ีชดัเจน สามารถวดัผลไดมี้การ
ทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกบัเป้าหมายทุกระยะ จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจดัท าผงั
องคก์รแบ่งแยกหนา้ท่ีตามสายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั และก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายในเร่ือง การ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี      การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และการขดัแยง้เก่ียวกบัผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมัน่ในคุณค่า
ของความซ่ือตรง และจริยธรรม รวมทั้งก าหนดใหมี้คู่มือการใชอ้  านาจด าเนินการและคู่มือการปฏิบติังานหลกัท่ีส าคญัของ  
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  ทุกระบบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงมีการทบทวนเพ่ิมเติมใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานใหม่อยูเ่สมอ เพื่อความชดัเจนในการ
ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานโดยพิจารณาถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน  จดัให้มีนโยบายพฒันา
บุคคลและมีกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมทั้ งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยน าระบบ 
Competency และก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จในการปฏิบติังาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดบัองค์กร        
ฝ่ายงานแผนก และระดบับุคคลโดยน ามาเช่ือมโยงกบัผลประเมินการปฏิบติังานของพนกังานในองค์กร เพ่ือพฒันาส่งเสริม
และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใหอ้ยูก่บับริษทั รวมทั้งส่งเสริมรณรงคใ์หพ้นกังานทุกคนมีจิตส านึกและปฏิบติัตาม
อยา่งต่อเน่ือง โดยอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การปฏิบติังานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม และจดัให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชดัเจนโปร่งใส และส่งเสริมให้ผูบ้ริหารปฏิบัติงานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยก าหนดไว ้
  คณะกรรมการบริษทัมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ท าหน้าท่ีก ากับดูแลและพฒันาการด าเนินการดา้นการ
ควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ก าหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
  ในดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตภายใน
บริษทั รวมทั้ง การทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงบริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และมีความมัน่ใจวา่บริษทัมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและการ
คอร์รัปชนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. การประเมนิความเส่ียง 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการก าหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอ  เพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกบัฝ่ายบริหารของบริษทั
และบริษทัยอ่ยก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย และอยู่ในระดบัท่ีองคก์รยอมรับไดแ้ละ
ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหทุ้กคนถือปฏิบติั ในการพิจารณาประเมินปัจจยัความเส่ียงจะประเมินปัจจยัความ
เส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุก
ดา้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การเงิน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็นระดบั
องค์กร และระดบัฝ่ายงาน รวมทั้งความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไวอ้ย่าง
ครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร และจดัระดบัความเส่ียงท่ีส าคญัตามผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ
เพ่ือก าหนดแผนงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือหามาตรการในการดูแลไดอ้ย่างเพียงพอเหมาะสม บริษทัและบริษทัยอ่ยได้
ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ส าคญัในการบริหารความเส่ียงโดยการเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเขา้กบัแผนธุรกิจ รวมทั้งได้
พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อย  ยงัมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเส่ียงจากการประเมินตนเอง (CSA)      
อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปัจจยัเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองคก์ร
เป็นประจ าทุกปี  โดยก าหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกไตรมาสและรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ี คณะกรรมการและผูบ้ริหารควบคุมดูแลให้การจดัท ารายงานทางการเงิน
ของ บริษทั ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลา 
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  3. การควบคุมการปฏิบัตงิาน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดนโยบายท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ มีมาตรการควบคุมท่ี
ช่วยลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพ่ือช่วย
สนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร จดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมผา่นทางนโยบาย  ซ่ึงไดก้ าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขั้นตอน
การปฏิบติั เพ่ือใหน้โยบายท่ีก าหนดไวน้ั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้มีการจดัท าคู่มืออ านาจด าเนินการเพ่ือก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าท่ีและอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัอยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการจดัท าและทบทวน
คู่มืออ านาจด าเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัโครงสร้างองคก์รและการปฏิบติังานให้เป็นปัจจุบนั 
การจดัท าคู่มือมาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัให้สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีก าหนด และจดัโครงสร้างการท างานโดย
ให้มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานอย่างชดัเจน ในการอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชี และการ
ดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยา่ง
เคร่งครัด  รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานผลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั คู่มือ
อ านาจด าเนินการและคู่มือการปฏิบติังานต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานมีระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานเพ่ือช่วยให้การ
ปฏิบติังานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยไดก้ าหนดนโยบาย วิธีการในการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั ให้ถือ
ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือ ต.ล.ท. และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ ก.ล.ต. 
  4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
  บริษทัและบริษทัย่อยให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ไดจ้ดัให้มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่การจดัหาขอ้มูลทั้งจาก
ภายในและภายนอกอยา่งครบถว้น  ถูกตอ้ง  ทนัเวลาและมีคุณภาพ เพ่ือสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้
ตามท่ีก าหนดไว ้ มีการปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละมีการจดัท ารายงานขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผูบ้ริหารเพื่อ
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ  ในการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภยัของ
ขอ้มูล ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัเก็บ และติดตามผลขอ้มูล เพื่อให้การปฏิบติังานและการน าขอ้มูลท่ี
ส าคญัไปใชใ้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ มีความครบถว้นถูกตอ้งอยา่งเพียงพอ และภายใน
เวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ โดยการจดัท ารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล พร้อม
เอกสารประกอบขอ้เท็จจริง รายงานทางบญัชีและการเงิน มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีไวอ้ย่างครบถว้น  
เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือเป็นขอ้มูลในการปฏิบติังาน  
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพิ้จารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชี งานตรวจสอบภายใน และผูเ้ก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการ
จดัท างบการเงินของบริษทั ทุกไตรมาส เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจวา่ บริษทัมีการใชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
และเหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจของบริษทั รวมทั้ง การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเหมาะสมและมีการประชุมเพ่ิมเติมในวาระท่ี
สมควร 
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   การส่ือสารขอ้มูล มีการจดัช่องทางการส่ือสารท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือส่ือสารหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  รวมทั้ง
เร่ืองต่างๆให้พนกังานรับทราบ  การก าหนดช่องทางท่ีปลอดภยัส าหรับการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและ
คอร์รัปชัน มีการส่ือสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษทัและกบับุคคลภายนอกเก่ียวกบัประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชข้อ้มูล และจดัให้มีช่องทาง
การส่ือสารท่ีผูรั้บขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว เช่นระบบ Intranet เป็นตน้ 
เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสาร เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทั 
   ทั้งนี ้บริษทัและบริษทัยอ่ยไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั ดูแลรับผิดชอบในการจดัเตรียมขอ้มูลและเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม รวมทั้งบนัทึกสรุปความคิดเห็น และมติของท่ีประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนในรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการบริษทั ทุกคร้ัง 
  5. ระบบการตดิตาม 
   บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การติดตามผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และมีระบบการ
ติดตามการปฏิบติังานเป็นล าดบัชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหาร เพ่ือติดตามเป้าหมาย
และก ากับการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ท่ีอยู่ในแผนธุรกิจประจ าปี โดยได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั เป็นประจ าทุกเดือน พร้อมทั้ง แกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน และปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกบัประมาณการ ในกรณีท่ีผลการด าเนินงานจริงมีความแตกต่างจาก
ประมาณการก็จะใหแ้ต่ละหน่วยงานวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดผลแตกต่างเพ่ือก าหนดแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยให้ผูรั้บผิดชอบน าเสนอรายงาน เพ่ือทบทวนการปฏิบติังานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วม
พิจารณาเพ่ืออนุมติัแผนการแกไ้ขปัญหา และให้รายงานการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้
โดยชดัเจน มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น ถูกตอ้ง มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

      การบริหารจดัการความเส่ียง 
     คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร ซ่ึงถือเป็นกลไกส าคญั
และเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานท่ีจะท าให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีการก าหนดเป็น
นโยบายการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมุ่งเน้นการพฒันาระบบบริหารความเส่ียงตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี(Good 
Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ งองค์กรแบบบูรณาการ โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง ซ่ึงอา้งอิงตามมาตรฐานสากลท่ีองคก์รทัว่โลกนิยมใชอ้ย่างแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับของ ISO 31000:2009 และ 
COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพ่ือจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้และติดตามการบริหาร
ความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ บริษทัไดมี้การจดัท าการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง ทั้งในระดบัผูบ้ริหารและระดบัผูป้ฏิบติัการ
ของบริษทั เพ่ือร่วมกนัประเมินความเส่ียง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องบริษทั เหตุการณ์ท่ีอาจท าใหอ้งคก์รเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รโดยมีหลกัการก าหนดวา่ หากมีความเส่ียงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนท่ีก าหนดแลว้ บริษทัจะตอ้งมีมาตรการในการบริหารความเส่ียง  
    บริษทัมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ท่ีผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม ด าเนินการ
ปลูกฝังให้การบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วยผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของ 
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บริษทัเพื่อท าหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงในทุกดา้นใหมี้ความเหมาะสมและมอบหมายใหค้ณะท างานดา้นพฒันากระบวนงานภายใน 
และบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบักลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพ่ือท าหนา้ท่ี ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหาร
ความเส่ียงในระดบัปฏิบติัแต่ละฝ่ายงาน โดยจดัท าแผนงานสนบัสนุน/ส่งเสริมและพฒันาการด าเนินงานตามแผนการบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีส าคญั 
และน าเสนอความคืบหนา้และรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 
    นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การประเมินความเส่ียงและปัญหาอุปสรรคท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
พร้อมกบัประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู ่เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน
ให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีขอบเขตครอบคลุมเร่ืองการบริหารและการจดัการ การตลาด การขาย 
คลงัสินคา้และโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจดัซ้ือ งานบญัชี การเงิน สินเช่ือ ทั้งน้ีไดม้อบหมายและติดตาม
ให้ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบติังานตามท่ีได้ก าหนดไว ้
รวมทั้งใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติั เพ่ือใหผ้ลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
    ในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดต้ั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทั 1 ท่าน และ
ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทย่อย  ซ่ึงด าเนินงานภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีก าหนด/
ทบทวน/อนุมติั กรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียง การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และความรับผิดชอบต่อสังคม  
เพื่อการจดัท ารายงานเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการเพ่ือทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจดัใหมี้การประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบบริหาร
ความเส่ียง รายงานความเส่ียงท่ีส าคญั ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และมีการประชุมระหว่าง
หน่วยงานทั้งท่ีเป็นการประชุมรายเดือน การประชุมยอ่ยตามเพ่ือติดตามหาขอ้สรุปร่วมกนัตามสถานการณ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็วในการแกไ้ขปรับปรุงไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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รายการระหว่างกนั

รายการระหว่างกนัของ บริษทัและบริษทัย่อย กบั บริษทัที่เกีย่วข้องใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  หน่วย (ล้านบาท)

บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี ธุรกิจปกติ บริษทัและบริษทัย่อย:- มีกรรมการร่วมกนั

บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ รายไดจ้ากคา่เช่า คา่บริการ - อา้งอิงตามราคาตลาดในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงในช่วงปีท่ีท  าสญัญา

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง - บริษทัมีรายไดค้า่สิทธิการเช่า อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค                   1.00 - รายไดจ้ากสญัญาคา่ตอบแทนสิทธิตั้งแต่ปี 2531 ซ่ึงขณะนั้น

บจ. พี.เอม.ฟูด ตามสญัญาระยะยาว บริษทัเป็นเจา้ของอาคารสญัญามีระยะเวลา 30 ปีส้ินสุด ปี 2565

บจ. พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี                 12.86 -  ราคาคา่เช่าก าหนดจากตน้ทุนการให้เช่าบวกก าไรจ านวน

บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ หน่ึงเทียบเคียงกบัการให้เช่าของผูเ้ช่ารายอ่ืน

บจ.พีเอม็ เอสอี

บจ. กรีนเนท เอสอี                 46.57 -  ราคาคา่เช่าก าหนดจากตน้ทุนการให้เช่าบวกก าไรจ านวน

บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ หน่ึงเทียบเคียงกบัการให้เช่าของผูเ้ช่ารายอ่ืน

บจ. อินฟินิท กรีน

บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮลเทลส์

บจ. รายา เฮอริเทจ ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

บจ. เสรี พรีเมียร์ บจ.พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล                   0.06

บจ.พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์ บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ีส์ โฮลด้ิง                   0.03

บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั บมจ.พรีเมียร์ โพรดกัส์                   0.06

บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์ บจ.เสรี พรีเมียร์                   0.07

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล บจ.อินฟินิท กรีน                   0.04

บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ีส์ โฮลด้ิง บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี                   0.22

มูลนิธิยุวพฒัน์ มูลนิธิยุวพฒ่ัน์                   0.03

บจ.เนเจอร์ทชั บจ.เนเจอร์ทชั                   0.01

บจ.ไทยดีเอม็อาร์รีเทล บจก.ไทยดีเอม็อาร์รีเทล                   0.02

รวม                   0.54

- บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) ให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นสญัญาเช่า

ด าเนินงาน อายุเช่า 3-5 ปี

- บจ.พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง ให้เช่ายานพาหนะเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน    

อายุเช่า 3-5 ปี พร้อมกบัให้บริการพนกังานขบัรถ

นิติบุคคลที่เกีย่วข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ

ปี 2560
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล

 

รายการระหว่างกนั 
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 หน่วย (ล้านบาท)

บจ.พรีเมียร์ เมโทรบสั ธุรกิจปกติ บริษทัย่อย :- มีกรรมการร่วมกนั - อตัราคา่เช่าและคา่บริการเทียบกบัราคาตลาดของพ้ืนท่ี

- บริษทัย่อย  เช่าสถานท่ีเพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการ 4.86 ใกลเ้คียง

ประจ าวนัในส่วนของรถรับส่งพนกังาน/ลูกคา้/รถรับส่งนกัเรียน - คา่ไฟฟ้า/ คา่โทรศพัท ์เกบ็ตามจ านวนท่ีเกิดข้ึนจริง ส่วนภาษี

และศูนยซ่์อมรถยนต ์พ้ืนท่ีเช่ารวม 1,319.7 ตรม. อตัราคา่เช่าพ้ืนท่ีและ โรงเรือนเกบ็ตามการประเมินของกรุงเทพมหานคร

คา่บริการ 360 บาทต่อตรม. ต่อเดือน

บจ.พรีเมียร์ เมโทรบสั ธุรกิจปกติ บริษทัย่อย :-

ตน้ทนุงานบริการ (รถรับส่ง) มีกรรมการร่วมกนั

- บริษทัย่อย  ใชบ้ริการพ้ืนท่ีจอดรถ จ านวน 92 คนั                   0.74 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด

บจ.พรีเมียร์ มอเตอร์ ธุรกิจปกติ บริษทัย่อย :-

ตน้ทนุงานบริการ (รถรับส่ง) มีกรรมการร่วมกนั

บริษทัย่อย ใชบ้ริการเติมกา๊ซ NGV รถท่ีใชใ้นงานบริการรถรับส่ง                   2.72 ราคากา๊ซเป็นไปตามประกาศราคขายปลีกของปตท.

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล        บริษทัและบริษทัย่อย:-

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร

คา่บริการต่อเดือน มีดงัน้ี - ท่ี บจ.พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล ให้บริการตามสดัส่วนของ

บมจ.พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ ์      อตัรา  487,380  บาท                   4.32 รายได,้ สินทรัพยแ์ละอตัราก าลงัคน

บจ.พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง          อตัรา 1,096,640  บาท                   9.17

บจ.พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ           อตัรา   487,420 บาท                   3.63

บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)     อตัรา   90,000   บาท                   1.08

รวม                 18.20

มูลค่ารายการ

ปี 2560
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล

สนบัสนุน

ธุรกิจปกติ

ความสัมพันธ์นิติบุคคลที่เกีย่วข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ
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 หน่วย (ล้านบาท)

บจ.พรีเมียร์ เมโทรบสั ธุรกิจปกติ บริษทัย่อย :- มีกรรมการร่วมกนั - อตัราคา่เช่าและคา่บริการเทียบกบัราคาตลาดของพ้ืนท่ี

- บริษทัย่อย  เช่าสถานท่ีเพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการ 4.86 ใกลเ้คียง

ประจ าวนัในส่วนของรถรับส่งพนกังาน/ลูกคา้/รถรับส่งนกัเรียน - คา่ไฟฟ้า/ คา่โทรศพัท ์เกบ็ตามจ านวนท่ีเกิดข้ึนจริง ส่วนภาษี

และศูนยซ่์อมรถยนต ์พ้ืนท่ีเช่ารวม 1,319.7 ตรม. อตัราคา่เช่าพ้ืนท่ีและ โรงเรือนเกบ็ตามการประเมินของกรุงเทพมหานคร

คา่บริการ 360 บาทต่อตรม. ต่อเดือน

บจ.พรีเมียร์ เมโทรบสั ธุรกิจปกติ บริษทัย่อย :-

ตน้ทนุงานบริการ (รถรับส่ง) มีกรรมการร่วมกนั

- บริษทัย่อย  ใชบ้ริการพ้ืนท่ีจอดรถ จ านวน 92 คนั                   0.74 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด

บจ.พรีเมียร์ มอเตอร์ ธุรกิจปกติ บริษทัย่อย :-

ตน้ทนุงานบริการ (รถรับส่ง) มีกรรมการร่วมกนั

บริษทัย่อย ใชบ้ริการเติมกา๊ซ NGV รถท่ีใชใ้นงานบริการรถรับส่ง                   2.72 ราคากา๊ซเป็นไปตามประกาศราคขายปลีกของปตท.

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล        บริษทัและบริษทัย่อย:-

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร

คา่บริการต่อเดือน มีดงัน้ี - ท่ี บจ.พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล ให้บริการตามสดัส่วนของ

บมจ.พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ ์      อตัรา  487,380  บาท                   4.32 รายได,้ สินทรัพยแ์ละอตัราก าลงัคน

บจ.พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง          อตัรา 1,096,640  บาท                   9.17

บจ.พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ           อตัรา   487,420 บาท                   3.63

บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)     อตัรา   90,000   บาท                   1.08

รวม                 18.20

มูลค่ารายการ

ปี 2560
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล

สนบัสนุน

ธุรกิจปกติ

ความสัมพันธ์นิติบุคคลที่เกีย่วข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ
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             บริษัทและ/หรือบริษทัย่อยคาดว่าในอนาคตจะยงัคงมีรายการระหว่างกันเกิดข้ึนอีก ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายและบริการ การเช่าพ้ืนท่ีส านักงาน การให้เช่าพ้ืนท่ี
ส านกังาน การวา่จา้งบริหารตามสญัญาวา่จา้งบริหารและใหค้  าปรึกษาธุรกิจ การเช่ารถยนตเ์พ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ ค่าเช่า
และบริการอ่ืนๆ เป็นตน้  ซ่ึงรายการระหวา่งกนัทั้งหมดจะเกิดข้ึนตามความจ าเป็นและเพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษทั โดยมีการก าหนดนโยบายการคิดราคาระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสมและ
เป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั ทั้ งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะสอบทานรายการ
ระหวา่งกนัเป็นรายไตรมาส 
 ส าหรับรายการระหวา่งกนัท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนใหม่ บริษทัจะเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  
 ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทั
จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
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 (1)  ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิ     

 จากขอ้มูลวเิคราะห์พบวา่ภาพรวมของอุตสาหกรรมรถเช่ามีอตัราการขยายตวัท่ี *0.06% (พิจารณาจากจ านวนรถ 
เช่าทั้งหมดทุกประเภทจาก 20 ล าดบัแรกขององคก์รท่ีใหบ้ริการรถเช่า) ควบคู่ไปกบัการแข่งขนัทั้งดา้นบริการ ราคาและมูลค่า
เสริมอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินการงานของธุรกิจในปี 2560 ท่ีมีอตัราการขยายตวัในอตัรา 
0.001% โดยการเติบโตดงักล่าวเกิดจากความตอ้งการใชร้ถเช่าขององคก์รขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จากกลุ่มธุรกิจท่ี
ส าคัญ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน ครอบคลุมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตลอดจน
หา้งสรรพสินคา้ มหาวทิยาลยัและโรงเรียนนานาชาติ เพื่อใหบ้ริการรถโดยสารไม่ประจ าทาง รถรับ-ส่งพนกังาน (Shuttle Bus) 
และรถโรงเรียน (School Bus) ซ่ึงบริการรถเช่าถือเป็นหน่ึงในกลไกส าคญัในการลดตน้ทุนการจดัการ ลดความยุง่ยากในการ
บริหาร และสร้างประสิทธิภาพในการท างานใหก้บัองคก์รลูกคา้ 
 หนีสิ้นผลเสียหายจากคดฟ้ีองร้องตามค าพพิากษาของศาลฎกีา 

   ในระหวา่งปี 2553 บริษทัถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยร่วมจากกรมสรรพากรใหช้ าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิม
ของปี 2544 และ 2545 พร้อมทั้งเงินเพ่ิมจ านวนรวมทั้งส้ิน 251.7 ลา้นบาทแทนกิจการร่วมคา้บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
จ ากดั (มหาชน) บริษทั เพท เอ็นจิเนียส์ อิงค ์และบริษทั ล็อควดู แอนดรูส์ แอนด์นิวแนม อิงค ์(กิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน)  
ซ่ึงบริษทัเคยเป็นหน่ึงในผูเ้ขา้ร่วมลงทุนในการก่อสร้างโครงการบ าบดัน ้ าเสียของกรุงเทพมหานครและไดพ้น้จากการเป็นผู ้
ร่วมคา้แลว้ตั้งแต่ปี 2543 โดยเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 ศาลภาษีอากรกลางไดมี้ค าพิพากษาให้ยกฟ้อง โดยบริษทัไม่ตอ้ง
ร่วมชดใชค้่าภาษีนั้นแทนกิจการร่วมคา้ อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งปี 2555 กรมสรรพากรไดย้ื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือคดัคา้น  
ค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษากลบัค าตดัสินของศาลภาษีอากร
กลาง ส่งผลให้บริษทัตอ้งร่วมช าระหน้ีภาษีอากรให้แก่กรมสรรพากร เน่ืองจากบริษทั พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นจ าเลยร่วมในฐานะผูถื้อหุน้ของกิจการร่วมคา้ซ่ึงไดรั้บโอนสดัส่วนการร่วมลงทุนจากบริษทัในปี 2543 อยูใ่น
สถานะลม้ละลาย บริษทัจึงตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการจ่ายช าระค่าภาษีอากรน้ีให้แก่กรมสรรพากรตามค าพิพากษา บริษทัได้
จ่ายช าระค่าภาษีอากรน้ีให้แก่กรมสรรพากรแลว้เป็นจ านวน 10 ลา้นบาท คงเหลือหน้ีภาษีอากรส่วนท่ีเหลือจ านวน 241.7    
ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 ไดมี้มติเห็นชอบเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัขาย
เงินลงทุนในบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ในราคาไม่ต ่ากวา่หุ้นละ 4.49 บาท และในจ านวนหุ้นท่ี
ขายแลว้ท าใหบ้ริษทัไดรั้บช าระราคาเป็นจ านวนเงินเท่ากบั 260 ลา้นบาทหรือใกลเ้คียงท่ีสุด ใหแ้ก่บุคคลท่ีสนใจใหร้าคาสูงสุด 
ซ่ึงอาจเป็นหรือไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัก็ได้ เพ่ือน าเงินมาช าระหน้ีค่าภาษีอากรท่ีมีต่อกรมสรรพากรตาม          
ค  าพิพากษาศาลฎีกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 กันยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 6/2560 ได้มีมติให้แก้ไข
เพ่ิมเติมมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 4/2560  เพ่ือปรับขั้นตอนการขายเงินลงทุนในบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์     
ลิซซ่ิง จ ากัด โดยมีสาระส าคญัดังน้ี “ให้ด าเนินการสรรหาบุคคลท่ีสนใจจะซ้ือเงินลงทุนดังกล่าวโดยมีมติอนุมติัแต่งตั้ ง     
บริษทั พีเจเค แคปปิตอล จ ากดั ให้ท าหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีสนใจจะซ้ือ และก าหนดจ านวนหุ้นท่ีเสนอซ้ือแลว้ท าให้บริษทั
ไดรั้บช าระราคาเป็นจ านวนเงินเท่ากบั 260 ลา้นบาทหรือใกลเ้คียงท่ีสุด โดยบุคคลท่ีสนใจจะซ้ือหุน้ดงักล่าวจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอ
ซ้ือเป็นซองเปิดผนึกถึงประธานกรรมการตรวจสอบ มายงัท่ีท าการของบริษทัภายในวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.     

การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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เม่ือครบก าหนดเวลาในวนัสุดทา้ยของการยื่นขอ้เสนอ ให้น าขอ้เสนอซ้ือหุ้นของบุคคลท่ียื่นขอ้เสนอมาเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมติัขายหุน้ต่อไป” 

 ต่อมาเ ม่ือวันท่ี  31 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  7/2560 มีมติเ ห็นชอบเสนอให ้                                   
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั พิจารณาอนุมติัให้บริษัทขายหุ้นสามญัท่ีบริษทัถือครองอยู่ในบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง 
จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั จ านวน 57,777,777 หุ้น ให้แก่บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ ากัด ซ่ึงเป็นผูท่ี้ยื่น
ขอ้เสนอซ้ือตามก าหนดระยะเวลาและภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดแต่เพียงรายเดียว ในราคาขายหุ้นละ 4.50 บาท คิดเป็นราคาขาย
รวมทั้งส้ินเท่ากบั 259,999,996.50 บาท โดยบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั จะตอ้งเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทั
ในรูปแบบและขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาตามท่ีบริษทัก าหนด พร้อมวางเงินเป็นประกนัจ านวน 26,000,000 บาท แก่
บริษทัภายในระยะเวลา 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัรับขอ้เสนอซ้ือหุ้น และมีมติให้เรียก
ประชุมวสิามญั  ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 11 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัขายหุน้สามญัท่ีบริษทั
ถือครองอยู่ในบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ให้แก่ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั ตามขอ้เสนอดงักล่าว
ขา้งตน้ 

 เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2560 มีมติให้บริษทัท าหนังสือแจ้งบริษทั 
พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั เพ่ือขอเล่ือนการท ารายการซ้ือขายหุ้นของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ออกไป 
เน่ืองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ยูโอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษทั          
ไดมี้ความเห็นในร่างรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั วา่ราคาในการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็น
ราคาท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ท่ีไดจ้ากการประเมินมูลค่าโดยท่ี
ปรึกษาการเงินอิสระนั้นสูงกวา่ราคาเสนอซ้ือของบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั และผูถื้อหุ้นของบริษทัควรออกเสียง
ลงมติไม่อนุมติัการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี เน่ืองจากการขอเล่ือนการท ารายการดงักล่าว ท าให้บริษทัไม่สามารถท ารายการขายหุ้น
ของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ให้แก่บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
ดงันั้น หากบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั ประสงค์จะขอยกเลิกขอ้เสนอในการซ้ือหุ้น บริษทัก็ตกลงท่ีจะยกเลิก
ขอ้เสนอนั้นโดยต่างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆต่อกนั บริษทัได้มีหนังสือถึงบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จ ากัด       
เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั ไดมี้หนงัสือตอบกลบัถึงบริษทัวา่ขอยกเลิก
ขอ้เสนอในการซ้ือขายหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 

 คดแีพ่งอนัเกีย่วเนื่องกบักระบวนการฟ้ืนฟูกจิการทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณาคด ี

 ตามท่ีบริษทัไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ในกรณีท่ีบริษทัถูก          

บริษทั เนาวรัตน์ พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) ยืน่ฟ้องต่อศาลลม้ละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี พก. 6/2558 ในฐานะหุ้นส่วน

ของกิจการร่วมคา้บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)  บริษทั เพท เอ็นจิเนียส์ อิงค ์และบริษทั ล็อควูด แอนดรูส์ 

แอนด์นิวแนม อิงค ์(กิจการร่วมคา้พีอี-เพทแลน)  ให้ร่วมรับผิดชอบในค่าผลงานท่ีกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลนคา้งช าระตาม

สญัญาจา้งเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการบ าบดัน ้ าเสียของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2546  เป็นเงินตน้จ านวน 650.79        

ลา้นบาทและดอกเบ้ียจ านวน 653.01 ลา้นบาท 
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กิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลนก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2539 เพ่ือวตัถุประสงค์ในการรับเหมาก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียจาก
กรุงเทพมหานครโดยมีบริษัท เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากัด (มหาชน) เป็นผูรั้บเหมาช่วงการก่อสร้างระบบบ าบัดน ้ าเสีย           
ทั้งน้ีบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) ไดข้อสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือน ามาใชใ้นการก่อสร้าง โดยท่ีกิจการ
ร่วมคา้ พีอี-เพทแลนไดโ้อนสิทธิในการรับเงินค่างานจากกรุงเทพมหานคร และบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน)   
ไดโ้อนสิทธิในการรับเงินค่างานจากกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน เป็นหลกัประกนัในสินเช่ือดงักล่าว 

 ในปี 2543 ช่วงวกิฤตเศรษฐกิจ บริษทัมีการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยมีการโอนสัดส่วนการลงทุนใน บริษทัซ่ึงมิใช่
ธุรกิจหลกัของบริษทัรวมถึงสดัส่วนการลงทุนในกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน ไปใหก้บับุคคลอ่ืน 

 เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัช าระเงินแก่บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ 
จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว นบัจากวนัท่ี 
23 กรกฎาคม 2546 เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 1,123 ลา้นบาท 

 ปัจจุบนั บริษทัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเพ่ือคดัคา้นค าพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง
ดงักล่าว โดยมีก าหนดยืน่อุทธรณ์ภายในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดท้ าการประเมินค าพิพากษา และโดยความเห็นของทนายความ จึงมีความเช่ือมัน่ในประเด็น
ขอ้ต่อสูแ้ละมีความเห็นวา่ศาลฎีกาน่าจะมีค าพิพากษากลบัค าพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณ
การหน้ีสินตามค าพิพากษาดงักล่าวในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   
  (2)  ผลการด าเนินงาน 
 บริษทัและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนส าหรับปี จ านวน 24.7 ลา้นบาท ผลขาดทุนลดลงจากปีก่อนจ านวน 237.7      
ลา้นบาท เน่ืองจากในปีก่อนมีผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง จ านวน 251.7 ลา้นบาท  แต่อย่างไรก็ตามรายไดค้่าเช่าและ
ค่าบริการเพ่ิมข้ึนจ านวน 50.5 ลา้นบาท จากท่ีบริษทัย่อยมีรายได้จากการให้เช่ายานพาหนะเพ่ิมข้ึนจ านวน 51.3 ลา้นบาท      
จากจ านวนยานพาหนะใหเ้ช่าท่ีเพ่ิมข้ึนในปีและมีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.4 
 รายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึน 5.2 ลา้นบาท มาจากก าไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 6.0 ลา้นบาท และรายได้
อ่ืนๆลดลง 0.8 ลา้นบาท 
 ตน้ทุนค่าเช่าและบริการเพ่ิมข้ึน จ านวน 27.3 ลา้นบาทผนัแปรตามรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีบริษทัย่อยพิจารณา    
ตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของรถบสัเพ่ิมข้ึน จ านวน 24.6  ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 5.3 ลา้นบาทดว้ยบริษทัยอ่ย
จดัสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึนและมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน จ านวน 12.5 ลา้นบาท เป็นผลมาจากค่าเผื่อดอ้ยค่าจาก
ยานพาหนะใหเ้ช่าลดลงจากการจ าหน่ายยานพาหนะและจ านวนสญัญาเช่าทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 
 (3)  ฐานะการเงนิ 

(ก) สินทรัพยร์วมมีจ านวนลดลง 88.4 ลา้นบาท มาจากรายการท่ีเปล่ียนแปลงส าคญัดงัน้ี 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 24.5 ลา้นบาทจากธุรกิจยานพาหนะให้เช่า เน่ืองจาก
จ านวนยานพาหนะใหเ้ช่าเพ่ิมข้ึน ระยะเวลาเก็บหน้ีอยูท่ี่ 39 วนัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนซ่ึงมีระยะเวลาอยูท่ี่ 37 วนั 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั เป็นภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายในระหว่างปี มียอดเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
จ านวน 12.4 ลา้นบาท จากการใหเ้ช่ายานพาหนะเพ่ิมข้ึนและตามค าสัง่กรมสรรพากรผูเ้ช่าตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายส าหรับค่าเช่าท่ี
จ่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 เป็นตน้ไป 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  104 

 ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ลดลงจากปีก่อนจ านวน 95.3 ลา้นบาท เน่ืองจากในระหวา่งปีงวดมีการซ้ือ
ยานพาหนะใหเ้ช่าเพ่ิมข้ึน คิดเป็นมูลค่า 432.2 ลา้นบาท ซ้ืออุปกรณ์อ่ืนๆ จ านวน 11.6 ลา้นบาท และมีการจ าหน่ายยานพาหนะ
ใหเ้ช่าท่ีครบก าหนดสญัญาเช่าและอุปกรณ์อ่ืนรวมมูลค่าสุทธิทางบญัชี จ านวนทั้งส้ิน 254.4 ลา้นบาท  นอกจากน้ีค่าเส่ือมราคา
ในปีจ านวน 320.7 ลา้นบาท และรายการโอนกลบัค่าเผื่อการด้อยค่าจากการจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่าสุทธิจ านวน 36.0       
ลา้นบาท  
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  ขายลดลงจากปีก่อนจ านวน 41.5 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั ยอ่ยไดข้ายเงิน
ลงทุนดงักล่าวเพ่ือน าเงินมาใชใ้นการบริหารงานของกิจการ 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 10.5 ลา้นบาท จากการจดัประเภทภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย
รอเรียกคืนของปีก่อนมาเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจ านวน 18.2 ลา้นบาท และการลดลงจากการไดรั้บคืนภาษีเงินได้หัก         
ณ ท่ีจ่ายท่ีช าระไวเ้กินของบริษทัย่อยสองแห่ง จ านวน 6.8 ลา้นบาท รวมถึงการตดัจ าหน่ายในส่วนท่ีไม่ไดรั้บคืนจ านวน        
0.6 ลา้นบาท 

  (ข) หน้ีสินรวมมีจ านวนลดลง 65.8 ลา้นบาท มาจากรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน ลดลงจากปีก่อนจ านวน 64.7 ลา้นบาท โดยมีหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึน
ในระหวา่งงวดนอ้ยกวา่จ านวนจ่ายช าระคืนหน้ีสิน  
 หน้ีสินผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง ลดลงปีก่อนจ านวน 10 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัจ่ายช าระหน้ีสินบางส่วน
ใหแ้ก่กรมสรรพากรในไตรมาสสองของปีปัจจุบนั 
 หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 7.4 ลา้นบาท เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของการท า
สัญญาเช่าการเงินของธุรกิจยานพาหนะให้เช่าจ านวน 4.4 ลา้นบาท  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อ
ขายเพ่ิมข้ึน 1.4 ลา้นบาท และจากการจ าหน่ายยานพาหนะใหเ้ช่าส่งผลใหค้่าเผื่อการดอ้ยค่าลดลงจ านวน 1.6 ลา้นบาท 
  (4)   สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุน 
 เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมาจากรายไดข้องธุรกิจใหเ้ช่ายานพาหนะ ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั และธุรกิจใหเ้ช่า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นหลกั กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานในปี มีจ านวน 246.4 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน
จ านวน 16.9 ลา้นบาทอนัเน่ืองมาจากการจ่ายช าระภาษีเงินไดใ้นงวดเพ่ิมข้ึน 
 เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน โดยหลกัมาจากการจ าหน่ายยานพาหนะใหเ้ช่าท่ีครบก าหนดสญัญาแลว้ ในงวด 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนมีจ านวน 247.5 ลา้นบาท และในงวดมีเงินรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่า
ลดลงจากจ านวนรถยนตท่ี์จ าหน่ายลดลง 61.64 ลา้นบาท 

 สภาพคล่อง 
 

2560 2559 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.26 0.22 0.57 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.17 0.21 0.47 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด 0.39 0.53 0.53 
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 (5)  ปัจจยัหรือเหตุการณ์ทีจ่ะมต่ีอการด าเนินธุรกจิในอนาคต 
 จากขอ้มูลวิเคราะห์อุตสาหกรรมธุรกิจรถเช่าซ่ึงมีการขยายตวัอยา่งตวัเน่ืองในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ถึง 40.77% 
(จากจ านวนรถเช่าทั้งหมดทุกประเภทจาก 20 ล าดบัแรกขององคก์รท่ีให้บริการรถเช่า * ตั้งแต่ปี 2556 จ านวนรถ 101,343 คนั 
และปี 2560 จ านวน 142,670 คนั) ขอ้มูลดงักล่าวสามารถสะทอ้นความเช่ือมัน่อุตสาหกรรมดงักล่าวยงัคงมีทิศทางการขยายตวั
อย่างเห็นได้ชัด สอดคล้องนโยบายภาครัฐท่ีออกมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจมาสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานภาคการเกษตร อุตสาหกรรมขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ การผลกัดันโครงการพฒันาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) แผนยทุธศาสตร์ภายใตไ้ทยแลนด์ 4.0 ดว้ยการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี ท่ีต่อยอดความส าเร็จมา
จากแผนพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขยายตวัของธุรกิจรถเช่าไดอ้ยา่งชดัเจน 
 นอกจากน้ี ** อีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2561 มีแนวโนม้การขยายตวั 3.5% จากแรงผลกัดนัทั้งภาครัฐและ
เอกชนโดยมีปัจจยัมาจากการส่งออกขยายตวัเพ่ิมข้ึน จากเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวั รวมทั้งการลงทุนภาครัฐท่ีคาดวา่ในคร่ึงปีหลงั
จะเร่งตวัเพ่ิมข้ึน รวมไปถึงการขยายตวัตลาดผูบ้ริโภคยคุดิจิตลัท่ีก าลงัเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วทั้งในประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน อินเดียและจีนซ่ึงเม่ือเช่ือมโยงกนัแลว้จะมีฐานผูบ้ริโภคกวา่ 3,000 ลา้นคนจึงมีศกัยภาพท่ีจะสร้างโอกาสและ
มูลค่าใหแ้ก่ธุรกิจไดอ้ยา่งมหาศาล 
 จากการวเิคราะห์ดงักล่าวอาจส่งผลใหธุ้รกิจประเภทรถเช่าระยะยาวมีการขยายตวัเพ่ือรองรับธุรกิจจากทุกภาคส่วน 
และเป็นการกระตุน้ใหมี้การแข่งขนัสูงข้ึนทั้งทางดา้นราคาและบริการและอาจเกิดการเขา้หากลุ่มเป้าหมายธุรกิจท่ีมีแนวโนม้
การเติบโตสูงกลุ่มเดียวกนั เช่น ธุรกิจการเกษตรและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ดงันั้นบริษทัจึง
จ าเป็นตอ้งเพ่ิมมูลค่าในงานบริการใหก้บัลูกคา้ทั้งธุรกิจรถเช่าและธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั ตลอดจนการเสนอบริการรูปแบบ
ใหม่ๆใหก้บักลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการคุณภาพ การท าธุรกิจท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่ายทั้งลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัปัจจยัเหล่าน้ีจะ
ช่วยใหบ้ริษทัสามารถเติบโตในธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

*      ขอ้มูลจากสมาคมรถเช่าและบริษทั อลัลายแอนซ์ ออโต ้ออคชัน่ จ ากดั 
**    ขอ้มูลจากอีไอซี Economic Intelligence Center 
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คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ยท่ีจดัท าข้ึน เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ไดแ้สดงฐานะการเงิน รายได ้ ค่าใชจ่้าย และกระแส
เงินสดรวมท่ีเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยไดจ้ัดให้มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอท่ี
รักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น รวมทั้งการป้องกนัการทุจริตและการด าเนินการท่ีผิดปกติ  และในการจดัท ารายงานทางการ
เงิน ไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองโดยทั่วไป รวมทั้ งได้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน        
ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแลว้       

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ ก ากบั
ดูแลรายงานทางการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

 

 

                                                                                                                                            
                                                                                                                  ( นายกติตศัิกดิ์   เบญจฤทธ์ิ )  

                                                                                                                                      ประธานกรรมการ  
                                                                                                    ในนามคณะกรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ไดรั้บแต่งตั้งตามมติ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ประกอบดว้ย 

นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 7/7  คร้ัง 

นางศุภศรี สุธนฐาน  กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุม 7/7 คร้ัง 

นายสุรพล สร้างสมวงษ ์ กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุม 7/7 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ           

ตลาดหลกัทรัพย ์(ส านักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย กฎระเบียบ โดยอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 

ท่านตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือเป็นผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษา 

คู่ค้า หรืออ่ืนๆ กับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ ได้ก าหนดไว ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดรั้บการแต่งตั้ง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นการเฉพาะ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 7 คร้ังประกอบดว้ย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบราย

ไตรมาส จ านวน 5 คร้ัง การประชุมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัยอ่ย จ านวน 1 คร้ัง และการประชุมเป็นการ

เฉพาะกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมจ านวน 1 คร้ัง โดยในการประชุมแต่ละคร้ังผู ้บริหารระดับสูง                  

ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตามความเหมาะสม เพ่ือให้ขอ้มูลแก่ท่ีประชุม ช่วยให้กรรมการ

ตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั เร่ืองส าคญัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาประกอบดว้ยเร่ืองต่างๆ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1.ความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงนิของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินทั้งประจ าไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ทั้งในส่วนเฉพาะบริษทั

และงบการเงินรวม ซ่ึงผา่นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัและฝ่ายจดัการ โดยการสอบถามและรับฟัง

ค าช้ีแจงจากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี  ในเร่ืองความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน และความเพียงพอใน

การเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีควรในสาระส าคญั
และมีการจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอเพื่อประโยชน์ผูใ้ช ้ งบการเงิน  

2.ระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยสอบทานรายงานผล

การตรวจสอบภายใน ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีก าหนด โดยส านกังาน ก.ล.ต. 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมมีประสิทธิภาพต่อ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การบริหารอยา่งบรรลุผล มีระบบปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีระบบบริหารความเส่ียง การดูแลรักษาทรัพยสิ์น และ
การบริหารบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ตามลกัษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั  

3. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ขอ้แนะน าในการปฏิบติังานของส านักงานตรวจสอบภายใน และอนุมติัแผนการ

ตรวจสอบภายในประจ าปี 2560 ท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคญัในการควบคุมภายใน และบริหารความเส่ียงในกิจกรรมท่ีส าคญั         

ซ่ึงครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

4. การปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทั

ไดป้ฏิบติัสอดคลอ้งกบักฎหมาย  ระเบียบ  และขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยดีอยา่งต่อเน่ือง 

5. การบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

รวมถึงติดตามการประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียงในกิจกรรมท่ีส าคญั โดยประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

เพ่ือรับทราบการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงในดา้นต่างๆ โดยไดใ้ห้ความส าคญักบัการระบุปัจจยัเส่ียงและแผนการ

บริหารจดัการความเส่ียงของบริษทั พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ระบบการบริหารความ

เส่ียง มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจมากยิ่งข้ึน  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัไดบ้ริหารความ
เส่ียงตามท่ีไดร้ะบุไวอ้ยา่งครบถว้น และระมดัระวงัแลว้ 

6.  การปฏิบัตติามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน  

การทุจริต 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัตามโครงการแนวร่วม

ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  บริษทัได้จดัท าคู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชันและจัดให้มีการ

ประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตภายในบริษทั  บริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชนไทย เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 

2557 และบริษทัไดรั้บการประเมินดชันีช้ีวดัระดบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Progress Indicator) อยูใ่นระดบัสูงสุดท่ี 

5 Extended ในปี 2558 และ เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บการรับรองต่ออายุ

สถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัฯ (CAC) เป็นการแสดงให้เห็นถึงนโยบายท่ีครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจท่ีปรึกษา ตวักลาง 

หรือตวัแทนธุรกิจรวมถึงการด าเนินการผลกัดนัให้คู่คา้ในห่วงโซ่ธุรกิจด าเนินนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีจะไม่มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตของสถาบนัไทยพฒัน์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)     
 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  109 

 

ซ่ึงอา้งอิงจากมาตรฐานสากล ส าหรับบริษทัท่ีจดทะเบียนและบริษทัทัว่ไป  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่  บริษทัมี

การน ามาตรการไปปฏิบติัอยา่งครบถว้นเพียงพอดว้ยความเคร่งครัดและระมดัระวงั   

7. การท ารายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์โดยพิจารณาลกัษณะรายการ 

เหตุผลและความจ าเป็น  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลเป็น

ธรรม และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้นเพียงพอ 

8. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

                คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและติดตามผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัมีการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างครบถว้น และเพียงพอ แสดงถึงการมี

ระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ใหค้วามเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้นผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

9. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีโดยอา้งอิงจากคุณภาพของงานสอบบญัชี 

ความเหมาะสมของคณะผูส้อบบญัชี และจากการสอบทานรายงานทางการเงิน โดยการประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชี

โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมดว้ย  ซ่ึงจะท าใหรั้บทราบถึงผลการสอบบญัชีและสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในอยา่ง

เป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงานอีวาย จ ากดั เป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ      

มีความเป็นอิสระ ปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือขอ

อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปี   

10. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานของตนเองโดยเปรียบเทียบกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบติังานมีความครบถว้น เพียงพอและสอดคลอ้งกบั     
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบติัท่ีดี       

      
      ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
                   (  นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชยั ) 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 
การไม่แสดงความเหน็ 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  (กลุ่มบริษทั)                                       
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
ขา้พเจา้ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินขา้งตน้น้ีได ้เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรค เกณฑใ์นการ ไม่แสดงความเห็น                                          
มีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.4 ในเดือนธนัวาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทั
ช าระเงินจ านวน 479 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 1,123 ลา้นบาทให้แก่โจทยใ์น
คดีแพง่อนัเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ ขณะน้ีบริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเพ่ือคดัคา้นค า
พิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง ฝ่ายบริหารของบริษทัไดท้ าการประเมินค าพิพากษา และโดยความเห็นของทนายความ จึงมี
ความเช่ือมัน่ในประเด็นขอ้ต่อสู้และมีความเห็นว่าศาลฎีกาน่าจะมีค าพิพากษากลบัค าพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง  ดว้ย
เหตุน้ี บริษัทจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหน้ีสินตามค าพิพากษาดังกล่าวไวใ้นบัญชี เน่ืองจากคดีดังกล่าวอยู่ภายใต้
กระบวนการขออุทธรณ์เพ่ือคดัคา้นค าพิพากษา ซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุดและข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต 
นอกจากน้ี บริษทัมีหน้ีสินภาษีท่ีอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการช าระใหแ้ก่กรมสรรพากรจ านวน 242 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 สถานการณ์ดงักล่าวทั้งหมดแสดงถึงความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถของกลุ่มบริษทัท่ีจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย อย่างไรก็ตาม เร่ืองท่ีกล่าวในวรรค
เกณฑใ์นการไม่แสดงความเห็นมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั แมว้า่ขา้พเจา้จะไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสม
อย่างเพียงพอส าหรับความไม่แน่นอน ก็ไม่สามารถท่ีจะสรุปผลเพ่ือให้ขา้พเจ้าใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่อ           
งบการเงินดังกล่าวได้ในขณะน้ีเน่ืองจากความไม่แน่นอนดังกล่าวอาจมีความเป็นไปได้ท่ีจะส่งผลกระทบต่องบการเงิน
ดงักล่าว 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ือง
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของขา้พเจา้ 
ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  „ ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอ่ความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 „ ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทั 
 „ ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
 „ สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
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เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ 
 
ข้ึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
 „ ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
 „ รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อการเสนอรายงานของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
  
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 
 
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้
                                           

                                                                                                                                                
ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 15 กมุภาพนัธ์ 2561 
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บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 16,347,135         9,048,451           140,899               189,667               

เงินลงทุนชัว่คราว 8 24,036,639         28,366,446         -                            238,541               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 89,738,958         65,258,154         2,275                   187,769               

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 -                            -                            -                            14,450,000         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 30,678,485         18,254,688         -                            -                            

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 35,084,259         37,532,653         99,925                 1,142,778           

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 4,613,455           4,697,593           190,214               323,687               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 200,498,931       163,157,985       433,313               16,532,442         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 10,803,115         10,321,078         -                            -                            

เงินลงทุนในลูกหน้ี 12 -                            -                            -                            -                            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                            -                            343,844,326       354,325,517       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 14 79,600,206         121,124,400       -                            -                            

ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ 15 1,678,302,424   1,773,598,799   -                            121                       

สินทรัพยท่ี์ไมไ่ดใ้ช้ด าเนินงาน 16 2,031,100           2,031,100           64,600                 64,600                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 528,891               466,008               -                            -                            

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 20,127,619         9,613,012           -                            17,000                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,791,393,355   1,917,154,397   343,908,926       354,407,238       

รวมสินทรัพย์ 1,991,892,286   2,080,312,382   344,342,239       370,939,680       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 33,366,456         32,645,667         34,687,821         33,262,931         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 -                            -                            10,807,000         -                            

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 451,742,378       441,850,958       -                            -                            

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 28,433,158         16,604,041         -                            -                            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 50,397                 -                            -                            -                            

หน้ีสินผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 21 241,739,349       251,739,349       241,739,349       251,739,349       

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 6,689,027           5,205,552           39,340                 39,340                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 762,020,765       748,045,567       287,273,510       285,041,620       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 946,298,454       1,077,600,874   -                            -                            

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 103,031,727 58,144,049 -                            -                            

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22 28,658,849         29,425,384         -                            -                            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 42,613,730         35,187,202         -                            203                       

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 46,266,593         46,294,144         4,310,895           5,310,256           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,166,869,353   1,246,651,653   4,310,895           5,310,459           

รวมหนีสิ้น 1,928,890,118   1,994,697,220   291,584,405       290,352,079       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน  

      หุ้นสามญั 812,152,709 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.5 บาท 4 406,076,355       406,076,355       406,076,355       406,076,355       

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้

      หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.5 บาท 4 400,000,000       400,000,000       400,000,000       400,000,000       

หุ้นท่ีออกส าหรับภาระค ้าประกนัท่ีเจา้หน้ี

   ยงัไมม่าใช้สิทธิเรียกช าระกบับริษทัฯ 4 (10,191,959)       (10,191,959)       (10,191,959)       (10,191,959)       

ขาดทุนสะสม (339,950,675)     (316,296,780)     (339,157,685)     (311,327,918)     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 13,143,621         12,102,720         2,107,478           2,107,478           

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 63,000,987         85,613,981         52,757,834         80,587,601         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 1,181                   1,181                   -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 63,002,168         85,615,162         52,757,834         80,587,601         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,991,892,286   2,080,312,382   344,342,239       370,939,680       

-                       -                       -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หน่วย: บาท)
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บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ก าไรขาดทุน

รายได้

รายไดค้า่เช่าและการบริการ 713,875,781      663,410,536      999,361              1,002,099           
รายไดอ่ื้น
   ก  าไรจากการจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ 21,414,603         21,017,950         3,443,807           -                            
   เงินปันผลรับ 13 -                            -                            -                            32,199,944         
   อ่ืนๆ 11,882,030         7,105,660           556,652              4,200,008           
รวมรายได้ 747,172,414      691,534,146      4,999,820           37,402,051         
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุคา่เช่าและบริการ 519,648,051      492,386,616      -                            -                            
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 141,387,336      141,446,630      22,306,722         14,091,486         
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                            -                            10,481,191         38,628,889         
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของยานพาหนะให้เช่า 15 24,592,570         -                            -                            -                            
ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 21 -                            251,739,349      -                            251,739,349      
รวมค่าใช้จ่าย 685,627,957      885,572,595      32,787,913         304,459,724      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 61,544,457         (194,038,449)     (27,788,093)       (267,057,673)     
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (79,518,127)       (74,199,005)       (41,877)               (4,347)                 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (17,973,670)       (268,237,454)     (27,829,970)       (267,062,020)     
รายได ้(คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 24 (6,703,997)         5,822,045           203                      (219)                     
ขาดทุนส าหรับปี (24,677,667)       (262,415,409)     (27,829,767)       (267,062,239)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 14 2,432,727           12,327,600         -                            -                            
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 (1,391,826)         (224,880)             -                            -                            
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,040,901           12,102,720         -                            -                            

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 22 1,279,715           -                            -                            -                            
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 (255,943)             -                            -                            -                            
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,023,772           -                            -                            -                            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 2,064,673           12,102,720         -                            -                            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (22,612,994)       (250,312,689)     (27,829,767)       (267,062,239)     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 25
ขาดทนุส าหรับปี (0.0308)               (0.3280)               (0.0348)               (0.3338)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

หุ้นท่ีออกส าหรับภาระ ก าไรจากผลแตกต่าง ส่วนของผูมี้

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ค ้าประกนัท่ีเจา้หน้ี จากการจดัโครงสร้าง ส่วนเกินทนุจาก รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ี

และเรียกช าระ ยงัไมม่าใช้สิทธิ การด าเนินธุรกิจ การวดัมลูคา่ ผูถื้อหุ้น ไมมี่อ านาจควบคุม รวมส่วนของ

เตม็มลูคา่แลว้ เรียกช าระกบับริษทัฯ ขาดทุนสะสม ของกลุ่มบริษทั ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2559 800,000,000            (20,383,918)             (755,897,535)           312,209,079                   -                                        335,927,626            1,181                         335,928,807            

ขาดทุนส าหรับปี -                                  -                                  (262,415,409)           -                                        -                                        (262,415,409)           -                                  (262,415,409)           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                        12,102,720                     12,102,720               -                                  12,102,720               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                  -                                  (262,415,409)           -                                        12,102,720                     (250,312,689)           -                                  (250,312,689)           

เงินปันผลจ่าย -                                  -                                  (956)                           -                                        -                                        (956)                           -                                  (956)                           

ลดทุนโดยการลดมลูคา่หุ้นสามญั (หมายเหตุ 4) (400,000,000)           10,191,959               389,808,041            -                                        -                                        -                                  -                                  -                                  

โอนก าไรจากผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้าง

   การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัไปขาดทุนสะสม -                                  -                                  312,209,079            (312,209,079)                 -                                        -                                  -                                  -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 400,000,000            (10,191,959)             (316,296,780)           -                                        12,102,720                     85,613,981               1,181                         85,615,162               

-                                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 400,000,000            (10,191,959)             (316,296,780)           -                                        12,102,720                     85,613,981               1,181                         85,615,162               

ขาดทุนส าหรับปี -                                  -                                  (24,677,667)             -                                        -                                        (24,677,667)             -                                  (24,677,667)             

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                  -                                  1,023,772                 -                                        1,040,901                        2,064,673                 -                                  2,064,673                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                  -                                  (23,653,895)             -                                        1,040,901                        (22,612,994)             -                                  (22,612,994)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 400,000,000            (10,191,959)             (339,950,675)           -                                        13,143,621                     63,000,987               1,181                         63,002,168               

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  118 

บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

หุ้นท่ีออกส าหรับภาระ ก าไรจากผลแตกต่าง

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ค ้าประกนัท่ีเจา้หน้ี จากการจดัโครงสร้าง

และเรียกช าระ ยงัไมม่าใช้สิทธิ การด าเนินธุรกิจ รวมส่วนของ

เตม็มลูคา่แลว้ เรียกช าระกบับริษทัฯ ขาดทุนสะสม ของกลุ่มบริษทั ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2559 800,000,000                  (20,383,918)                   (717,239,280)                283,165,560                  345,542,362                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                       -                                       (267,062,239)                -                                       (267,062,239)                

ลดทุนโดยการลดมลูคา่หุ้นสามญั (หมายเหตุ 4) (400,000,000)                10,191,959                    389,808,041                  -                                       -                                       

ผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ

   ของกลุ่มบริษทั (หมายเหตุ 13) -                                       -                                       -                                       2,107,478                       2,107,478                       

โอนก าไรจากผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้าง

   การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัไปขาดทุนสะสม -                                       -                                       283,165,560                  (283,165,560)                -                                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 400,000,000                  (10,191,959)                   (311,327,918)                2,107,478                       80,587,601                    

-                                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 400,000,000                  (10,191,959)                   (311,327,918)                2,107,478                       80,587,601                    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                       -                                       (27,829,767)                   -                                       (27,829,767)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 400,000,000                  (10,191,959)                   (339,157,685)                2,107,478                       52,757,834                    

-                                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ขาดทนุก่อนภาษี (17,973,670)       (268,237,454)     (27,829,970)       (267,062,020)     
รายการปรับกระทบขาดทนุก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   รายไดเ้งินปันผล -                            -                            -                            (32,199,944)       
   ก  าไรจากการขายเงินลงทนุในหน่วยลงทนุ (275,933)             (604,534)             (26,303)               (136,002)             
   (ก าไร) ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ
      ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 65,664                 59,768                 -                            (1,096)                 
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 56,328                 445,554              (7,468)                 (45,096)               
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                            -                            10,481,191         38,628,889         
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 320,845,197      311,159,996      -                            -                            
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของยานพาหนะให้เช่า 24,592,570         -                            -                            -                            
   ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง -                            251,739,349      -                            251,739,349      
   ส ารองประมาณการหน้ีสิน 987,690              -                            -                            -                            
   โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในลูกหน้ี (20,002)               (82,606)               (20,002)               (52,542)               
   รายไดค้า่เช่ารับล่วงหน้าตดับญัชี (999,361)             (1,002,099)         (999,361)             (1,002,099)         
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (6,043,079)         -                            -                            -                            
   ก  าไรจากการจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ (21,414,602)       (21,017,950)       (3,443,807)         -                            
   โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท่ี์ไมไ่ดใ้ช้ด าเนินงาน -                            (414,000)             -                            -                            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 881,642              3,200,036           -                            -                            
   ตดัจ  าหน่ายภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย 567,948              64,841                 32,272                 45,371                 
   ดอกเบ้ียรับ (140,125)             (154,030)             (122,235)             (3,080,338)         
   คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 79,380,355         74,030,742         36,938                 -                            
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 380,510,622      349,187,613      (21,898,745)       (13,165,528)       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (24,544,600)       5,656,059           185,494              4,910,819           
   คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,291,406           (4,555,549)         1,042,853           (1,005,939)         
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (81,435)               1,690,044           110,409              (16,127)               
   เงินลงทนุในลูกหน้ี 20,002                 82,606                 20,002                 52,542                 
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 7,204,396           7,911,126           17,000                 -                            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 723,386              (2,219,330)         1,424,890           (133,540)             
   หน้ีสินผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (10,000,000)       -                            (10,000,000)       -                            
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,483,475           402,421              -                            -                            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (368,462)             (3,848,453)         -                            -                            
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (15,880)               2,119,540           -                            -                            
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 357,222,910      356,426,077      (29,098,097)       (9,357,773)         
   จ่ายดอกเบ้ีย (79,382,952)       (74,028,887)       (36,938)               -                            
   จ่ายภาษีเงินได้ (31,475,420)       (19,114,363)       (1,740)                 (32,272)               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 246,364,538      263,282,827      (29,136,775)       (9,390,045)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (482,037)             992,232              -                            -                            
เงินลงทุนชัว่คราวประเภทเงินฝากประจ าเพ่ิมข้ึน (19,980)               (22,778)               -                            -                            
ซ้ือหน่วยลงทุน (183,870,000)     (291,098,917)     (20,660,000)       (34,860,000)       
เงินรับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 188,430,056      297,124,322      20,924,844         45,458,474         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                            -                            14,450,000         (14,450,000)       
เงินปันผลรับ -                            -                            -                            10,100,000         
ดอกเบ้ียรับ 140,114              154,144              122,235              3,077,377           
เงินรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 50,000,000         -                            -                            -                            
ซ้ือยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ (21,882,256)       (47,399,780)       -                            (15)                       
เงินรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ 215,207,364      276,853,255      3,443,928           -                            
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 247,523,261      236,602,478      18,281,007         9,325,836           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                            -                            10,807,000         -                            
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (448,172,276)     (468,633,375)     -                            -                            
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (38,416,839)       (37,749,829)       -                            -                            
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                            (2,013,640)         -                            -                            
จ่ายเงินปันผล -                            (956)                     -                            -                            
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (486,589,115)     (508,397,800)     10,807,000         -                            
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 7,298,684           (8,512,495)         (48,768)               (64,209)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 9,048,451           17,560,946         189,667              253,876              
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 16,347,135         9,048,451           140,899              189,667              

-                            -                            -                            -                            
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการทีม่ใิช่เงินสด

โอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุน
   เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                            108,796,800      -                            -                            
ซ้ือสินทรัพยโ์ดยการท าสญัญาเช่าซ้ือในระหวา่งปี 326,761,276      708,538,375      -                            -                            
ซ้ือสินทรัพยโ์ดยการท าสญัญาเช่าการเงินในระหวา่งปี 95,133,634         47,427,860         -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

 
 
 
 
 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  121 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  122 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  123 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  124 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  125 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  126 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  127 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  128 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  129 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  130 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  131 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  132 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  133 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  134 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  135 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  136 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  137 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  138 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  139 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  140 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  141 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  142 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  143 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  144 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  145 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  146 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  147 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  148 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  149 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  150 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  151 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  152 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  153 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  154 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  155 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  156 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  157 

 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  158 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  159 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  160 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  161 

 
 



 

 รายงานประจ าปี 2560       หน้า  162 

 



\ 




