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สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

(หน่วย : ลา้นบาท)  
รายการ 2559 2558 2557 

ข้อมูลทางการเงนิ    
สินทรัพย์รวม 2,080.31 1,839.07 1,736.44 
หนีสิ้นรวม 1,994.70 1,503.15 1,291.69 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 85.61 335.93 444.75 
รายได้จากการขายและบริการ 664.30 591.25 539.55 

รายได้รวม 691.53 599.76 553.65 
ก าไรขั้นต้น 171.91 168.96 158.44 
ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ (262.42) (154.85) (81.43) 
    
อตัราส่วนทางการเงนิ    
อตัราก าไรขั้นต้น (%) 25.88 % 28.58 % 29.37 % 
อตัราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -37.95 % -25.82 % -14.71 % 
อตัราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -124.51 % -39.67 % -17.46 % 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  -9.90 % -4.99 % -1.23 % 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) -0.328 -0.194 -0.102 
เงนิปันผลต่อหุ้น (บาท) - - - 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.107 0.420 0.556 
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 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 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) ธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
ใหบ้ริการแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาดา้นการประกนัแก่ลูกคา้  
 บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ดงัน้ี 
 1) บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล  (2000) จ ากัด ด าเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจต่างๆ และให้เช่าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
 2) บริษัท  พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากัด ด าเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease)              
พร้อมทั้งบริการพนกังานขบัรถ บริการบ ารุงรักษา และบริการต่อเน่ืองอ่ืนๆ 
 3) บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั ด าเนินธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ใหบ้ริการแนะน าและเป็นท่ีปรึกษา
ดา้นการประกนัแก่ลูกคา้  
 4) บริษทั พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ ากดั ด าเนินธุรกิจให้บริการจดัการสินทรัพย ์หน้ีอสังหาริมทรัพยแ์ละหน้ีเช่าซ้ือ 
ใหก้บัสถาบนัการเงินต่างๆ โดยในปัจจุบนับริษทัไม่ไดข้ยายธุรกิจในส่วนน้ีแลว้ ด าเนินงานเฉพาะส่วนท่ียงัคงเหลืออยูเ่ท่านั้น 
  ในปีท่ีผ่านมาบริษทัยงัคงมุ่งเน้นการขยายตวัในธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการด าเนินงาน
(Operating Lease) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษทัด าเนินการผา่นทางบริษทัยอ่ยคือ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ทั้งน้ีเพื่อรองรับ
ความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายฐานลูกคา้ผ่านช่องทางใหม่ๆ การขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รวมทั้งบริการใหม่ๆ เพื่อเป็น
ทางเลือกใหก้บัลูกคา้มากข้ึน   
 

1.1 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมาย 
ในปี 2559 คณะกรรมการไดมี้มติใหค้ง วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายไวเ้ช่นเดิม ดงัน้ี 

 วสัิยทศัน์   
 เป็นบริษทัไทยท่ีมุ่งมัน่ในการเป็นผูน้ าดา้นธุรกิจบริการรถเช่า นายหน้าประกนัภยั ท่ีครบวงจรอยา่งต่อเน่ือง    

มีคุณภาพ สร้างความสมดุลและความยัง่ยนืใหก้บัธุรกิจ พนกังาน และสงัคม 
 
  พนัธกจิ   

 ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพไดร้ะดบัมาตรฐานสากล  
 น าเสนอแนวความคิดใหม่ พฒันาคุณภาพชีวติ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
 ด าเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้ง พนกังาน องคก์ร และสงัคม  
 ผสมผสานความรู้และความสามารถเพ่ือร่วมคิดร่วมสร้างงานบริการ  
 ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล และยดึหลกัคุณธรรมจรรณยาบรรณ ดว้ยวถีิแบบไทยท่ีดีงาม 
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  เป้าหมายของบริษัท    

 พฒันาการสร้างรูปแบบการใหบ้ริการท่ีครบวงจร และสร้างความแตกต่างท่ีชดัเจนในงานบริการ  
 เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างมูลค่าเพ่ิมของการบริการทั้ งกับลูกค้าเดิมและลูกคา้ใหม่

เพื่อใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุด 
 มุ่งพฒันาและส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความความรู้ความเช่ียวชาญในงานบริการตลอดจนพฒันาระบบ

บริหารจดัการเพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัในอนาคต 
 ปรับโครงสร้างทางการเงินใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนอนัจะน าไปสู่การลดตน้ทุนทางธุรกิจ 
 บริหารจดัการสินทรัพยใ์หส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ของเศรษฐกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในช่วงปี 2557 - 2559 มดีงันี ้ 

    บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจดัการหรือการประกอบธุรกิจ อยา่งมีนยัส าคญัในช่วง  
    3 ท่ีผา่นมา 

 เม่ือวนัท่ี 15  ธันวาคม 2559 บริษทัไดด้ าเนินการเพ่ือขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  

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

 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทัได้รับการประเมิน จากการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของ
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  

 บริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2559 และมีมติ 
อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 0.50 บาท         
เพื่อน าไปชดเชยผลขาดทุนสะสม 

 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2559 มีมติให้บริษทัปรับโครงสร้าง
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและเป็นการปรับ
โครงสร้างการถือหุน้ไม่ใหซ้บัซอ้นเขา้ใจง่าย ดงัน้ี 
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- ใหบ้ริษทัซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั  
  จากบริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากัด ในราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2559  มูลค่า 288.87 ลา้นบาท 
- ใหบ้ริษทัซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั  

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

- ให้บริษทัซ้ือสินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ ากดั (PLMS) โดยการ 
รวมกิจการแบบ Entire Business Transter (EBT) คือโอนกิจการทั้ งหมดของ บริษทั 
พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ ากดั ไปยงั บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ 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 7,414.0  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  

 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2559 บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขทุนจดทะเบียนเพ่ือเป็นการปฏิบัติตาม          
ค  าพิพากษาของศาลฎีกาเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตามผลค าพิพากษาของศาลฎีกา ซ่ึงมีสาระส าคญัให้
บริษัทด าเนินการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par) จากเดิม 1 บาทเป็น 10 บาท ส่งผลให ้                 
ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 8,121,527,090 บาท และมีทุนช าระแล้ว 8,000,000,000 บาท       
แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซ่ึงจากการปฏิบัติตามฎีกาดงักล่าว ไม่มีผล
เปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 วนัท่ี 7 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับแจ้งผลการประเมินระดับการพฒันาความยัง่ยืน เร่ือง Anti-
Corruption ของบริษทัจดทะเบียนไทยปี 2558 ระดบัท่ี 5 Extended เป็นระดบัท่ีแสดงใหเ้ห็นนโยบาย
ท่ีครอบคลุม ถึงทุนส่วนงานทางธุรกิจท่ีปรึกษา ตัวกลางหรือก าหนดในการด าเนินธุรกิจไม่
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เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ มีการผลกัดนัใหคู้่คา้ ลูกคา้ในห่วงโซ่ธุรกิจ ด าเนิน
นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่อ่ืนด้วยและเม่ือปี 2557 บริษทั
ไดรั้บการประเมินจากสถาบันไทยพฒัน์ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption progress 
indicator) อยูใ่นระดบั 4 “ไดรั้บการรับรอง (Certified)” 

 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาได้มีค  าวินิจฉัยพิพากษากลบัค าสั่งของศาลล้มละลายกลาง           
โดยไม่เห็นชอบกบัขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึง ณ ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งด าเนินการ
ตามค าพิพากษาของศาลฎีกา 

 ในปี 2557 บริษทัไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
ท่ีบริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ100 ผ่านทางบริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  
อีกแห่งหน่ึง โดยเพ่ิมทุนจ านวน 120 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 320 ลา้นบาท 

 ในปี 2557 บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ย) มีการขยายการบริการในรูปแบบของ
รถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน และรถรับ-ส่งนักเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน 
นักเรียน ผูโ้ดยสาร มีการน านวตักรรมระบบการจดัการในการให้บริการเต็มรูปแบบมาใช้และ       
มีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งกปัตนัและมอนิเตอร์ 

 ในปี 2557 บริษทัได้รับการคดัเลือกจากสถาบนัไทยพฒัน์ ในการจดัอนัดบัธุรกิจด้านการพฒันา
ความยั่งยืนมีการด าเนินธุรกิจโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG100)       
บริษทัเป็น 1 ใน 100 บริษทั จาก 567  บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 บริษทัไดรั้บรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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                                โครงสร้างการถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 เป็นดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

       PLMS  = บจ. พรีเมียร์ แอลเอม็เอส PREMIER LMS COMPANY LIMITED 
 

  หมายเหตุ : ในระหวา่งปี 2559 บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ากดั  ไดโ้อนทรัพยสิ์น หน้ีสิน และภาระผูกพนัทั้งหลายทั้งปวง ในลกัษณะการ 
  โอนกิจการทั้งหมด ( Entire Business Transter ) ใหแ้ก่บริษทั จากนั้นบริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ากดั กไ็ดเ้ลิกบริษทัและจดทะเบียนเสร็จส้ิน 
  การช าระบญัชี เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 

  
 ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 
 บริษทั ไม่ม ีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) กบัผูถื้อหุน้รายหน่ึงรายใด 
 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 
    บริษทัมีรายไดส่้วนใหญ่มาจากธุรกิจใหบ้ริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน (Operation Lease)  ซ่ึงด าเนินงานโดยบริษทัยอ่ย 
คือ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั   
 

 
สายผลติภัณฑ์ / กลุ่มธุรกจิ 

ด าเนินการ 
โดยบริษทั 

% การถือหุ้น 
ของบริษทั 
ในปัจจุบัน 

ปี 2559 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

ปี 2558 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

ปี 2557 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

   บริการสินเช่ือธุรกิจและ 
   ให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

PC2000 100.00 11.69 1.69 11.00 1.83 12.42 2.24 

   บริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน PIL /1 100.00 651.41 94.20 561.54 93.63 513.42 92.73 

   นายหนา้ประกนัวินาศภยั PB /1 99.99 25.47 3.68 21.82 3.64 20.61 3.72 
   บริการจดัการสินเช่ือ 
   ค่าบริการอ่ืน 

PLMS /1 

PE 
99.94 0.84 

2.12 
0.12 
0.31 

2.43 
2.95 

0.41 
0.49 

1.10 
6.10 

0.20 
1.10 

  รวมรายได้   691.53 100.00 599.74 100.00 553.65 100.00 
 

 

บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ  ากดั 
100% 

บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
100 % 

 

บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 
99.99 % 

บริษทั พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ ากดั 
99.94 %  
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 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 ธุรกจิการให้บริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน  
       (1) ลกัษณะของการบริการ 
             เป็นการให้บริการจดัหายานพาหนะให้กับผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการและ 
กลุ่มรัฐวิสาหกิจในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยมีลกัษณะเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนต์
ส าหรับผูบ้ริหาร รถยนต์เพ่ือการขนส่ง รถโดยสารไม่ประจ าทางส าหรับรับ-ส่งผูโ้ดยสาร รถรับ-ส่งนักเรียน และรถยนต ์    
เพื่อการพาณิชยอ่ื์นๆ  อายสุัญญาอยูร่ะหวา่ง 3-5 ปี การใหบ้ริการมีทั้งการให้บริการตามสญัญาเช่าระยะยาวและการให้บริการ
รถเช่าพร้อมพนักงานขบัรถ โดยบริษทัมีรถยนต์ให้เช่าหลากหลายประเภท ได้แก่ รถยนต์นั่งขนาดตั้งแต่ 1,500 ซีซี ข้ึนไป  
รถยนตน์ัง่เอนกประสงค ์รถกระบะ รถตู ้และรถโดยสาร 

บริษัทให้บริการในลักษณะครบวงจร โดยเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์และน าเสนอเง่ือนไขการเช่า
เพ่ือใหร้องรับกบัธุรกิจของลูกคา้ ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้านของลูกคา้ พร้อมกบัการจดัท าประกนัรถยนตป์ระเภทชั้น 
1  การจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต ์การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมตามก าหนดระยะทาง รวมทั้งการจดัรถทดแทนใหใ้ชใ้น
กรณีรถขดัขอ้งหรือเกิดอุบติัเหตุ บริษทัมีบริการหลงัการขาย โดยผ่านศูนยป์ระสานงาน (Call Center) ให้บริการในรูปแบบ 
One Stop Service ในการดูแลลูกค้า นัดหมายน ารถยนต์เข้ารับการบ ารุงรักษา ประสานงาน ให้ค  าแนะน าในเร่ืองต่างๆ     
พร้อมทีมช่างมืออาชีพ  และรถซ่อมบ ารุงเคล่ือนท่ี (Mobile Service) รวมทั้งใหผู้บ้ริโภคสามารถทราบเสน้ทางการเดินทางและ
ระยะเวลาในการเดินทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็วตลอด 24 ชัว่โมง 
             (2) การตลาดและการแข่งขัน  
           ธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทยแบ่งลกัษณะผูป้ระกอบการออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มท่ีมุ่งเน้น  
ให้เช่าทรัพยสิ์นแบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าซ้ือกบักลุ่มท่ีมุ่งเน้นการให้เช่าแบบสัญญาเช่า
ด าเนินงาน (Operating Lease) โดยบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากัด จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการสัญญาเช่าด าเนินงาน 
(Operating Lease) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในบริษทัชั้นน าของธุรกิจลิสซ่ิง  
 ในภาพรวมของตลาดรถเช่าไทยในปี 2559 แบบสัญญาเช่าด าเนินงานถือว่ามีการแข่งขนัอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกประเภทของยานพาหนะโดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะท่ีสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของธุรกิจภาคเกษตรกรรม 
ก่อสร้าง และการขนส่ง จากการศึกษาขอ้มูล ทางบริษทัพบว่าการเติบโตของจ านวนรถในปี 2559 เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ15 เม่ือ
เทียบกบัปี 2558 โดยสดัส่วนท่ีขยายตวัสูงสุดตกอยูใ่นกลุ่มรถกระบะ รถยนตน์ัง่ขนาดเลก็และใหญ่ตามล าดบั และมีแนวโนม้ท่ี
จะขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในปี 2560 อนัเน่ืองมาจากนโยบายภาครัฐท่ีช่วยผลกัดนัและกระตุน้เศรษฐกิจไทยในธุรกิจตา่งๆ ดงันั้น
ความตอ้งการของตลาดในบริการรถเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) จะเป็นกลไกส าคญัในการลดตน้ทุนการจดัการ ลดความ
ยุง่ยากในการบริหาร และสร้างประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด 
 การด าเนินงานของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ในปี 2559 จึงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจ
ไปสู่บริการรูปแบบต่างๆ ท่ีมีมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง ทั้ งการสร้างมูลค่าเพ่ิมของการบริการ การพฒันา นวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใชง้าน การบริหารจดัการและวิเคราะห์ขอ้มูลการใช้งานเพ่ือน าไปเป็นแผนพฒันาให้กับผูใ้ช้งานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนการขยายธุรกิจรถโดยสารไม่ประจ าทาง อาทิ รถรับ – ส่งพนกังาน รถโดยสารรับส่งเฉพาะ
จุด (Shuttle Bus) รถโรงเรียน รวมทั้งมีการอบรมพฒันาคุณภาพบุคลากรเพื่อยกระดบัมาตรฐานบริการให้สูงข้ึนสร้างความ
แตกต่างในธุรกิจรถเช่า พฒันาบุคลากรอ่ืนๆ อาทิ พนกังานขบัรถ โดยมีหลกัสูตรการอบรมท่ีไดม้าตรฐานพฒันาทกัษะการขบั
ข่ีแบบมืออาชีพ เพื่อใหบ้ริการลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 
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  นอกจากน้ีทางบริษทั ยงัพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองด้วยพฒันางานการบริการท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐาน การน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใชใ้นงานบริการ เช่น การเร่ิมใชร้ะบบแอพพลิเคชัน่การจดัการแจง้อุบติัเหตุ 
ระบบแอพพลิเคชัน่รถโรงเรียนส าหรับผูป้กครองแจง้สถานการเดินทางของนักเรียน การพฒันาระบบงานซ่อมควบคู่กับ
ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อพฒันางานซ่อมบ ารุงให้มีมาตรฐานและรวดเร็วทัว่ประเทศ 
การเป็นผูท่ี้ให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ออกแบบ ตลอดจนหาแนวทางแกปั้ญหาทั้งดา้นการบริหารจดัการและการใชง้านเพ่ือให้
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของลูกคา้ประเภทต่างๆ บริการ 24 ชัว่โมงในกรณีรถเสียหรืออุบติัเหตุ อีกทั้งยงัเสริมดว้ยบริการ
จดัการฝึกอบรมขบัข่ีปลอดภยัใหก้บัลูกคา้ร่วมกบัองคก์รคู่คา้  เพ่ือสร้างความแตกต่างและประโยชน์ต่อลูกคา้สูงสุด  
   (3) กลยุทธ์ในการแข่งขัน  
            การสร้างความแตกต่างถือเป็นกลยทุธ์ส าคญัของบริษทั โดยแบ่งการด าเนินการเป็นหลายภาคส่วน 
อาทิ การสร้างความแตกต่างในการบริการ การสร้างความแตกต่างทางนวตักรรม มีการร่วมมือกบับริษทัภายในกลุ่มพรีเมียร์
หรือองคก์รคู่คา้เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีการจดัการ การพฒันารูปแบบการให้บริการ การพฒันาบุคลากรจดัหลกัสูตรฝึกอบรม
ให้กบัพนักงานอยา่งสม ่าเสมอ การให้บริการท่ีครบวงจร ตั้งแต่การเลือกใชร้ถยนต์ให้เหมาะกบัความตอ้งการของลูกคา้ไป
จนถึงรายละเอียดปลีกยอ่ย เช่น การจดทะเบียน การประกนัภยั ตลอดจนการขยายเครือข่ายศูนยบ์ริการท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ 
โดยทางบริษทัให้บริการทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง บริษทัมีความพร้อมท่ีจะให้บริการปล่อยเช่ารถท่ีเหมาะสมกบัการด าเนิน
ธุรกิจของลูกคา้ทั้ งการเช่าแบบระยะยาว การเช่าแบบรายวนั และการเช่า แบบรายเท่ียว รวมถึงรถยนต์ท่ีให้เช่ามีครอบคลุม
หลากหลายประเภททั้ง รถเก๋ง รถกระบะ รถตู ้รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ส าหรับพนกังานขบัรถของบริษทัไดมี้การ
จดัฝึกอบรมพนักงานขบัรถอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือสามารถบริการลูกคา้อย่างมืออาชีพ บริษทัยงัมีบริการจดัหลกัสูตรการขบัข่ี
อยา่งปลอดภยัโดยผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพให้กบัลูกคา้ท่ีสนใจ เพ่ือให้ลูกคา้ใชร้ถยนตไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั รวมไปถึงบริษทัมีศูนย์
ซ่อมของบริษทัเอง เป็นการสร้างความแตกต่างอยา่งชดัเจน และสร้างความไวว้างใจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กบัลูกคา้ 
ซ่ึงจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัใหค้งอยูใ่นระดบับริษทัชั้นน าของธุรกิจต่อไป 
   (4) ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
            เน้นการให้บริการกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจเป็นหลกั รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ    
โดยกลุ่มลูกคา้หลกั 3 อนัดบัแรกในปัจจุบนั คือ กลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มบริษทั
พรีเมียร์ รวมทั้งองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่มีโครงการสวสัดิการ การเดินทางใหแ้ก่พนกังาน 
   (5) การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
            บริษทัใช้การน าเสนอบริการโดยตรงกับลูกคา้ และจดัให้มีศูนยบ์ริการทั่วประเทศ เพ่ือให้ลูกคา้
สามารถเขา้รับบริการไดส้ะดวกยิง่ข้ึน รวมทั้งจดัท าเวบ็ไซต ์http://www.pil.premier.co.thไวส้ าหรับบริการลูกคา้ ทั้งในการต่อ
อายสุญัญา หรือพิจารณาสินคา้และบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได ้
   (6) การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
                    บริษทัไดจ้ดัหารถยนต์ตามความตอ้งการของลูกคา้ จากตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์อยา่งเป็นทางการ    
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูผ้ลิตรถยนตจึ์งท าใหบ้ริษทัจดัหาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพรวมทั้งไดรั้บการรับประกนัผลิตภณัฑโ์ดยตรง
จากผูผ้ลิตรถยนต ์
 2.2.2   ธุรกจิการให้บริการเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภัย 
    เป็นการให้บริการจดัหาประกนัภยัประเภทต่างๆ ท่ีให้ความคุม้ครองเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ โดยคดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมีสถานะมัน่คง มีหลกัการชดใชค้่าสินไหมอย่างยติุธรรมและรวดเร็ว ให้ค  าแนะน าใน

http://www.pil.premier.co.th/
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การท าประกันภัยท่ีจ าเป็นกับความเส่ียงภัย เพ่ือให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ และให้บริการเก่ียวกับการเรียกร้อง               
ค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกคา้ ทั้งกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ (นิติบุคคล) และบุคคลทัว่ไป 

(1) ลกัษณะของการบริการ 
            ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการท าประกนัภยัประเภทต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ และใหบ้ริการดา้นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั ประกอบดว้ยประกนัภยัหลกั 5 ประเภท ดงัน้ี  

- ประกนัภยัรถยนต ์ 
- ประกนัอคัคีภยั 
- ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 
- ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 
- ประกนัสุขภาพ 

    (2) การตลาดและการแข่งขัน 
 ธุรกิจประกนัภยัรอบ 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน 2559) มีเบ้ียประกนัภยัรับ โดยตรงรวม 153,642 

ลา้นบาท  ขยายตวัร้อยละ 1.3  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนสอดคลอ้งกบัจ านวนตวัเลขกรมธรรม์ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ          
2 ซ่ึงถือวา่เป็นการเติบโตนอ้ยท่ีสุดในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา 

 แนวโน้มการแข่งขนัในตลาดประกนัภยัยงัคงรุนแรง จากช่องทางการขายใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะ
เป็นการขายผ่าน เวบ็ไซด์ แอปพลิเคชัน่มือถือ หรือ ร้านสะดวกซ้ือ การรักษาฐานลูกคา้ต่ออายกุรมธรรม์และขยายผลิตภณัฑ์
ยงัคงเป็นส่ิงท่ีส าคญั 

  
(3)     กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1) มุ่งเน้นในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ลูกคา้      
โดยเสริมสร้าง พฒันาบุคลากรให้มีความรู้และทกัษะในดา้นวิชาการ การบริการ รวมทั้งดา้นภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งข้ึน 
เพ่ือรองรับการขยายตวัของตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2) จดัหาผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 

3) สร้างความสมัพนัธ์กบับริษทัประกนัภยั ท่ีมีความมัน่คงและเสถียรภาพ เพ่ือสร้างความ 

มัน่ใจใหก้บัลูกคา้ 

   (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     
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   (6) การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

     บริษทัมีนโยบายในการจดัหาผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นต่อการป้องกนัความเส่ียงภยัและเป็นประโยชน์แก่
ลูกคา้ มีความคุม้ครองภยัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยคดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมัน่คงทางการเงิน 
มีช่ือเสียง มีความน่าเช่ือถือท่ีเป็นท่ีรู้จกัในวงการประกนัภยั และมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย เพ่ือให้ไดค้วามมัน่ใจวา่ลูกคา้ของ
บริษทัจะไดรั้บชดเชยค่าสินไหมอยา่งยติุธรรม และลูกคา้เลือกใชบ้ริการตามความตอ้งการท่ีเกิดประโยชน์กบัลูกคา้มากท่ีสุด 
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ปัจจัยความเส่ียง 
 

การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ซ่ึงจะ
น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัองคก์ร ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ และสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

 
กรอบการบริหารความเส่ียง 
องค์ประกอบท่ีส าคญัในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วย วตัถุประสงค์ นโยบาย และความมุ่งมัน่ในการ

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

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

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยได้ประกาศนโยบายการบริหารความเส่ียง และได้จดัท าคู่มือบริหารความเส่ียง     
เพ่ือเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบและใชเ้ป็นคู่มือการปฏิบติังานด้านบริหารความเส่ียง คู่มือดังกล่าวครอบคลุมความเส่ียง    
ดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ซ่ึงบริษทัไดรั้บการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริตอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557  

การบริหารความเส่ียงดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการก ากับดูแล    
สร้างความเช่ือมั่นให้กับผูมี้ส่วนได้เสีย ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการและความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อ                      
การเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และปกป้องธุรกิจและบริการของบริษทั 
  

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 
 บริษทัไดก้ าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบงานดา้นบริหารความเส่ียง เพ่ือให้การบริหารความเส่ียง มีการด าเนินการอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน และผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัย่อย 
ด าเนินงานภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี  
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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  สอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจว่า
กระบวนการยงัสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กรรมการผู้จดัการ 
 ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้แก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในการสนบัสนุน ส่งเสริมการบริหารความเส่ียงและ
การก ากับดูแลการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง รายงานความเส่ียงท่ีส าคัญต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา ติดตามและใหข้อ้สงัเกตในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มหีน้าที ่ 

 ก าหนด แนะน า อนุมติักรอบ และแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยนโยบายการ
บริหารความเส่ียง โครงสร้างการบริหารความเส่ียง ความเส่ียงท่ียอมรับได ้และกระบวนการบริหารความเส่ียง 

 สนบัสนุน ส่งเสริม พฒันา ส่ือสาร การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในใหเ้ป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั และเป็นวฒันธรรมในองคก์ร 

 ติดตาม ให้ขอ้สังเกต ก ากบัดูแล การบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือการบริหารความเส่ียง
และน าเสนอกรรมการผูจ้ดัการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 จดัใหมี้การประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส 

คณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

งานตรวจสอบภายใน 

คณะท างานบริหารความเส่ียง 
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 รายงานความเส่ียงท่ีส าคญั พร้อมรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ดัการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียง เพ่ือท าหนา้ท่ีบริหารความเส่ียง โดยให้มี
ประธานและจ านวนคณะท างานตามความเหมาะสม 

คณะท างานด้านการบริหารความเส่ียง มหีน้าทีด่งันี ้  

 ระบุ ประเมิน จัดท าแผนบริหารความเส่ียง และแผนควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานท่ีมีนัยส าคญัตาม
แนวทาง และนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

 สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ มีความเช่ือมโยง และบูรณาการทัว่ทั้งองคก์ร 

 ประเมิน ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีส าคญัตามก าหนดเวลา 
 จดัให้มีการประชุมเพ่ือน าเสนอความคืบหนา้ และรายงานผลการด าเนินงานกบัคณะท างานดา้นบริหารความ

เส่ียง เพ่ือพิจารณาด าเนินการ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
  กระบวนการบริหารความเส่ียง 
 บริษทัไดน้ าระบบการบริหารความเส่ียงตามหลกั COSO ERM และใชก้รอบการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน ISO 
31000 มาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการโดย คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหารระดบัสูง
ร่วมกนั วเิคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งการระบุแนวทางในการจดัการกบัความเส่ียง
ดังกล่าว ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได้ โดยมีการประเมินความเส่ียงเป็นรายไตรมาสและน ารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือช่วยให้องคก์รบรรลุในวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ และสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มในการ
ด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วไดอ้ยา่งทนัการ เพ่ือแกไ้ขสถานการณ์ก่อนท่ีจะเกิดผลกระทบรุนแรงมากยิ่งข้ึน รวม
ไปถึงการใชป้ระโยชน์จากความเส่ียงในการแสวงหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ บริษทัมีแผนการจดัการความเส่ียง 4 
ระดบั คือ 

1. การยอมรับความเส่ียง 

2. การจดัการความเส่ียง 

3. การหลีกเล่ียงความเส่ียง  

4. การโอนความเส่ียง 

 การวเิคราะห์ ก าหนดประเภทความเส่ียง และมาตรการรองรับเพ่ือลดความเส่ียง  
  บริษทัไดว้ิเคราะห์ ก าหนดและระบุความเส่ียงโดยจ าแนกประเภทและท่ีมาของความเส่ียงไว ้จากการประเมินความเส่ียงโดย
พิจารณาตามกรอบการบริหารความเส่ียงและแนวโน้มจากปัจจยัภายนอกรวมถึงปัจจยัภายใน ในปี 2559 บริษทัไดก้ าหนดความเส่ียงท่ี
อาจมีผลกระทบกบัธุรกิจของบริษทัไว ้6 ประเภท ไดแ้ก่  

1.    ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 

2. ความเส่ียงดา้นการเงิน 

3. ความเส่ียงดา้นการบริหาร/การด าเนินงาน 

4. ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

5. ความเส่ียงดา้นสังคม 
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6. ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ 

 ธุรกจิให้บริการรถเช่า 
1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

- การตลาดและการแข่งขันด้านตลาดรถเช่า 

การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ดีกวา่ปี 2558 เลก็นอ้ย ในตลาดธุรกิจรถยนตใ์หเ้ช่า มีอตัราการเติบโต
สูงข้ึนกวา่ปี 2558 มีความตอ้งการใชร้ถยนต์เช่าขององค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเพ่ิมสูงข้ึน บริษทัมีอตัราการ
ขยายตวัของจ านวนรถยนตท่ี์ให้เช่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ในอตัราร้อยละ 15 ซ่ึงเป็นการขยายตวัทั้งธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพ่ือการ
ด าเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจรถโรงเรียน (School Bus) ธุรกิจรถโดยสารไม่ประจ าทางและรถรับ-ส่งพนกังาน (Shuttle 
Bus) บริษทัยงัคงมุ่งเนน้การขยายธุรกิจโดยการใชก้ลยทุธ์ในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการมากกวา่กลยทุธ์ดา้นราคา คดัเลือกลูกคา้
ท่ีใหค้วามส าคญัในการบริการท่ีมีคุณภาพมากกวา่ราคาค่าเช่า  

 บริษัทมีความเส่ียงด้านการตลาดและการแข่งขันทั้ งจากการท่ีลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการใช้รถ  
รวมถึงการมีจ านวนคู่แข่งในตลาดเพ่ิมมากข้ึน การแข่งขนัดา้นราคายงัเป็นปัจจยัหลกั  บริษทัมีการด าเนินการในการรับมือ
ความเส่ียงดงักล่าว โดยการวิเคราะห์และประเมินตลาด เพ่ิมลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพท่ีให้ความส าคญัดา้นบริการมากกวา่ราคา สร้าง
มูลค่าเพ่ิมของการบริการ พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นงานบริการ การบริหารจดัการและวิเคราะห์ขอ้มูลการใช้
งานเพ่ือน าไปเป็นแผนพฒันาให้กบัผูใ้ชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใชใ้นงานบริการ 
เช่น ร่วมกบับริษทัคู่คา้ในการใชร้ะบบแอพพลิเคชัน่การจดัการแจง้อุบติัเหตุ พฒันาระบบแอพพลิเคชัน่รถโรงเรียน SPOT 
THE MOVE ส าหรับผูป้กครองในการแจง้สถานการเดินทางของนกัเรียน การพฒันาระบบงานซ่อมควบคู่กบัตวัแทนจ าหน่าย
รถยนต์ท่ีได้รับการแต่งตั้ งอย่างเป็นทางการเพื่อพฒันางานซ่อมบ ารุงให้มีมาตรฐานและรวดเร็วทั่วประเทศ ให้ค  าแนะน า 
ค าปรึกษา ออกแบบ ตลอดจนหาแนวทางแกปั้ญหาทั้งดา้นการบริหารจดัการและการใชง้านเพ่ือให้เหมาะสมกบัการด าเนิน
ธุรกิจของลูกคา้ประเภทต่าง ๆ การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในการเขา้เยีย่มและติดตามผลลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหลู้กคา้
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด  
 

2) ความเส่ียงด้านการเงนิ  
- ความเส่ียงจากการช าระหนีต้ามค าพพิากษา  
 ความเส่ียงจากการท่ีศาลฎีกามีค าพิพากษาให้บริษัทร่วมค้าร่วมกันชดใช้ภาษีจ านวน 251.7 ล้านบาท 

ร่วมกบักิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน จากการใหใ้ชช่ื้อตนเป็นส่วนหน่ึงของกิจการร่วมคา้ 
 อยา่งไรก็ตามบริษทัจะไปด าเนินการให้กิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบภาษีอากรคา้งจ่าย

โดยตรงต่อกรมสรรพากร และบุคคลท่ีมีส่วนท าใหบ้ริษทัเกิดภาระภาษี ช าระค่าภาษีอากรคา้งใหก้บักรมสรรพากร 
- ความเส่ียงเร่ืองการบริหารทรัพย์สินทีห่มดอายุสัญญาเช่า  

ในปี 2559 ตลาดรถยนต์ใช้แล้วมีการปรับตัวข้ึนเล็กน้อย บริษัทได้มีการบริหารจัดการรถยนต์ท่ีครบ  
สญัญาเช่า โดยด าเนินการจดักลุ่มประเภทรถยนตท่ี์ครบสัญญาเช่าให้เหมาะสมเพ่ือขยายสัญญาเช่าหรือปล่อยเช่าให้ลูกคา้ราย
อ่ืนๆ ทั้งระยะยาวและรายเดือน พร้อมการทบทวนมูลค่ารถยนตใ์ชแ้ลว้ทุก ๆ ไตรมาส ดว้ยการวเิคราะห์จากฐานขอ้มูลท่ีบริษทั
มีอยูจ่ริงและราคาตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้เพ่ือให้วิเคราะห์ไดแ้ม่นย  ามากข้ึน เพื่อน ามาปรับปรุงมูลค่าของทรัพยสิ์นทางบญัชีให้
เหมาะสมกบัภาวะตลาดเม่ือรถครบสัญญาเช่าแลว้ และบริษทัยงัด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการจ าหน่ายผ่านช่องทางอ่ืน 
นอกเหนือจากตลาดประมูลรถยนต์ เช่น การขายให้กบัผูใ้ชร้ถ (ผูเ้ช่า) โดยตรง ขายผ่าน  Website บริษทัสามารถด าเนินการ
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ขยายสัญญาได ้87 ราย จากจ านวนลูกคา้ 170 รายท่ีครบสัญญา คิดเป็นร้อยละ 51 ท าให้บริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 4,893,014.34
บาทต่อเดือนจากการบริหารจดัการดงักล่าว 

 เน่ืองจากความเส่ียงอตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินต่างๆ ซ่ึงอาจมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน ส่งผลท า
ให้ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัสูงข้ึน อย่างไรก็ตาม บริษทัไดจ้ดัหาวงเงินสินเช่ือไวห้ลายแห่งเพ่ือเป็นทางเลือกในการใช้
สินเช่ือจากแหล่งท่ีมีตน้ทุนต ่าสุด เน่ืองจากดอกเบ้ียเป็นตน้ทุนทางการเงินท่ีส าคญัในการบริหารงาน 
 

3) ความเส่ียงด้านการบริหาร/การด าเนินงาน  

- ความเส่ียงเร่ืองแผนสืบทอดและพฒันาบุคลากร 

ในการบริหารและพฒันาบุคลกรในองคก์รต่าง ๆ ยอ่มประสบกบัปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระดบั 
ต่าง ๆ ทั้งจากการลาออก หรือการเกษียณอายกุารท างาน  ซ่ึงการสูญเสียพนกังานท่ีเป็นก าลงัส าคญัอาจท าให้การด าเนินงาน
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานลดลง บริษทัมีการรักษาและจูงใจบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงไวใ้นองคก์ร มีการบริหาร
ก าลงัคน พฒันา และรักษาผูป้ฏิบติังานท่ีมีทกัษะหรือสมรรถนะสูงไวใ้นองคก์ร ด าเนินการจดัระดบังานให้สอดคลอ้งกบัการ
ประเมินค่างาน พฒันาระบบการจดัการองคค์วามรู้ภายในองค์กรเพื่อสร้างวฒันธรรม บรรยากาศ พฒันาการเรียนรู้และการ
ท างานอยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมและสนบัสนุนการอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ  
   ในปี 2559 บริษทัมีการพฒันาบุคลากรระดบัผูจ้ดัการท่ีจะเป็นผูสื้บทอดต าแหน่ง ในโครงการพฒันาไปสู่
ความเป็นเลิศ ในหลักสูตรการฝึกอบรม MMM : Mini Master of  Management Program  เพื่อเตรียมทดแทนพนักงาน
เกษียณอาย ุ ซ่ึงมีการพฒันาร่วมกบัสถาบนั NIDA  เพื่อพฒันา Successor ท่ีสรรหาไดน้ั้น ใหพ้ร้อมเรียนรู้จากผูด้  ารงต าแหน่งท่ี
จะเกษียณ   

- ความเส่ียงเร่ืองการขาดแคลนแรงงานในตลาดพนักงานขบัรถรับจ้างสาธารณะ 

   จากการท่ีบริษทัไดมี้การขยายตวัในธุรกิจการให้บริการรถโดยสารรับจา้งพร้อมพนักงานขบัรถ ซ่ึงตอ้ง
จดัหาพนกังานขบัรถท่ีมีใบอนุญาตประเภท ท.2 คือรถรับจา้งสาธารณะ  บริษทัได้ด าเนินการสรรหาพนกังานจากช่องทางต่าง 
ๆ ทั้งการประสานงานกบัภาครัฐ,  นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการสรรหาจากโครงการ “เพื่อนชวนเพื่อน”  ซ่ึงไดผ้ลเป็นท่ี
น่าพอใจ เน่ืองจากมีผูส้นใจ และบริษทัสามารถสรรหาพนกังานไดเ้พ่ิมมากข้ึน จากโครงการดงักล่าว  
 

4) ความเส่ียงด้านสังคม 

ในธุรกิจใหบ้ริการรถเช่า บริษทัใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยับนทอ้งถนนเป็นอยา่งสูง บริษทัไดจ้ดัใหมี้การ
ฝึกอบรมการขบัข่ีอยา่งปลอดภยัอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าแก่บุคลากรท่ีให้บริการดา้นการขบัข่ี  พร้อมทั้งใชเ้ทคโนโลยีเขา้มา
ควบคุมและตรวจสอบการขบัข่ี มีการบริหารจดัการให้เกิดความปลอดภยักบัผูใ้ชเ้สน้ทางบนทอ้งถนน อาทิ การใชร้ะบบ GPS  
การจ ากดัความเร็วในการขบัข่ีของรถรับ-ส่งนกัเรียนและรถโดยสารไม่ประจ าทาง รณรงคก์ารขบัข่ีกบัลูกคา้ของบริษทัร่วมกบั
ภาครัฐและเอกชน เช่น จราจรกลาง มูลนิธิเมาไม่ขบั  และบริษทัยงัมีการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลทุ์กวนัและการวดัความดนั
โลหิตเป็นประจ าแก่พนักงานขับรถ เพ่ือให้มัน่ใจว่า การให้บริการของบริษทัมีความปลอดภัยสูงสุดและแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
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5) ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 

ในการด าเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจว่ารถยนต์ท่ีให้บริการมีการบริหารจดัการท่ีดีไม่
กระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม บริษทัมีการคดัเลือก การควบคุมและประเมินคุณภาพของศูนยบ์ริการ รถทุกคนัของบริษทัไดรั้บ
การบ ารุงรักษาจากศูนยบ์ริการมาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรองจากผูผ้ลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อ ซ่ึงมีการจัดการของเสีย เช่น 
น ้ ามนัเคร่ือง น ้ ามนัหล่อล่ืนต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ ท าใหเ้คร่ืองยนตมี์การเผาไหมท่ี้ดีและไม่ก่อใหเ้กิดควนัด า   

6) ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ 

ความเส่ียงจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรฐานต่างๆ หรือ กฎหมาย/
ระเบียบท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังาน เน่ืองจากบริษทัด าเนินธุรกิจการให้บริการแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชน บริษทัจึงให้ความส าคญัและเคร่งครัดดา้นกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน     
ทั้ งดา้นการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร เป็นตน้ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง    
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  การบริหารจดัการในกรอบของการเป็นธรรมาภิบาลท่ีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ 
และบริษทัมีนโยบาย  “ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน ” เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัยดึถือปฏิบติั  

ในปี 2559 มีพนักงานเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้แก่ 
หลกัสูตร “Anti-Corruption in Practice”และมีการเพ่ิมเติมกระบวนการจดัซ้ือรถยนตก์บัคู่คา้ของบริษทัใหรั้ดกมุมากยิง่ข้ึน  
เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 

 
ธุรกจิให้บริการประกนัวนิาศภัย  
(1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

- การรักษาฐานลูกค้าเดมิ 

  ในปี 2559 การตลาดประกนัภยัมีการขยายตวัท่ีลดลงมาจากทุกปีโดยมีการเติบโตเพียง 1.3% เน่ืองจากการ
แข่งขนัท่ีสูงข้ึน ท าให้เบ้ียประกนัภยัต่ออายลุดลง 10-20% ของเบ้ียเดิม แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงสามารถรักษารายไดจ้าก
การต่ออายขุองลูกคา้ไวไ้ดม้ากกวา่ 80%  บริษทับริหารความเส่ียงดงักล่าวโดยการน าเสนอสินคา้จะบริการใหม่ๆให้กบัลูกคา้
เดิมเพ่ือ รักษารายไดต้่อลูกคา้เดิมแต่ละรายไว ้ซ่ึงในปี พ.ศ. 2560 บริษทัตั้งเป้าหมายรายไดจ้ากการต่ออายไุว ้80% ของรายได้
เดิม 

- การขยายธุรกจิกบัลูกค้าใหม่ 

  ดว้ยการแข่งขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจประกนัภยัในปีท่ีผ่าน ท าให้บริษทัมีความเส่ียงให้การเพ่ิมจ านวนลูกคา้
ประเภทนิติบุคคล อยา่งไรก็ตามบริษทัมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจไปยงับริษทัคู่คา้ของบริษทัในกลุ่มเป็นจ านวนมากกวา่หลายร้อย
ราย โดยการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึงบริษทัไดมี้แผนในการขอใบอนุญาตเพ่ิมเติม คาดวา่จะแลว้
เสร็จภายในไตรมาสท่ีปี 2 ปี พ.ศ. 2560 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขนัและลดความเส่ียงดา้นการขยายธุรกิจลง 

 

(2) ความเส่ียงด้านการบริหาร/การด าเนินงาน 

- ความเส่ียงเร่ืองแผนสืบทอดและพฒันาบุคลากร 
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       ในปี 2559 บริษทัมีพนกังานและผูบ้ริหารท่ีเกษียณอายจุ านวน 2 ท่าน โดยบริษทัไดว้า่จา้งท่ีปรึกษาในระดบั
บริหารเพื่อทดแทนผูบ้ริหารท่ีเกษียณอายุ 1 ท่าน และท าการต่อสัญญาให้กบัผูจ้ดัการแผนกการตลาด 1 ท่าน อยา่งไรก็ตาม
บริษทัจะไดท้ าการปรับเปล่ียนโครงสร้างการท างานเพ่ือสนบัสนุนงานท่ีมีศกัยภาพข้ึนมาเป็นผูสื้บทอด และจะท าการวา่จา้ง
พนกังานทั้งในระดบับริหารและปฏิบติัการอีก 3 ท่านเพ่ือลดความเส่ียงดา้นการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคตภายในไตรมาส
ท่ี 1 ปีพ.ศ. 2560และบริษทัยงัไดว้างแผนดา้นบุคคลากรไปอีก 3 ปีขา้งหนา้ไม่วา่จะเป็นการสรรหาบุคลลากรเพ่ิมหรือการให้
ความรู้อบรมบุคคลากรท่ีมีศกัยภาพ 

- ความเส่ียงจากการท างานร่วมกบัตวัแทน 

    เน่ืองดว้ยปัจจุบนับริษทั มีการท างานร่วมกบัตวัแทนเพ่ือขยายงานประกนัภยัดา้นต่างๆ ซ่ึงตวัแทนแต่ละ
ท่านท างานร่วมกบับริษทัมาเกิน 10 ปี แต่การท างานดงักล่าวไม่ไดมี้สัญญาระหวา่งกนั บริษทัจึงไดท้ าการร่างสัญญาระหวา่ง
ตวัแทนดงักล่าวเพ่ือความโปร่งใส และลดความเส่ียงของบริษทัจากการท่ีตวัแทนอาจท าความเสียหายเกิดข้ึนภายในไตรมาสท่ี 
1 ปีพ.ศ. 2560  
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ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

 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 
นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 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 

www.pe.premier.co.th
mailto:teerapol@pfc.premier.co.th
ircontact@pe.premier.co.th
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   จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ :    64,000,000  หุน้ 
   จ านวนหุน้สามญัท่ีบริษทัถืออยู ่ :   63,999,998  หุน้ 
    
 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 : ธุรกจิให้บริการสินเช่ือเพ่ือธุรกจิต่างๆ                                                                                              
   ทุนจดทะเบียน  : 60,000,000  บาท 
   จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ :           600,000  หุน้ 
   จ านวนหุน้สามญัท่ีบริษทัถืออยู ่ :           599,996  หุน้ 
  
 ข้อมูลบุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 
 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 
 

 2) ตวัแทนผู้ถือหุ้นกู้ 
   บริษทั ไม่ม ีตวัแทนผูถื้อหุน้กู ้

mailto:contact.tsd@set.or.th
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  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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การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 406,076,354.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัหุ้น 812,152,709     
หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 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 2559  มีดงัตอ่ไปน้ี  

รายช่ือผู้ถือหุ้น  จ านวนหุ้น  % การถือหุ้น 

นายทวฉีตัร จุฬางกรู          196,000,000                      24.50  
บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน)          160,591,707                      20.07  
บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั            45,839,574                        5.73  
บริษทั พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จ ากดั            41,410,616                        5.18  
บริษทั พรีเมียร์โกลเบิลคอร์เปอเรชัน่ จ ากดั             39,494,461                        4.94  
COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH            22,974,780                        2.87  
นางวมิลทิพย ์พงศธร และนายวเิชียร พงศธร            14,116,235                        1.76  
บริษทั ลิควเิดชัน่ 3 จ ากดั            14,056,022                        1.76  
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)            11,964,495                        1.50  
นายภูศิษฐ ์จิตติละอองวงศ ์            11,150,000                        1.39  

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่          557,597,890  69.70 
 

หมายเหตุ  * การถือหุ้นของ บจ.พรีเมียร์ แพลนเนอร์ เป็นการถือหุ้นแทนและเพ่ือประโยชน์ของเจา้หน้ีในมูลหน้ีค  ้าประกนั 
  ตามแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทั  

           (ข) สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย (Free float) เท่ากบัร้อยละ 36.79 
            (ค) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเขา้ร่วมในการบริหารจดัการของบริษทั มีดงัน้ี 
 

ช่ือ ประกอบธุรกจิประเภท บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
1. บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั 
 (มหาชน) 
 
2.นางวิมลทิพย ์ พงศธร 

ธุรกิจจดัจ าหน่ายและเป็นตวัแทนจ าหน่าย
สินคา้อุปโภคและบริโภค 
 

 

มีนายวิเชียร พงศธร และ นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์  
นางแน่งน้อย  บุณยะสาระนนัท ์ เป็นกรรมการร่วม 
 
คู่สมรส นายวิเชียร พงศธร  ประธานกรรมการของบริษทั   
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 2) รายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัของ บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั   
     (มหาชน) ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนบญัชีผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีดงัต่อไปน้ี 
 บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 

ช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) % สัดส่วนการถือหุ้น 
  1.     บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 599,996 100.00  
  2.     นายวเิชียร  พงศธร 1 0.00 
  3.     นางสาวทิพยช์ยา  พงศธร 3 0.00 
                 รวม 600,000 100.00  

 
     บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 

ช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) % สัดส่วนการถือหุ้น 
  1.     บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 63,999,998 100.00  
  2.     นายวเิชียร  พงศธร 1 0.00 
  3.     นางสาวทิพยช์ยา  พงศธร 1 0.00 
                 รวม 64,000,000 100.00  
    
  บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 

ช่ือ จ านวนหุ้น % สัดส่วนการถือหุ้น 
  1.     บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 69,994 99.99  
  2.     นายวเิชียร  พงศธร 1 0.00 
  3.     นางสาวทิพยช์ยา  พงศธร 5 0.01 
                 รวม 70,000 100.00  

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

การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
 บริษทั ไม่ม ีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
 

นโยบายและการจ่ายเงนิปันผล 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นปีๆ ไป  

 
 
 

โครงสร้างการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษทั 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ  ากดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ  ากดั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบญัชีและการเงิน 

 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบริหารจดัการ 

ผูต้รวจสอบภายใน 

เลขานุการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ  ากดั 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานขายและการตลาด 

 
 

คณะท างานบริหารความเส่ียง 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานทรัพยากรบุคคล 

 
 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
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 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  คณะกรรมการบริษัทมจี านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมสามญั 
ผู้ถือหุ้น 

ประชุม 
คณะท างาน
ความเส่ียง 

ประชุม
วสิามญั 
ผู้ถือหุ้น 

1.  นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ 5/5 - 1/1 - 1/1 
2.  นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน ์                                                  กรรมการ 5/5 - 1/1 - 1/1 
3.  นายกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ   กรรมการ 5/5 - 1/1 - - 
4.  นางแน่งนอ้ย  บุญยะสาระนนัท ์ กรรมการ  

5/5 
 

- 1/1 
 

- 
 

1/1 

5.  นายสมชาย  เลิศสุทธิรัศมีวง  * กรรมการ 4/5 - 1/1 - 1/1 
6.  นางวไลรัตน ์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการและ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

5/5 - 
1/1 

- 
 

1/1 

10. นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชยั กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5/5 4/4 1/1 1/1 
 

1/1 

11. นางศุภศรี สุธนฐาน 
 

กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

5/5 4/4 1/1 1/1 
 

1/1 

12. นายสุรพล สร้างสมวงษ ์ กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

5/5 4/4 1/1 1/1 
 

1/1 

หมายเหตุ: - * กรรมการท่ีลาประชุมคณะกรรมการ เน่ืองจากติดภารกิจท่ีไดก้  าหนดไวล่้วงหน้าแลว้ 
 

โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี ประวติัของนายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1     

 
      กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั ประกอบด้วย นายวิเชียร พงศธร นางดวงทิพย์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ นายกิตติศกัด์ิ 
เบญจฤทธ์ิ นางแน่งน้อย บุณยะสาระนนัท์ นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง และนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต ์โดยกรรมการสองในหก
ท่านน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั      
 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและ   
ปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่ง
นานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 1) จดัการบริษทัเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น     
เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนด าเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุม     
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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 และงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมติั   
 4) พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งฉบบัท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ 
 5) พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการ  
 6)  จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7) ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงการรายงาน 
และการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี 
 9) มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการก ากบัดูแลใหก้าร
บริหารจดัการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น อยู่ในกรอบของการมี
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 
 11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทน
คณะกรรมการก็ได ้ทั้ งน้ีการมอบอ านาจแก่กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจช่วง      
ท่ีท าให้กรรมการหรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย 
หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด ขัดแยง้กับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้ งก าหนดให้ต้องขอ             
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคัญ       
ของบริษทั ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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 อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีในการบริหารกิจการของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย 
รวมถึง เร่ืองหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

(1) พิจารณากลัน่กรอง นโยบาย กลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ านาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษทัก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั  

(2) ก ากบัดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณ
ท่ีไดรั้บอนุมติั  

(3) มีอ านาจในการด าเนินการและอนุมติัค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการของ
บริษทั  

 (4) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ผู้บริหาร 
 บริษทัไม่มีพนักงานประจ า เน่ืองจากบริษทัด าเนินธุรกิจการลงทุนในบริษทัย่อยและใชว้ิธีการวา่จา้ง บริษทั พรีเมียร์ 
ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั จดัท างานดา้นบญัชีและการเงินและงานสนบัสนุนอ่ืนๆ ทั้งน้ี บริษทัไดม้อบหมายอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการด าเนินงานภายใตน้โยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้
 
     อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการ  
     กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจและหนา้ท่ีในการบริหารกิจการของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
รวมถึงเร่ืองหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษทั  
(2) จดัเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ านาจการบริหาร

ต่างๆของบริษทั เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ 
(3) ด าเนินการหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
(4) มีอ านาจในการด าเนินการและอนุมติัค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการของ

บริษทั 
(5) พฒันาองคก์รและบุคลากรใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
(6) เป็นผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบั 

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

 
   ทั้งน้ี อ านาจกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร จะไม่
รวมถึงอ านาจหรือการมอบอ านาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือรายการท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารด าเนินธุรกิจ
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ปกติทัว่ไป  ของบริษทั ซ่ึงการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทั เพ่ือพิจารณาและอนุมติัตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 
   รายช่ือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยทีเ่ป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกจิหลัก : บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
(PIL) และ พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั (PB) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัยอ่ยมีผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ ง นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท  ตั้ งแต่วนั ท่ี  19 กุมภาพันธ์ 2556                
เพ่ือท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการประชุมของการประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งสนบัสนุน
ให้การก ากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดี ทั้ งน้ี  เลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและหน้าท่ี                
ความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 
 
 คุณสมบัต ิ
 1) ตอ้งมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย
วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
 2) ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ 
 3) ตอ้งมีความรู้ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษทั และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี เป็นคุณสมบติัเสริมท่ีช่วยให ้
การท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 หน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัของเลขานุการบริษทั คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในด้านท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบ 
ส าหรับหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษทัรวมถึงหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1) จดัการเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี  
 2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามการปฏิบัติตามมติและ
นโยบายดงักล่าวผา่นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 3) ให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษทัในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง บริษัท 

นายเดช  ตุลยธญั กรรมการผูจ้ดัการ PIL 

นายไพโรจน์  ฉนัทศิลป ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-สายงานบญัชีและการเงิน PIL 

นายชญาน์วตั  ปุตระเศรณี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-สายงานขายและการตลาด PIL 

นายธีรยทุธ  พนัธ์ุมีเชาวน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-สายงานทรัพยากรบุคคล PIL 

นางวไิล  ทวทีองค า ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-สายงานบริหารจดัการ PB 
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 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 2559 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ดงัน้ี 
ค่าตอบแทน ปี 2559 

เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 
-  ประธานกรรมการบริษทั 
-  กรรมการบริษทั 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการตรวจสอบ 

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

 
19,500 
15,000 

 
19,500 
15,000 

บ าเหน็จ 
- ประธานกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ 

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

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

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ -ไม่มี- 
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  ในปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปเบ้ียประชุมตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมและ
บ าเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในรูปเบ้ียประชุมตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมดงัน้ี 
 

ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ 
กรรมการ 

ค่าตอบแทน 
รวม คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

1.นายวิเชียร  พงศธร    
ประธานกรรมการ 

- - - - 

2.นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน ์  
กรรมการ 

- - - - 

3.นายกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ 
กรรมการ 

75,000.00 - 220,000.00 295,000.00 

4.นางแน่งนอ้ย  บุณยะสาระนนัท ์
กรรมการ 

75,000.00 - 
 

220,000.00 295,000.00 

5.นายสมชาย  เลิศสุทธิรัศมีวง  
กรรมการ 

- - - - 

6.นางวไลรัตน ์ ผอ่งจิตต ์ 
กรรมการ 

- - - - 

10.นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชยั 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

75,000.00 97,500.00 250,000.00 422,500.00 

11.นางศุภศรี  สุธนฐาน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

75,000.00 75,000.00 220,000.00 370,000.00 

12.นายสุรพล  สร้างสมวงษ ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

75,000.00 75,000.00 220,000.00 370,000.00 

ยอดรวม       375,000.00          247,500.00 1,130,000.00 1,752,500.00 

หมายเหตุ :  กรรมการท่ีไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั 

    2) บริษทัยอ่ย: 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   
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         ปี 2559 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหารในรูปของเงินเดือนและเงินรางวลั (ไม่รวมเงินผลตอบแทน    
จูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย) จ านวน 5 ราย เป็นเงินทั้งส้ิน 11.23 ลา้นบาท 
 
 
 
 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน (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 และ บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ากดั  
   บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงาน โดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วน
ร้อยละของเงินเดือนตามท่ีบริษทัก าหนด โดยในปี 2559 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหารของ
บริษทัยอ่ย จ านวน 5 ราย รวมทั้งส้ิน 0.77 ลา้นบาท  
 
  (3)    การว่าจ้างด้านการบริหารและให้ค าปรึกษาธุรกจิ 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การวา่จา้งบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั (PFC) ให้ด าเนินการดา้นงานบริหาร
และงานสนับสนุนแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย ตามสัญญาว่าจา้งบริหารและให้ค  าปรึกษาธุรกิจ โดยขอบเขตการให้บริการของ 
PFC ครอบคลุมงานดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ งานดา้นการบริหารและนโยบายงานสนับสนุนดา้นบญัชีและการเงิน ดา้นการพฒันา
ธุรกิจและการลงทุน ดา้นระบบงานและขอ้มูล ดา้นทรัพยากรบุคคลและงานประชาสมัพนัธ์  
  การว่าจ้างดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการแยกงาน (Outsourcing) ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไป            
เพ่ือใชบ้ริการจากหน่วยงานกลางของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการรวมศูนยแ์ละแบ่งรับภาระค่าใชจ่้ายร่วมกนั 
(Sharing Cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษทั  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายโดยรวมท่ีบริษทัจะต้องจัดหาบุคลากร          
ท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือมารองรับงานสนบัสนุนใหค้รอบคลุมในทุกๆดา้น 
  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ PFC เป็นรายเดือนโดย PE จ่ายในอัตราเดือนละ 196,500 บาท               
PIL จ่ายในอตัราเดือนละ 432,200 บาท PC (2000) จ่ายในอตัราเดือนละ 90,000 บาท และ PB จ่ายในอตัราเดือนละ 117,900 
บาท ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าว PFC ก าหนดอตัราค่าบริการโดยค านวณบนหลกัเกณฑ์การกระจายตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของ PFC           
ไปยงักลุ่มบริษทั ผูว้า่จา้งโดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ รายไดร้วม สินทรัพยร์วม และจ านวนบุคลากรของแต่ละบริษทั  
  ทั้ งน้ี ตามเง่ือนไขของสัญญา บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนถึงก าหนดระยะเวลาตามสัญญาได้ ถ้าPFC 
ด าเนินการไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และ PFC จะเรียกร้องค่าจา้งส่วนท่ีเหลือตามระยะเวลาจา้งหรือค่าเสียหายใดๆ แก่
บริษทัไม่ไดท้ั้งส้ิน และเม่ือครบก าหนดอายสุญัญาแลว้ ใหถื้อวา่สญัญามีผลใชบ้งัคบัต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยถือขอ้ตกลงเดิม
จนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญา โดยฝ่ายท่ีบอกเลิกสญัญาจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้เป็นหนงัสือใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบก่อนวนัหมดอายุ
สญัญาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 
  อยา่งไรก็ตาม การท าสัญญากบั PFC ดงักล่าว ถือเป็นการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทั ซ่ึงบริษทัตอ้งปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการท ารายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครัด  
นอกจากน้ี หาก PFC มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของสัญญา หรือเง่ือนไขในการคิดค่าบริการกับบริษทัและบริษทัย่อย    



                                                                                                                                                                     รายงานประจ าปี 2559 
 

หนา้ท่ี  32 

บริษัทจะน ารายละเอียด และเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและ           
ใหค้วามเห็นของความเหมาะสมของสญัญาท่ีเปล่ียนแปลงไปทุกคร้ังก่อนเขา้ท าสญัญาใหม่ 
 
 
 
 

 บุคลากร 

บริษทัก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยมีพนกังาน
ทั้ งหมด 317 คน โดยในปี 2559 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวนทั้ งส้ิน 
124.62 ล้านบาท  ซ่ึงผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินรางวลั เงินช่วยเหลือพิเศษ            
เงินประกนัสงัคม เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการ เป็นตน้ (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจาก
การขาย ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย) 

 
จ านวนพนักงานและค่าตอบแทน 

ปี 2559 
PE 

PIL 
(บริษทัย่อย) 

PB 
(บริษทัย่อย) 

PC (2000) 
(บริษทัย่อย) 

PLMS 
(บริษทัย่อย) 

รวม 

ผูบ้ริหาร - ชาย (คน) 
               - หญิง (คน) 

-ไม่มี- 
7 
5 

-ไม่มี- 
1 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
7 
6 

พนกังานปฏิบติัการและสนบัสนุน 
              - ชาย (คน) 
              - หญิง (คน) 

-ไม่มี- 
 

212 
82 

 
4 
6 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
 

216 
88 

รวม  (คน) -ไม่มี- 306 11 -ไม่มี- -ไม่มี- 317 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) -ไม่มี- 114.45 10.17 -ไม่มี- -ไม่มี- 124.62 

 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร 
 บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและแนวการปฏิบติัการพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง โดยไดจ้ดัท าแนวทางการพฒันา
บุคลากรให้สอดคลอ้งกบัแผนและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยแต่ละต าแหน่งงาน แต่ละหน้าท่ีจะไดรั้บการวิเคราะห์
ศกัยภาพ (Competency) ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานให้สมัฤทธ์ิผลเป็นรายบุคคล เพ่ือก าหนดแผนพฒันาให้สอดคลอ้งกบัภาระ
งานในหน้าท่ี รวมถึงเพื่อเป็นการพฒันา/เตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยการจดัท าแผนความก้าวหน้า/แผนสืบทอด
ต าแหน่งงาน (Career Path & Succession Plan) ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และค่านิยมของบริษทัท่ีมุ่งด าเนินธุรกิจ
แบบองคร์วม โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กบัธุรกิจ พนกังาน และสงัคม ตามปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “ธุรกจิก้าวหน้า พนักงาน
มั่นคง สังคมยั่งยืน” และ คุณค่าหลัก (Core Value) ทั้ง 5 ประการของกลุ่มพรีเมียร์ท่ีบริษทัยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนิน
ธุรกิจ ไดแ้ก่ 
    1. ผลิตสินคา้และบริการคุณภาพ 
   2. น าเสนอแนวคิดใหม่ พฒันาคุณภาพชีวติ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
   3. ด าเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้งพนกังาน องคก์ร และสงัคม 
   4. ผสมผสานความรู้ และความสามารถ เพ่ือร่วมกนัคิดร่วมกนัสร้าง 
   5. ยดึหลกัคุณธรรม จรรยาบรรณ ดว้ยวถีิไทยท่ีดีงาม 
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  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรใหต้อบสนองต่อแนวนโยบายหลกัของบริษทั บริษทัจึงใหค้วามส าคญั
ต่อการพฒันาบุคลากรทุกระดบัใน 3 แนวทางหลกั ดงัน้ี 
  1.  ด้านความสามารถหลกั (Core Competency) 
    พนักงานได้รับการพฒันาและหล่อหลอมในด้าน พฤติกรรม ความเช่ือ ทัศนคติ อนัเป็นไปในทิศทางท่ี
ตอบสนองสนับสนุนต่อการบรรลุค่านิยมขององค์กรร่วมกันของบริษทัท่ีมุ่งด าเนินธุรกิจแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความ
สมดุลให้กับ ธุรกิจ พนักงาน และสังคม ตามปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และ 
“คุณค่าหลกัขององค์กร (Core Value)” 
  2. ความสามารถทางด้านการจดัการ (Managerial Competency) 
   ทกัษะและความสามารถทางดา้นการบริหารจดัการ ถือเป็นความจ าเป็นและเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญั ส าหรับ
พนกังานระดบั บงัคบับญัชา พนกังานระดบับริหาร รวมถึงระดบัจดัการ บริษทัไดใ้หค้วามส าคญั โดยการก าหนดแนวทางการ
พฒันาให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและก าลงัเกิดข้ึนในอนาตค ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้บ้ริหารมีเคร่ืองมือท่ีดีพอ ในการน าพา
องคก์ร ทีมงานใหบ้รรลุซ่ึงปรัชญา วสิยัทศัน์และคุณค่าหลกัของบริษทั 
  3. ความสามารถตามหน้าทีรั่บผดิชอบ (Functional Competency)  
   บุคลากรแต่ละคนแต่ละหนา้ท่ีจะไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถให้สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี 
เพื่อให้สามารถปฏิบติังานในหน้าท่ีไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มก าลงัความสามารถ เพ่ือให้บรรลุซ่ึงประสิทธิผลของการ
ท างานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกนั 
   บริษทัไดมี้การเร่ิมด าเนินการจดัท าเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็นการรักษาคน
เก่งและคนดีใหอ้ยูก่บัองคก์รอีกทั้งยงัส่งผลใหพ้นกังานสามารถมีความเจริญกา้วหนา้ในเสน้ทางสายอาชีพของตนเอง และเป็น
การพฒันาขีดความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดบัชั้น ให้การท างานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้พ่ือท่ีจะสามารถแข่งขนั          
ในธุรกิจได ้ 
   การพฒันาบุคลากรเนน้คุณค่าหลกัในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัคือ พนกังาน องคก์ร 
และสงัคม แนวทางการบริหารงานบุคคล มีดงัน้ี 

 พฒันาความสามารถของบุคลากร ก าหนดการพฒันาส่งเสริมคุณภาพทั้งความรู้ ความสามารถ คุณภาพ
งานบริการและความปลอดภยั ใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัและความสามารถท่ีดีในแต่ละดา้นมี
โอกาสกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีท า นอกจากน้ีมุ่งเนน้การพฒันาทั้ง 3 ดา้น (ทกัษะ ทศันคติ เทคนิค) อยา่งเป็นระบบตามแผนการ
อบรมบุคลากร (Training Roadmap) ซ่ึงครอบคลุมและสอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพื่อท าให้มีความรู้               
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการปฏิบติังาน (Technical Skills) ใหเ้ป็นท่ียอมรับเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 

 ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีสนบัสนุนตามหลกัวิถีไทยท่ีดี และ
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการยดึถือปฏิบติัตามคู่มือนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
   ในปี 2559 ท่ีผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาบุคลากร (Soft Skills) คิดเป็นเงิน 
689,8897.95 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65 ของอตัราเงินเดือนของพนักงานทั้งหมด โดยรายละเอียดหลกัสูตรการฝึกอบรม
ผูบ้ริหารพนกังานรายงานอยูใ่นท่ี “รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนประจ าปี Sustainability Development Report” 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

 
นายวเิชียร พงศธร  
อาย ุ60 ปี 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 8 ตุลาคม 2536 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมนิวเคลียร์ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy,  New York, U.S.A 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)    : 2.23 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    : ไม่มี 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

• 2535 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

• 2550 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

• 2531 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ    บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 

• 2533 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 

• 2536 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ      มูลนิธิยวุพฒัน์ 

• 2541 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ากดั 

• 2543 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 
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• 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ       บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 

• 2554 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ       มูลนิธิเอน็ไลฟ 

• 2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ       มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” 

• 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ       มูลนิธิองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 

• ปัจจุบนั กรรมการ                                 บริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

• ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

 
 
       นางดวงทพิย์ เอีย่มรุ่งโรจน์  
       อาย ุ61 ปี 
       กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
       วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 30 เมษายน  2544 
 
 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC) INSEAD, France 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 22 ปี 2547 
• Family Business Governance for Sustainability FBG 5/2016 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  : 0.01 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 2535 - ปัจจุบนั   กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
• 2550 - ปัจจุบนั   กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 
• 2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)  
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
• 2536 – ปัจจุบนั  กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิยวุพฒัน์ 
• 2541 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ากดั 
• 2542 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
• 2542 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 
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• 2543 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 
• 2547 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
• 2553 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั ค.คน จ ากดั 
• 2554 – ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการและเหรัญญิก    มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”  
• 2554 – ปัจจุบนั  กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอน็ไลฟ 
• ปัจจุบนั    กรรมการ  บริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
• ปัจจุบนั    ผูอ้  านวยการใหญ่  สายงานสนบัสนุน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์              
 
  
       นายกติตศัิกดิ์    เบญจฤทธ์ิ  
       อาย ุ67 ปี 
       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 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)    : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    : ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 2552 – 2556  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บริษทัหลกัทรัพย ์สินเอเซีย จ ากดั (มหาชน) 
• 2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั  
        (มหาชน) 
• 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  
• 2556 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน)    
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
• 2542 – ปัจจุบนั กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
• 2542 – ปัจจุบนั กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ากดั 
• 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 
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• 2543 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 
• 2552 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
• 2552 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่   กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 
 
 
 
 
 
       นางแน่งน้อย บุณยะสาระนนัท์  
       อาย ุ71 ปี 
       กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
       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 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)   : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   : ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 2551 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
• 2551 - 2553    กรรมการท่ีปรึกษา   สายธุรกิจการเงิน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
• 2554 - 2555    ท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่      กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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       นายสมชาย เลศิสุทธิรัศมวีง  
       อาย ุ60 ปี 
       กรรมการผูจ้ดัการ 
       กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
      วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 26 เมษายน 2555 
 
 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ TARLETON STATE UNIVERSITY, U.S.A. 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 102 ปี 2555 
• หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 9 ปี 2557 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)   : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   : ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  : ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
• 2541 – 2553   รองกรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ากดั 
• 2553 – 2557   กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
• 2557 – ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั                                                                                         
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       นางวไลรัตน์ ผ่องจติต์ 
       อาย ุ54 ปี 
       กรรมการผูมี้อ 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 : The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 15 ปี 2557 
• หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 13 ปี 2557 
• หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นท่ี 2 ปี 2559 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    : ไม่มี  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน)  
• 2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ    บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ (มหาชน)  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
• 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ   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 แอลเอม็เอส จ ากดั 
• 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  านวยการอาวโุส   สายสนบัสนุน 3 กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 
 

       นางจติรวฒันา จารุวฒันชัย 
อาย ุ65 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 าแหน่งในกจิการอ่ืน (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 ุ60 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 าแหน่งในกจิการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
• 2547 – ปัจจุบนั    ผูอ้  านวยการบญัชีและการเงิน    บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)   
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นายสุรพล สร้างสมวงษ์ 
อาย ุ59 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 าแหน่งในกจิการอ่ืน (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 PMC บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์
PE บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ PRH บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์
PC2000 บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) RYH บจ. รายา เฮอริเทจ
PIL บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง MS บจ. หมูบ่า้นเสรี
PB บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ SP บจ. เสรีพรีเมียร์
PT บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี PAC บจ. พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์
DCS บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ PMB บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั
DCS Myanmar Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd. PMN บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร่ิง
PM บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง P-PET บจ. พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์
PMF บจ. พี.เอม.ฟดู SHR บจ. ซี แฮริเออร์
PCI บจ. พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี PCE บจ. พรีเมียร์ ซีอี
PFP บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ IME บจ. อิมพีเรียล อีเก้ิล
PMSE บจ. พีเอ็ม 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 เอ็นเนอร์จี RKT บจ. ร้านคนไทย
PHA บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์

รายช่ือบริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมยีร์
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นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ 
อาย ุ52 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 งานกฎหมาย กลุ่มบริษทัพรีเมียร์และเลขานุการบริษทั  
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นายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง 
 อาย ุ53 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 
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• 2555 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ งานตรวจสอบภายใน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จ านวนหุ้น ณ วันที่ จ านวนหุ้น ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึน้ ลดลง

นายวิเชียร พงศธร 0.00% 700,000                    0.09% 700,000          -                    

นางวิมลทิพย ์พงศธร (คูส่มรส) 13,416,235               1.68% 13,416,235               1.68% -                  -                    

นางวิมลทิพย ์พงศธร (คูส่มรส) ถือหุ้นร่วมกบั 3,732,427                 0.47% 3,732,427                 0.47% -                  -                    

คุณหญิงมาลาทิพย ์โอสถานุเคราะห์

รวม 17,148,662               2.14% 17,848,662               2.23% -                  -                    

นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ 55,440                      0.01% 55,440                      0.01% -                  -                    

นายประเสริฐ เอ่ียมรุ่งโรจน์ (คูส่มรส) -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    

นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    

นางเพญ็ศรี เบญจฤทธ์ิ (คูส่มรส) -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    

นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชยั -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    

นายประพนัธ ์ จารุวฒันชยั (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 บณุยะสาระนนัท์ -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    

นายบญุเสริม บณุยะสาระนนัท ์(คูส่มรส) -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    

นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    

นางสนิทสรวง เลิศสุทธิรัศมีวง (คูส่มรส) -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    

นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต์ 60                             0.00% 60                             0.00% -                  -                    

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

นางสาวมนตภ์สัสร ผอ่งจิตต ์(บตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    

เดก็ชายวริทธ์ิธร ผอ่งจิตต ์(บตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    

รวม 17,212,500               2.15% 17,912,500               2.24% 700,000          -                    

คิดเป็นร้อยละ จ านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

รายช่ือกรรมการ คิดเป็นร้อยละ
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การก ากบัดูแลกจิการ 

 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
  คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่วา่กระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
และการบริหารจดัการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเป็นธรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   
ทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษทัเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื เพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานยดึถือเป็น
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   คณะกรรมการมีนโยบายในการสนบัสนุนหรือส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุ้นประเภทสถาบนั
ให้เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและใชสิ้ทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การมีส่วนแบ่งในก าไรของ
กิจการ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ี
ประชุม ผูถื้อหุ้น เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงิน                
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ค่าสอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 
   1.2  บริษัทมีการให้ข้อมูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบ         
ในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระ
การประชุม และละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสของผู ้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมี
รายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 

1.2.1 บริษทัไม่มีการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผยตาม
ขอ้ก าหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุม     
ผูถื้อหุน้อยา่งกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้น
ทราบล่วงหนา้ ให้สิทธิในการซกัถามคณะกรรมการในท่ีประชุม ไม่จ ากดัสิทธิในการเขา้ประชุมของ     
ผูถื้อหุน้ท่ีมาสายเป็นตน้ 
1.2.2 บริษทัไดใ้หข้อ้มูลวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยก าหนดวาระการประชุมผูถื้อหุ้น
ไวเ้ป็นเร่ืองๆ และมีการระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอไวช้ดัเจน รวมถึงมีขอ้มูล
เพียงพอต่อการตดัสินใจดงัต่อไปน้ี 

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

การศึกษา ประสบการณ์ เป็นตน้   
        2)  การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน โดยหากกิจการใดเป็นกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัก็ไดร้ะบุไวช้ดัเจนแลว้ 
        3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่) 
        4) จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งและผลการปฏิบติังานในระหวา่งเป็นกรรมการ    
                                                         (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม) 
        5) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีคณะกรรมการสรรหา  
        6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
       ข.  วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ    
        1) จ านวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามต าแหน่งหรือภาระหนา้ท่ีของกรรมการ 
        2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
        3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาค่าตอบแทน 
        4) สิทธิประโยชน์ อ่ืนๆ ท่ีได้รับในฐานะกรรมการ  (ปัจจุบันกรรมการไม่มีสิทธิ

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

เปล่ียนตวัผูส้อบบญัชี (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใหม่) 
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        5) วธีิการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี รวมทั้งค่าบริการอ่ืนของผูส้อบบญัชี 
        6) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
        7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
       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 านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเตม็ท่ี 
และควรละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้น การเขา้ประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่มี
วธีิการท่ียุง่ยากหรือมีค่าใชจ่้ายมากเกินไป และสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง 
   1.4  บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถาม
ล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมกบัการน าส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัยงัเผยแพร่
หลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ยคณะกรรมการไดมี้การก าหนดการกลัน่กรองค าถาม
ล่วงหน้าและก าหนดให้บริษทัตอบค าถามให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกบัมีการช้ีแจงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ โดยมี
รายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 

1.4.1 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ได้
ตลอดระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมค าถามจนถึง
ประมาณ 7 วนัก่อนวนัประชุม โดยบริษทัปฏิบติัตามแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

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

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

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

ของค าถามเหล่านั้น 
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   1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนด      
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
   ทั้ งน้ี ผู ้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และ               
ยงัก าหนดให้บริษทัจดัให้มีอากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุ้นส าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกดว้ย นอกจากน้ี ให้สิทธิแก่ผูถื้อ
หุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยู่ระหว่าง
พิจารณาและยงัไม่มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีได้เขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมี
ความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
 
 
  2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
   2.1  คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษทัน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น 
การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด 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 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

ได ้
   2.3  ในการประชุมผูถื้อหุ้นได้จดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น   
วาระการแต่งตั้งกรรมการ 
   2.4  บริษทัจดัให้มีกระบวนการตรวจนับ การจดัเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆวาระและการบันทึก       
วดิีทศัน์การประชุมอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น และมีการเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี ในการประชุมและการนบัคะแนน
เสียงในทุกๆ วาระเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้
   2.5  ประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง
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 เปิด เผยมติ ท่ีประชุมโดยแยกเป็นคะแนน ท่ี เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วยห รืองดออกเสียง                        
ในวนัท าการถดัไป 

     3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผู ้ถือหุ้น เพ่ือใช้เป็นช่องทาง           
ใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป 

     3.2.3 เผยแพร่วดิีทศัน์การประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
  4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผ่านบนเวบ็ไซต ์ 
ของบริษทั 
   ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  บริษทัไดจ้ดัข้ึนในวนัพธุท่ี 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
โดยมีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะรวมจ านวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.1402 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ     
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอ่ืนอีก 5 ท่าน นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
เลขานุการบริษทั และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย   
   และเม่ือวนัศุกร์ท่ี 23 กนัยายน 2559 เวลา 10.00 น. บริษทัไดจ้ดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559    
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
โดยมีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะรวมจ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.4525 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ     
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอ่ืนอีก 5 ท่าน นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
เลขานุการบริษทั และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย   
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นทุกคราว รวมทั้งในปี 2559 บริษทัไดม้อบให้
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัด าเนินการจดัส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมหลกัเกณฑ์วิธีการเขา้ร่วมประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซ่ึงในแต่ละวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชดัเจนให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว      
ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th  ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และได้จดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
สามารถตรวจสอบได ้
   ในปี 2559 บริษทัได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ภายใต้โครงการ
ประเมินคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผู ้ถือหุ้น ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมบริษทัจดทะเบียน โดยหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินคุณภาพครอบคลุม
ขั้นตอนต่างๆในการจัดการประชุมผูถื้อหุ้นตั้ งแต่ก่อนวนัประชุม วนัประชุม และภายหลังวนัประชุมในระดับ “ดีเลิศ”         
ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 5  
  หลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัไม่ได้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
(CGR) ประจ าปี 2559 ในหมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ มีดงัต่อไปน้ี 
   1. บริษทัไม่ไดเ้ปิดเผยถึงการจดัให้มีผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงาน
การประชุมผูถื้อหุ้น เน่ืองจากการจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกนั

http://www.pe.premier.co.th/
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การทุจริตในการลงคะแนนเสียง ทั้ งน้ี บริษทัไดจ้ัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการ
บนัทึกวิดีทศัน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถว้น และมีการเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัอีกดว้ย ดังนั้นการด าเนินการ
ประชุมและการนบัคะแนนเสียงจึงเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบไดอ้ยูแ่ลว้ 
 
หมวดที ่2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้ ากบัดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้ งเร่ืองการก าหนดกระบวนการท่ี       
อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผูถื้อหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระท าท่ีเป็น            
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 ขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษทัมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลท่ี

บริษทัจะส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร  
     1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม         

ผูถื้อหุน้มากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด (อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม) 
   1.2  บริษทัแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้ งสิทธิ    
การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ทราบทั้งในหนงัสือเชิญประชุมและในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
   1.3  หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้ดัท าเป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย 
 

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
2.1    คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนั 

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

     7) มีกระบวนการกลั่นกรองเร่ืองท่ีผู ้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการ  

     8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถื้อหุ้นทราบ  โดยแจ้งไปยงัผูถื้อหุ้น              
ผูเ้สนอวาระ และแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

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

ของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ เป็นตน้ 
     4) คณะกรรมการแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของ     

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
     5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด

ไว ้
     6) เลขานุการบริษทัแจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลใหผู้ถื้อหุ้นทราบ โดยแจง้ไป

ยงัผูถื้อหุน้ผูเ้สนอ และประธานกรรมการแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
   2.3  ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผู ้บริหารไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  
   2.4  คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
 
 3. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
  3.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองคก์รถือปฏิบติั 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 
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     2) แนวทางดังกล่าวสอดคลอ้งกับลกัษณะของธุรกิจและขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นตน้ 

     3) ก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
     4) เลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีในการรายงานขอ้มูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ขอ้มูลของ

กรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้ งผูเ้ก่ียวข้อง โดยเฉพาะเม่ือคณะกรรมการตอ้งพิจารณาธุรกรรม
ระหวา่งบริษทักบักรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

   4.2  คณะกรรมการดูแลให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคญัในลักษณะท่ีอาจท าให้กรรมการราย
ดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น  
  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ไม่มีการเปล่ียนแปลงล าดับระเบียบวาระการประชุม หรือ
เพ่ิมเติมวาระการประชุม และไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
  นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงั  
ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้แก่คณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทั้ งมีการเปิดเผยในท่ี
ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปี 
  หลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัไม่ได้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
(CGR) ประจ าปี 2559 ในหมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั มีดงัต่อไปน้ี 
   1. บริษัทไม่ได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting) เน่ืองจากบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และบริหารกิจการ        
โดยค านึงถึงสิทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยอยูแ่ลว้ 
   2. บริษัทไม่ได้ ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู ้ท่ี
คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุ้นของบริษทัตนเองอยา่งนอ้ย 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 าคญัต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ และถือเป็นหนา้ท่ีใน
การดูแลใหเ้กิดความอยูร่อดและยัง่ยนืของสงัคมร่วมกนั ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยยดึมัน่เจตนารมณ์ของการด าเนินธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืนโดยตระหนักและให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ภายใตป้รัชญาของกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์ นัน่คือ “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สงัคมยัง่ยืน” เพราะเช่ือมัน่วา่การคงไวซ่ึ้งความสมดุลระหวา่งธุรกิจ พนกังาน 
และสงัคมนั้น จะส่งเสริมใหท้ั้งบริษทั สงัคม และส่ิงแวดลอ้มเติบโตไปพร้อมๆกนัอยา่งเขม้แขง็และยัง่ยนื 
  บริษทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
  1.  การก าหนดนโยบายการปฏบิัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 
   1.1   คณะกรรมการก าหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการ
ด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม ท่ีท าให้มัน่ใจไดว้่าบริษทัและ    
ห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
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   1) ผู้ถือหุ้น 
    ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู ้ถือหุ้น 
บริหารงานด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ  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       
การประกันชีวิตกลุ่ม การประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ าปี ห้องพยาบาลของบริษทัโดยแพทยแ์ละพยาบาล
วชิาชีพ ห้องสมุดส าหรับพนกังาน ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับ-ส่งพนกังาน และสวสัดิการเก่ียวกบัเงินช่วยเหลือพนกังานในโอกาส
ต่างๆ        
                 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั โดยจดัให้มีคณะกรรมการดูแลดา้นความปลอดภยั  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการ
ปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด  มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน
แก่พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตส านึกให้พนกังานทุกคนตระหนกัถึงความปลอดภยัและยึดถือ
ปฏิบติั และก าหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกนัภยัในอาคารส านกังาน  การซอ้มหนีไฟเป็นประจ าทุกปี รวมถึงการตรวจ
วเิคราะห์ระดบัแสงสวา่ง และตรวจวดัระดบัความดงัเสียง 
   3) ลูกค้า  
    บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ โดยน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์
มีคุณภาพและไดม้าตรฐานมีความปลอดภยั เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และ
บริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้งการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อ
ลูกคา้ และมีกระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผิดปกติเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ 
   4) คู่ค้าและเจ้าหนี ้
    บริษทัมีการคดัเลือกคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ด าเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีก าหนดไว ้ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัคู่
คา้หรือเจ้าหน้ี หากในกรณีท่ีขอ้มูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้ี                
เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาใหร้วดเร็วและเกิดความยติุธรรมต่อทุกฝ่าย 
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   5) คู่แข่ง 
    บริษัทมีการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน             
มีการแข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ี      
ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวร้ายหรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและ                
ไม่เป็นธรรม 
   6) ชุมชน/สังคม 
    บริษัทก าหนดแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติแก่
พนกังานทุกคน ดงัน้ี 
    (1) สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมส่วนรวม และสร้างปฏิสมัพนัธ์อนัดี

กบัชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษทัตั้งอยู ่ 
    (2) ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (3) ไม่สนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อชุมชน สงัคม  
    (4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายท่ีสังคมหวัน่วิตก อนัอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/

บริการหรือการด าเนินงานของบริษทั 
    (5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ี ดี สร้างสังคมท่ีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข        

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมท่ีดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตส านึกของ              
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและการมีจิตอาสาใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังาน  

   7) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
    บ ริษัท และบ ริษัท ย่อยด าเนิ น ธุร กิจตาม  “นโยบ ายเก่ี ยวกับ ส่ิ งแวดล้อมและสั งคม ”                        
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทและบริษัทย่อย) และปฏิบัติตามกฎหมายด้านส่ิงแวดลอ้มและ        
ความปลอดภยัของภาครัฐอยา่งเคร่งครัด 
    (1) ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม  
    (2) ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
    (3) ไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อสภาพแวดลอ้มส่วนรวม  
    (4) ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยดัพลงังานและ

ทรัพยากรอ่ืนๆ โดยการน าเทคโนโลยท่ีีสามารถประหยดัพลงังานมาใชภ้ายในบริษทั 
    (5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ งมีการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัพนกังาน โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีทราบ   
  1.2 คณะกรรมการก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียน และจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซต ์หรือรายงานประจ าปีของบริษทั 
  1.3 มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหาย
จากการท่ีบริษทัละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
 
 2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดท ารายงาน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability 
Development Report) ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR Report) 
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  2.1 บริษทัเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ และเปิดเผย
กลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
  2.2 คณะกรรมการดูแลใหบ้ริษทัจดัท ารายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการเป็นฉบบัต่างหากแยกจากรายงานประจ าปี และไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th 
 
  3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง    
 
  4.  บริษัทมีการก าหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา         
ของผูอ่ื้น ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศ และหา้มการน าซอฟตแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชง้านใน
บริษทั รวมทั้ งมีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ ซ่ึงได้แจง้ให้พนักงานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบติัตลอดมา  
 ในปี 2559 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากน้ีบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี อาทิ 

1. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นทุกรายเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะได้รับการรวบรวม        
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึงในการประชุมประจ าปี 2559 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอแนะขอ้คิดเห็นเป็นการ
ล่วงหนา้ 
  2.  บริษัทไม่มีกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขันทางการค้า ส่ิงแวดลอ้ม         
ไม่มีกรณีการกระท าผิดด้านละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ด้านการทุจริต หรือกระท าผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ          
และมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัราการหยดุงาน หรืออตัราการเจ็บป่วยจากการท างานเป็นศูนย ์
 3. บริษทัได้จดัท ารายงานการพฒันาความยัง่ยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหาก     
แยกจากรายงานประจ าปี โดยใชแ้นวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใตว้ิสัยทัศน์     
พนัธกิจและปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยัง่ยืน” และได้เปิดเผยไวใ้น     
เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th 
  4. เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดย้ืน่ขอต่ออายกุารรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อตา้นการทุจริต ท่ีไดรั้บการรับรองแลว้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน
บริษทัอ่ืน (Holding Company) บริษทัไดน้ าส่งนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัใหบ้ริษทัยอ่ยด าเนินการต่อ ขณะน้ี บริษทั
ยอ่ยก าลงัอยูร่ะหวา่งการจดัท าคู่มือปฏิบติัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัตามแนวทางนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์
รัปชันของบริษทัย่อยเอง รวมถึงได้เพ่ิมเง่ือนไขเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตลงในเอกสารทางธุรกิจ และท าการฝึกอบรม
พนักงานทุกคนเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันของบริษทั ส่งเสริมความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต และความรับผิดชอบ 
    หลกัเกณฑท่ี์บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
(CGR) ประจ าปี 2559 ในหมวดท่ี 3  บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียมีดงัต่อไปน้ี 

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

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 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษทัจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้ งน้ีเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบ
ขอ้มูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญัของบริษทั 
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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 
  1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วธีิการสรรหากรรมการ และวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ทั้งคณะและรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 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) งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบันและของปี

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 
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(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 
(21) ขอ้มูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เช่น ช่ือบุคคลท่ีสามารถให้

ขอ้มูลได ้หมายเลขโทรศพัท ์
(22) แผนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ประจ าปี 

ในปี 2559 บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานประจ าปีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษภายใน 120 วนันับตั้งแต่วนัส้ินสุด
รอบปีบญัชี โดยไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 พร้อมทั้งสามารถ
ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัไดใ้นวนัเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การเผยแพร่รายงานการประชุมคร้ังล่าสุดไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุน้อีกดว้ย   
 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การน าเสนอผลการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินแก่ผูถื้อหุน้ นกั
ลงทุนรายย่อย นกัลงทุนสถาบนั 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 2559 ในหมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส มีดงัต่อไปน้ี 
 1. การพบปะกบันกัวเิคราะห์   
  การให้ขอ้มูลของบริษทันั้น บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลผ่านช่องทางโดยตรงกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
ซ่ึงน่าจะเพียงพอและสมบรูณ์ 
 2. บริษทัไม่ได้แสดงตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับ
ความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นตน้ เน่ืองจากส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นขอ้มูลท่ีไม่ควรน ามาเปิดเผยเพราะเป็นขอ้มูลภายใน 
ส าหรับการวดัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ ทางบริษทัจะน าไปปฏิบติัภายหลงั 
 3. บริษทัไม่มีการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน/การจดัท าจดหมายข่าวท่ีน าเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท 
เน่ืองจากบริษทัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัและขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินของบริษทัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (Annual Report) รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน (Sustainability Development 
Report) รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และบนเว็บไซต์ของบริษทั  www.pe.premier.co.th อย่างถูกตอ้งครบถว้น และบริษัท
พร้อมท่ีจะใหข้อ้มูลต่างๆ ดงักล่าวต่อส่ือมวลชน 
  4. บริษทัไม่ได ้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทน CEO เน่ืองจากเป็นขอ้มูลภายใน แต่มีการเปิดเผยเป็นตวัเลข
โดยรวมของผูบ้ริหาร 
 
หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการท างานของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ แผนงาน และ
งบประมาณ รวมทั้งความรับผดิชอบตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 

mailto:ircontact@pe.premier.co.th
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  บริษทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดงัน้ี 
  1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 
   1.1  คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
หลากหลายทั้ งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั เพศ และควรมีกรรมการ          
ท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัด 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  คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ
ในจ านวนท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด 
   1.5  สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์เร่ืองความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นหลกั มากกว่าท่ีจะใช้หลกัเกณฑ์ในเร่ือง
สดัส่วนของเงินลงทุน 
   1.6  บริษทัค านึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการท่ีบริษทัก าหนดมากกวา่
จ านวนหรือสดัส่วนของกรรมการอิสระ 
   1.7  คณะกรรมการมีการก าหนดจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการก าหนดจ านวนวาระ       
ท่ีด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด 
   1.8  คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเป็น  “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของ
บริษทัมีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทั โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีส 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 าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ  
     คณะกรรมการมีการก าหนดคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัท่ีเหมาะสมท่ีจะปฏิบติั
หน้าท่ีในฐานะเลขานุการบริษทั และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานประจ าปี และ            
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
   1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองด้านกฎหมาย การบัญชีหรือ       
การปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั บริษทัก าหนดคุณสมบติัและแต่งตั้งบุคคลมาด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัโดยค านึงถึง
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานเป็นหลกั ไม่วา่บุคคลดงักล่าวจะเป็นพนกังานประจ าของบริษทัหรือไม่ 
 
  2. คณะกรรมการชุดย่อย   
   2.1  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์           
แห่งประเทศไทย มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด 
   2.2  คณะกรรมการจดัให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยท่ีคณะกรรมการทั้ งคณะ
ยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูอ้นุมติัและท าหน้าท่ี
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 ความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั รวมถึงท าการทบทวนและอนุมติัเป็นประจ า 

    เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของบริษทั 
     2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมี  

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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     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 ากบัดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดงักล่าวอยา่งน้อย        

ปีละ 1 คร้ัง 
   3.3  คณะกรรมการส่งเสริมให้จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือใหก้รรมการผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ดงักล่าวอยา่งจริงจงั 
   3.4  คณะกรรมการได้พิจารณาเร่ืองความขัดแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท า
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์  ควรมีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น
โดยรวมเป็นส าคญัโดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และคณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ให้
ถูกตอ้งครบถว้น 
   3.5  คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าวและทบทวนระบบท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และให้เปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปี 
   3.6  คณะกรรมการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ใหค้รอบคลุมทั้ง
องคก์รโดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า มีการทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และในทุกๆ ระยะเวลา
ท่ีพบว่าระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงการให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้าและรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย 
   3.7  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจ าปี 
   3.8  คณะกรรมการจดัให้มีแนวทางด าเนินการท่ีชดัเจนกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัหรือรายงานตรงต่อบริษทั โดยคณะกรรมการก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียนและ
จดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซตห์รือรายงานประจ าปีของบริษทั   
มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการท่ีบริษทัละเมิด
สิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
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   3.9  คณะกรรมการมีกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อยเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท           
โดยคณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย เพื่อควบคุมการ
บริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 4. การประชุมคณะกรรมการ 
  4.1 บริษทัจดัให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้
  4.2 จ านวนคร้ังของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทั ในกรณีท่ีบริษทัไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษทัส่งรายงาน      
ผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุมและ       
ดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัการณ์ 
  4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดูใหแ้น่ใจวา่เร่ืองท่ีส าคญัไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม 
  4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม 
  4.5 กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 
  4.6 องค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการลงมติในท่ีประชุมจะตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวสิัย  อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจ
หรือการด าเนินงานของบริษทัและไม่อาจด าเนินการให้กรรมการจ านวน 2 ใน 3 เขา้ประชุมได ้กรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า    
ก่ึงหน่ึงตามขอ้บงัคบัมีอ านาจท่ีจะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได ้
  4.7 ประธานคณะกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะ
อภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบกรรมการทุกคน
ใหค้วามสนใจกบัประเด็นทุกเร่ืองท่ีน าสู่ท่ีประชุม รวมทั้งประเด็นการก ากบัดูแลกิจการ 
  4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ   
เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพ่ือมีโอกาสรู้จักผู ้บริหารระดับสูง            
ส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 
  4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผูจ้ ัดการ เลขานุการบริษทั หรือ
ผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็น
อิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 
  4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเอง        
ตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจง้ให้
กรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 
  4.11 รายงานการประชุม ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย และมีระบบการจดัเก็บท่ีดี สืบคน้ง่าย        
แต่ไม่สามารถแกไ้ขโดยไม่ผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการ 
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 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 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นการประเมินทั้งคณะ 
และรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑข์ั้นตอนไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 
  5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัท           
เป็นประจ าทุกปีเพ่ือน าไปใชใ้นการก าหนดค่าตอบแทน โดยมีหลกัเกณฑก์ารประเมินตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด  

ส าหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมิน
ดงักล่าวขา้งตน้ให้กรรมการทุกท่านท าการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลบัภายในวนัท่ี 15 ธนัวาคมของทุกปี 
หลงัจากนั้นเลขานุการบริษทัจะท าการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไป เพ่ือรับทราบและปรับปรุงแกไ้ขการท างานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
                           ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ งคณะและ
รายบุคคล โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวขอ้ 5 ระดับ ดังน้ี 0 = ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ือง
นั้น    1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเล็กน้อย    2 = เห็นด้วย 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 บริษทัยงัมีการประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ทางธุรกิจของบริษทั ผลการด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข ใชว้ิธีการให้
คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล          
ซ่ึงหวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
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   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 : การพฒันาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
  6.  ค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนของกรรมการไดจ้ัดให้อยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดบัท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนเช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยควรไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมดว้ย 
 
 7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
  7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นต้น เพ่ือให้มี        
การปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษทั หรือใช้บริการของ
สถาบนัภายนอก 
  7.2 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจใน
ธุรกิจ และการด าเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทัเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษทั
เป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ 
แนวทางการด าเนินงาน เป็นตน้ 
  7.3 คณะกรรมการก าหนดให้มีนโยบายพฒันาบุคลากรส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร และเปิดเผยใน
รายงานประจ าปีของบริษทั 
  7.4 คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานเพ่ือทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ถึงแผนการพฒันา
และสืบทอดงาน ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีการเตรียมใหพ้ร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ือง ถึงผูสื้บทอดงานในกรณี
ท่ีตนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
  ในปี 2559 กรรมการเขา้ร่วมการสัมมนาและเขา้รับอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) และหลกัสูตรอ่ืนๆท่ีส าคญั ดงัน้ี   
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ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หลกัสูตรทีอ่บรมปี 2559 
ระยะเวลา
อบรม(วนั) 

1 คุณจิตรวฒันา   จารุวฒันชยั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- สมัมนาหลกัสูตร The UK Experience on Implementing the 
Enhanced Auditor Reporting รุ่นท่ี 1/2559 

1 
 

2 คุณศุภศรี  สุธนฐาน กรรมการตรวจสอบ - สมัมนาหลกัสูตร The UK Experience on Implementing the 
Enhanced Auditor Reporting รุ่นท่ี 1/2559 
- Director Accreditation Program DAP รุ่นท่ี 132/2559 

1 
 
1 

3 คุณสุรพล  สร้างสมวงษ ์ กรรมการตรวจสอบ - Director Accreditation Program DAP รุ่นท่ี 132/2559 
 

1 

  หลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัปฏิบติัไม่ครบถว้นและไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR) ประจ าปี 2559 ในหมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 
  หลกัเกณฑท่ี์ปฏิบติัไม่ครบถว้น/ชดัเจน 
  ในปีท่ีผ่านมา 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 เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าท่ี การไม่จ ากดัจ านวนบริษทัในการไปด ารงต าแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน และจ านวนบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัมีจ านวนจ ากัด ดงันั้ นการก าหนดเง่ือนไข
ดงักล่าวจะท าใหบ้ริษทัหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการไดย้าก 
  2. คณะกรรมการไม่มีการก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ
เน่ืองจากบริษทัมีการก าหนดขอ้ห้าม/ขอ้จ ากดัของกรรมการผูจ้ดัการในเร่ืองการไปท าธุรกรรมหรือการไปด ารงต าแหน่งใน
บริษัทหรือองค์กรท่ีมีผลประโยชน์ขัดกัน 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. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว รวมถึงตามผลการ
ปฏิบติังานของ CEO เน่ืองจากเป็นขอ้มูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตวัเลขโดยรวมของผูบ้ริหาร 
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  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. บริษัทไม่มีการจัดตั้ งคณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษัทได้ก าหนดให้
คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ท าหน้าท่ีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาอยู่
แลว้ 
  9. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee เน่ืองจากคณะกรรมการทั้ งคณะท าหน้าท่ีเสมือนเป็น CG 
Committee อยูแ่ลว้ 
  10. คณะกรรมการไม่มีการจดัตั้ง Risk Management Committee  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต าม บ ริ ษั ท ไ ด้ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือด าเนินการประเมิน
ความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยูอี่กดว้ย 
  11. คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระน้อยกว่า 50% เน่ืองจากองค์ประกอบในส่วนของ
กรรมการอิสระไม่เป็นสาระส าคญัในการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
  12. บริษทัไม่ไดจ้ดัให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยมีระยะเวลาในการใช้
สิทธิมากกวา่ 3 ปี และก าหนดราคาการใชสิ้ทธิท่ีสูงกวา่ราคาตลาด ณ ช่วงเวลาท่ีมีการจดัสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตวั
เกิน 5% เน่ืองจากบริษทัมีการดูแลและจูงใจใหผู้บ้ริหารและพนกังานอ่ืนๆ ทุกคน ท างานอยา่งมีความสุขและผูกพนัองคก์รอยู่
แลว้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีโครงการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารหรือพนักงานอ่ืนๆ ในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั อยา่งไรก็ตามหาก
บริษทัจะมีโครงการดงักล่าว บริษทัก็จะใหสิ้ทธิแก่ทั้งผูบ้ริหารและพนกังานอ่ืนๆ ทุกคน โดยยดึหลกัความเท่าเทียมกนั 
  โดยในปี 2559 คณะกรรมการโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Steering 
Committee) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ไดมี้การปรับเปล่ียนหลกัเกณฑ์การส ารวจท่ีใชใ้นการ
ประเมินประจ าปี 2559 เพ่ือให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ลดความซ ้ าซ้อนของหลกัเกณฑ์และ
ง่ายต่อการปฏิบติัจริงมากข้ึน 

 
 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี  
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 
การประชุม/ 

การเข้าร่วมประชุม 
ทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชยั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 

2. นางศุภศรี  สุธนฐาน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6/6 
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3. นายสุรพล  สร้างสมวงษ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6/6 

         เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  
 

   โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 คร้ัง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายไตรมาส จ านวน 4 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 ปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 
 
 
  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
อาจได้รับการแต่งตั้ งใหม่ได้ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ งแทนจะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีลาออก 
  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 บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ย     
ปีละ 1 คร้ัง 
  5) พิจารณาและอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด      
ต่อบริษทั 
  6) จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
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 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 
(Charter) 

 รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ        
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

  7)   ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  8)   สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
  9)   ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าอย่าง              
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
 
      คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา  
  ปัจจุบนั บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม 
คณะกรรมการทั้ งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียได้ท าหน้าท่ีแทนในการพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบ
ค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ก่อนน าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อท่ีประชุม     
ผูถื้อหุ้นให้เป็นผูอ้นุมติั และท าหน้าท่ีแทนในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาท่ีก าหนดไว ้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ
ต่อไป 
   อน่ึง กระบวนการในการสรรหาบุคคลดงักล่าวนั้น บริษทัไดค้ดัเลือกจากกรรมการอาชีพในท าเนียบของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวฒิุ วยัวฒิุ และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
  ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัยอ่ย 
ด าเนินงานภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วดัระดบัค่า
ความเส่ียง และการจดัล าดบัความเส่ียง ท่ีรวมถึงการวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ก าหนด แนะน า อนุมติั กรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทั ซ่ึงประกอบด้วย
นโยบายการบริหารความเส่ียง โครงสร้างการบริหารความเส่ียง ความเส่ียงท่ียอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเส่ียง     
โดยประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบทุก   
ไตรมาส พร้อมทั้ งจดัให้มีการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบบริหารความเส่ียง รายงานความเส่ียงท่ีส าคัญ 
ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง อีกทั้งยงัมีคณะท างานดา้นพฒันากระบวนการภายในและการบริหาร
ความเส่ียง ท่ีท าหนา้ท่ีระบุ ประเมิน จดัท า และด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในควบคู่ไปดว้ย 
 
  การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
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  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 โดยปัจจุบันบริษัท มีกรรมการอิสระจ 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 
              1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย       
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดว้ย  
              2.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ    
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่ได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ ง ทั้ งน้ี
ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
  3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ       
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม          
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
ไดรั้บการแต่งตั้ง 
   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน        
ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้
บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่       
20 ลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค 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 
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  6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา 
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ        
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย     
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  
  7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น   
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
  8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

 9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 
 (2) กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

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

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
    (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งในล าดับ         
ถัดลงมามีคะแนนเสียเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกในคร้ังนั้ น ให้ผูเ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด   

   3.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
    กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจับ
สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ี
ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
   4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยืน่ใบลาออกต่อบริษทัการลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไป
ถึงบริษทักรรมการท่ีลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
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   5. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบัติตามกฎหมายก าหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป      
เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระ     
ท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
    มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

6. ท่ีประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหน่ึง ออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

 
 

  ข. กรรมการตรวจสอบ 
   คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 ท่าน เพ่ือท าหน้าท่ี     
ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละ      
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 าให้การด าเนินงานต่างๆ ของบริษทัยอ่ยจะค านึงและยดึถือแนวทางการด าเนินงานของบริษทั
เป็นส าคญั 
  ในปี 2559 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 เพ่ือให้ไดท้ราบและน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกนัเป็นประจ า 
ทุกเดือน 
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  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษทัมีการดูแลและการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการให้กรรมการ
และผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
  1) ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัของระบบขอ้มูล เพ่ือรักษามาตรฐานเก่ียวกบัระบบงาน 
ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการสร้างระบบการควบคุมท่ีมีคุณภาพ 
  2) ก าหนดนโยบายความลบัทางธุรกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญา มีการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงการรักษาความลบั
ของบริษทัส าหรับพนกังาน ผูรั้บจา้ง ผูข้ายสินคา้/ผูใ้ห้บริการ รวมทั้งผูท่ี้เขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษทั เพ่ือป้องกนัการเปิดเผย
ขอ้มูลหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งหา้มมิใหพ้นกังานละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น  
  3) ก าหนดระเบียบปฏิบัติเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส       
ความเสมอภาคและยติุธรรมต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 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 าการหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวแลว้  ขอ้ก าหนดดังกล่าวน้ีให้รวมถึง           
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 านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทราบเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้ งได้ก าหนดให้มีการ
รายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายทราบ
เป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยในท่ีประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปี 
  5) คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ และผูบ้ริหาร
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนท่ี ทจ.2/2552  
  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
   บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซ่ึงเป็นส านัก
งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั  
   ทั้งน้ี บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ         
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ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั   
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รายการที ่ บริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบญัชี ค่าสอบบัญชี 
1 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 1,200,000 
2 บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 850,000 
3 บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 390,000 
4 บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จ ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 170,000 
5 บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 300,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 2,910,000 
 (2) ค่าบริการอ่ืน  (Non-Audit Fee) 
    บริษทั ไม่ม ีค่าบริการอ่ืน 
 
  การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืนๆ  
  บริษทัไดมี้การมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั ซ่ึงมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท าหน้าท่ีก ากบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) โดยมีขอบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ดงัน้ี  
  1. สนบัสนุนนโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์รและผูบ้ริหารในการท าให้มัน่ใจวา่จะมีการก ากบัการปฏิบติั
อยา่งเพียงพอ  
  2. ตรวจสอบ  ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ 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 
 
   มาตรการการแจ้งเบาะแสและการละเมดิสิทธิมนุษยชน 
บริษัทก าหนดให้ผูบ้ริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้พนักงานภายใต ้          
สายบังคบับัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ขอ้ก าหนดของบริษัท 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจงั และได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวน
เร่ืองราวร้องทุกขห์รือร้องเรียนท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได ้เพ่ือให้ผูร้้องทุกขห์รือผูร้้องเรียนไวว้างใจและเช่ือมัน่
ในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรม  
  เพ่ือให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรม บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทาง      
รับแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลกระทบ หรือมีความ
เส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการ
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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 

              โดยผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนทั้งท่ีเป็นพนักงาน ลูกคา้ บุคคลท่ีรับจา้งท างานให้แก่บริษทั หรือผูมี้ส่วนได้
เสียกลุ่มอ่ืนท่ีเป็นผูแ้จง้เบาะแส จะไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้ 
 
  ทั้งนี ้ในปี 2559 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

  บริษทัตระหนักและมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนด นอกเหนือจากนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
ท่ีบริษทัเปิดเผยบนเวบ็ไซตแ์ละในรายงานประจ าปีแลว้ บริษทัยงัมีนโยบายดา้นธุรกิจ พนกังาน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
ซ่ึงเปิดเผยไวใ้นรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

 บริษทัเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าท่ีในการ
ดูแลให้เกิดความอยูร่อดและยัง่ยืนของสังคมร่วมกนั ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยยึดมัน่เจตนารมณ์ของการด าเนินธุรกิจให ้     
ประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน 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 และสงัคมส่วนรวม ใหไ้ดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการสนบัสนุนและท างานร่วมกบัหน่วยงานพฒันาความยัง่ยืนของสงัคมของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
อนัได้แก่ มูลนิธิยุวพฒัน์ มูลนิธิเพ่ือ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ในกิจกรรมเพ่ือการพฒันาด้านศึกษาของเยาวชนท่ี         
ดอ้ยโอกาส การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน การสนบัสนุนคนพิการท่ีดอ้ยโอกาส การสร้างใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการพฒันา
สังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน โดยยึดหลกัในการก่อประโยชน์ทั้ งโดยตรงและการสร้างเคร่ืองมือหรือองค์กรให้ผูอ่ื้น
สามารถเขา้มามีส่วนร่วมและน าไปท าซ ้ าได ้อนัจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีย ัง่ยืนอยา่งเป็นทวีคูณซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.premier.co.th  ในหวัขอ้ “พรีเมียร์เพื่อสงัคม” 
 และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขบัเคล่ือนกลไกพฒันาสังคมดงักล่าว บริษทัและบริษทัยอ่ย จึงน าเงินเท่ากบัจ านวน      
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลังหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชี บริจาคเพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษาต่อ            
มูลนิธิยวุพฒัน์ หรือองคก์รสาธารณกศุลอ่ืนๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์  

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


                                                                                                                                                                     รายงานประจ าปี 2559 
 

หนา้ท่ี  78 

 
  
 
 
 
 โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ กิจกรรมพนกังาน คู่คา้ และส่วนของมูลนิธิต่างๆ ดงัท่ีกล่าว
ไวข้า้งตน้ ดงัน้ี 
 1. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
  บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต         
เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพนัธสัญญาต่อผูมี้ส่วนได้เสีย      
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
  การแข่งขันทีเ่ป็นธรรม  

 ด าเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีก าหนดไว้
อยา่งเคร่งครัด  

 ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่คา้หรือเจ้าหน้ี หากในกรณีท่ี
ขอ้มูลปรากฏวา่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษทัจะหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาให้รวดเร็ว
และเกิดความยติุธรรมต่อทุกฝ่าย  

 เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้งการให้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ และมีกระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผิดปกติเก่ียวกบั
คุณภาพสินคา้    

 แข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั มีการแข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหา
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการ
กล่าวร้ายหรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมร่วมกบัคู่ค้า 
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 เปิดโอกาสให้คู่คา้ ลูกคา้ พนัธมิตรทางการคา้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทั
และบริษทัยอ่ยทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆของบริษทั หรือดว้ยการสนบัสนุนทุนทรัพย์
หรือส่ิงของตามความประสงค ์
  การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน 

 ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด       
โดยก าหนดนโยบายไวใ้นคู่มือนโยบายกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เร่ืองนโยบายความลบัทางธุรกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญา   

 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพใช้สินคา้ และ
บริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งและไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
  การเกีย่วข้องกบัการเมืองอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด ไม่ให้
การสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหน่ึงพรรคใด ไม่ใหค้วามช่วยเหลือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทางการเมือง
คนหน่ึงคนใดโดยเฉพาะ 

 เปิดโอกาสให้พนักงานใชสิ้ทธิและหน้าท่ีในระบอบประชาธิปไตยท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ไดอ้ยา่งอิสระเป็นการส่วนตวั โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทั 

 
 
 

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
  บริษทัให้ความส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่วา่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารจดัการ   
ในกรอบของการเป็นบรรษทัภิบาลท่ีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่าย บริษทัจึงก าหนดนโยบาย “การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน” 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 
และปรับปรุงระบบบริหารให้มีความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล 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 
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ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงท่ีเก่ียวขอ้ง มีแนวปฏิบติัเช่นเดียวกบั
บริษทั และก าหนดใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัน้ี อยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการ 
ทบทวนแนวทางการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ระเบียบปฏิบติั ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ กฎหมาย และการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

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

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

 บริษทัไม่กระท าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแล รวมถึง
การควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ     
มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนา เพื่อโนม้นา้วใหเ้จา้หนา้ท่ีภาครัฐหรือเอกชนด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม 

 บริษทัจดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมสม ่าเสมอ  เพ่ือป้องกนัไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติท่ีไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ งานดา้นการขาย การตลาด และการจดัซ้ือ 

 บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและ
พนกังาน เพ่ือส่งเสริมความซ่ือสัตย ์สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหนา้ท่ี รวมถึงส่ือให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของ
บริษทั 

 บริษทัจดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้งแม่นย  า 
 บริษทัส่งเสริมให้มีการส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทางเพ่ือใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้

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 
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 โทรศพัท ์:  0-2301-1569  
 แฟกซ์ :  0-2748-2063 
 อีเมล ์:  teerapol.act@pe.premier.co.th 

   โดยผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ทั้ งท่ีเป็นพนักงาน ลูกคา้ บุคคลท่ีรับจา้งท างานให้แก่บริษทั หรือผูมี้
ส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืนท่ีเป็นผูแ้จ้งเบาะแส จะไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางท่ีบริษทัได้
ก าหนดไว ้ 
 
         3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  บริษทัตระหนักและให้ความส าคญัต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย ์จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายให้ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนตอ้งใหค้วามเคารพในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและใหค้วามเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ทั้งของพนกังานทุกคน
และผูมี้ส่วนได้เสียอนัเป็นหลักการตามมาตรฐานสากล ซ่ึงถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ บริษทัมีนโยบาย        
อยา่งชดัเจนท่ีจะร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมภายใตคุ้ณค่าหลกั (Core Value) “ธุรกจิก้าวหน้า พนักงานมัน่คง สังคมยัง่ยืน”   

 บริษทัสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิใหธุ้รกิจและพนกังานของบริษทัเขา้ไปมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคบั ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้ งดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานของกฎหมายคุม้ครองแรงงานอยา่งเคร่งครัด 

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

 บริษทัเฝ้าระวงัและติดตามให้บริษทัย่อย คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ได้ถือปฏิบัติตามหลกัการสากลว่าดว้ย       
เร่ืองสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด รวมถึงจะใหก้ารคุม้ครองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บความเสียหายอนัเกิดจากการละเมิด
สิทธิอนัสืบเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 บริษัทได้จัดสถานท่ีท างานโดยค านึงสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่น่าท างาน และให้ความส าคัญในเร่ือง               
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างานของพนกังาน 

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

 บริษทัก าหนดมาตรการในการให้มีความคุม้ครองพนักงานท่ีแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุม้ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลัน่แกลง้หรือกระท า         
ดว้ยประการใดๆ ท่ีจะท าใหผู้แ้จง้เบาะแสไม่สามารถทนท างานอยูต่่อไปได ้
 
 4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
  พนกังานถือเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าของบริษทั บริษทัจึงตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัต่อแรงงาน
อยา่งเป็นธรรมและให้ความเคารพต่อศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีเพ่ือมุ่งหวงัให้
เกิดความสงบสุขทั้งในบริษทัและในสงัคมอยา่งย ัง่ยนื กล่าวคือ 

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

 บริษัทก าหนดให้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับชั้ นมีหน้าท่ีดูแลให้เกิดความเป็นธรรมข้ึนในทุกหน่วยงาน             
โดยหลีกเล่ียงการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมอนัส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มัน่คงในหนา้ท่ีการท างานของพนกังาน หรือกระท า   
การใดๆ อนัเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังานอยา่งไม่เป็นธรรม 

 บริษทัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพนกังานเพ่ือฝึกทกัษะและเพ่ิมพนูศกัยภาพอยา่งสม ่าเสมอ 

 บริษทัจดัใหมี้สวสัดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี การท าประกนัสุขภาพและการประกนั
ชีวติใหพ้นกังานอยา่งเท่าเทียมกนัทุกระดบัชั้น 

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

 บริษทัก าหนดแนวทางการปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ขอ้ร้องเรียน / ขอ้เสนอแนะ ของพนกังานตอ้งไดรั้บการ
ช้ีแจง / แกไ้ข  หรือน าไปปฏิบติั   

 บริษทัก าหนดมาตรการในการให้มีความคุม้ครองพนักงานท่ีร้องเรียน / แจง้เบาะแสเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อ
พนักงานอย่างไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุม้ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลัน่แกลง้หรือกระท าดว้ย
ประการใดๆ  ท่ีจะท าใหผู้ร้้องเรียน / ผูแ้จง้เบาะแสไม่สามารถทนท างานอยูต่่อไปได ้

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

 น าเสนอสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค        

 มีกระบวนการด าเนินงานตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้ งแต่การคัดเลือกสินค้า          
การตรวจสอบคุณภาพอยา่งเขม้งวด รวมถึงมีระบบการจดัส่งสินคา้ท่ีมีความคล่องตวั รวดเร็ว 

 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกับคุณภาพสินคา้ท่ีบริษัทจะคัดเลือกมาจัดจ าหน่าย และถือปฏิบัติ         
อยา่งเคร่งครัด 

 มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง  
 ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 
 มีกระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผิดปกติเก่ียวกบัคุณภาพ 

 
 6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
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  บริษทัและบริษทัย่อยตระหนักถึงความส าคญัของการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ        
การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพควบคู่กบัการด าเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือเป็นหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 
 ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อสภาพแวดลอ้มส่วนรวม  
 ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยดัพลงังานและทรัพยากรอ่ืนๆ   

โดยการน าเทคโนโลยท่ีีสามารถประหยดัพลงังานมาใชภ้ายในบริษทั   
 

 7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
  นอกจากบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและความหลากหลายทาง
ชีวภาพแลว้ บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ยความรับผิดชอบ และใหก้ารดูแล
ชุมชนท่ีอยูร่อบตวั ซ่ึงเป็นการสะทอ้นถึงจุดยืนขององคก์รท่ีตอ้งการด าเนินกิจการให้เกิดผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืร่วมกนัระหวา่ง
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 
  เพ่ือให้การท างานของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงส่งเสริมให้
พนกังานทุกหน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน รวมถึงการลดขั้นตอนความซ ้ าซอ้นในการท างาน โดยจดั
ใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 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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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายใน              
โดยคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
เพ่ือมุ่งเนน้ให้ระบบการควบคุมภายในมีความพอเพียงและเหมาะสม รวมถึงเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทั สามารถด าเนินงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบญัชีและ รายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้และมีการป้องกนัดูแลรักษา
ทรัพยสิ์น หรือลดความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนไดมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษทัซ่ึงรวม
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไดท้ าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจ าปี 2559  จากการตรวจสอบภายใน
และการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษทัไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกับระบบการควบคุม
ภายใน จึงมีความเห็นร่วมกนัวา่ บริษทั มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินงานปัจจุบนั โดยมี
บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพยสิ์นจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยปราศจากอ านาจ
ด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 

11.1  การควบคุมภายใน 
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          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 การดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การดูแลรักษาและการใชท้รัพยสิ์น  เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ท าหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบติังานในฝ่ายต่างๆของบริษทั
และบริษทัยอ่ยตามแผนงานตรวจสอบประจ าปี  ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบในการวางแผนการตรวจสอบ  
จะเน้นในเร่ืองการพิจารณาประเมินความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีส าคัญท่ีได้ถูกวางไวเ้พ่ือลดระดับหรือป้องกัน       
ความเส่ียงนั้น  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหมี้การประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) 
โดยให้พนกังานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพฒันาระบบการควบคุมภายในของระบบงานท่ีรับผิดชอบดว้ยตนเอง   
เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคลอ้งตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
ทนัท่วงที เพ่ือก่อใหเ้กิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่ ผลส าเร็จของงานจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละคร้ังเป็นประจ าทุกปี 
  การตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดูแลให้งานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีในการสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) และ  
ใหค้  าปรึกษา (Consulting) ไดอ้ยา่งอิสระเท่ียงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติังานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการท างานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษทั มีระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กบัการบริหารความเส่ียง ให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษทั ยอมรับได ้และการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทั โดยมอบหมายให้คุณเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบ
หลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของ คุณเอกพนัธ์ุ นวลเมือง แลว้เห็นวา่มีความ
เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบัติหน้าท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายในการพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง 
ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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  ทั้งนี้ งานตรวจสอบภายในได้พฒันางานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยก าหนดให้มีการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพฯ และการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากน้ีมีการก าหนด Audit Competency 
เพื่อใชป้ระเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน เพื่อพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานของงานตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบติังานท่ีเป็นอยูอ่ยา่งแทจ้ริง 
เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัต่างๆ ในการปฏิบติังานของตนเองอยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ
พฒันาผูต้รวจสอบภายในใหมี้ทกัษะความรู้ และความสามารถในระดบัมาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ดา้นวิชาชีพตรวจสอบภายใน และดา้นธุรกิจ
ต่างๆ ของกลุ่มบริษทั รวมถึงความรู้ดา้นวชิาชีพอ่ืนๆ และสอบเพ่ือรับวฒิุบตัรวชิาชีพต่างๆ เป็นตน้  
  บ ริษัทและบ ริษัทย่อย ประ เมิน ระบบการควบ คุมภายในตามกรอบโครงส ร้างการควบ คุมภายใน                         
ตามมาตรฐานสากล และหลกัเกณฑต์ามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งครบถว้น มีสาระส าคญั ดงัน้ี   
  1.  การควบคุมองค์กร 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจและการปฏิบติังานท่ีชดัเจน สามารถวดัผลไดมี้การ
ทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกบัเป้าหมายทุกระยะ จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจดัท าผงั
องคก์รแบ่งแยกหนา้ท่ีตามสายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั และก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายในเร่ือง    
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และการขดัแยง้เก่ียวกบัผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมัน่ในคุณค่า
ของความซ่ือตรง และจริยธรรม รวมทั้งก าหนดให้มีคู่มือการใชอ้  านาจด าเนินการและคู่มือการปฏิบติังานหลกัท่ีส าคญัของ           
ทุกระบบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงมีการทบทวนเพ่ิมเติมใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานใหม่อยูเ่สมอ เพื่อความชดัเจนในการใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานโดยพิจารณาถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน  จดัให้มีนโยบายพฒันา
บุคคล และมีกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมทั้ งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยน าระบบ 
Competency และก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จในการปฏิบติังาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดบัองค์กร ฝ่าย
งาน แผนก และระดบับุคคลโดยน ามาเช่ือมโยงกบัผลประเมินการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ร เพ่ือพฒันาส่งเสริมและ
รักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยูก่บับริษทั รวมทั้งส่งเสริมรณรงคใ์ห้พนักงานทุกคนมีจิตส านึกและปฏิบติัตาม
อยา่งต่อเน่ือง โดยอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจนโปร่งใส และส่งเสริมให้ผูบ้ริหารปฏิบัติงานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยก าหนดไว ้
  คณะกรรมการบริษทัมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ท าหน้าท่ีก ากับดูแลและพฒันาการด าเนินการด้านการ
ควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ก าหนดให้บุคลากรมีหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
  ในดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตภายใน
บริษทั รวมทั้ง การทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงบริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และมีความมัน่ใจวา่บริษทัมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและการ
คอร์รัปชนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. การประเมนิความเส่ียง 
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   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการก าหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอ  เพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกบัฝ่ายบริหารของบริษทั
และบริษทัยอ่ยก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงขององคก์รให้เป็นไปตามเป้าหมาย และอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้และ
ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหทุ้กคนถือปฏิบติั ในการพิจารณาประเมินปัจจยัความเส่ียงจะประเมินปัจจยัความ
เส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุก
ดา้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การเงิน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น ระดบั
องค์กร และระดบัฝ่ายงาน รวมทั้งความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไวอ้ย่าง
ครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร และจดัระดบัความเส่ียงท่ีส าคญัตามผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ
เพ่ือก าหนดแผนงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือหามาตรการในการดูแลไดอ้ย่างเพียงพอเหมาะสม บริษทัและบริษทัย่อยได้
ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ส าคญัในการบริหารความเส่ียงโดยการเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเขา้กบัแผนธุรกิจ รวมทั้งได้
พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทย่อย  ยงัมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเส่ียงจากการประเมินตนเอง (CSA)      
อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปัจจยัเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองคก์ร
เป็นประจ าทุกปี  โดยก าหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกไตรมาสและรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ี คณะกรรมการและผูบ้ริหารควบคุมดูแลใหก้ารจดัท ารายงานทางการเงิน
ของ บริษทั ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลา 
 
 
 
 
  3. การควบคุมการปฏิบัตงิาน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดนโยบายท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของบริษทัให้เป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ มีมาตรการควบคุมท่ี
ช่วยลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพ่ือช่วย
สนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร จดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมผา่นทางนโยบาย  ซ่ึงไดก้ าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขั้นตอน
การปฏิบัติ  เพื่อให้นโยบายท่ีก าหนดไวน้ั้ นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ มีการจัดท าคู่มืออ านาจด าเนินการเพ่ือก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัอยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการจดัท าและ
ทบทวนคู่มืออ านาจด าเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัโครงสร้างองคก์รและการปฏิบติังานให้เป็น
ปัจจุบนั การจดัท าคู่มือมาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัให้สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีก าหนด และจดัโครงสร้างการ
ท างานโดยใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานอยา่งชดัเจน ในการอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชี 
และการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบั
ใช้อย่างเคร่งครัด  รวมทั้ งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ขอ้บังคบั คู่มืออ านาจด าเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน
เพ่ือช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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   นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยไดก้ าหนดนโยบาย วิธีการในการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั ให้ถือ
ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือ ตลท และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ ก.ล.ต. 
  4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
  บริษทัและบริษทัย่อยให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ไดจ้ดัให้มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่การจดัหาขอ้มูลทั้งจาก
ภายในและภายนอกอยา่งครบถว้น  ถูกตอ้ง  ทนัเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนบัสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้
ตามท่ีก าหนดไว ้ มีการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละมีการจดัท ารายงานขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ  เสนอผูบ้ริหาร
เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ  ในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภยั
ของขอ้มูล ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัเก็บ และติดตามผลขอ้มูล เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานและการน าขอ้มูลท่ี
ส าคญัไปใชใ้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ มีความครบถว้นถูกตอ้งอย่างเพียงพอ และภายใน
เวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ โดยการจดัท ารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล พร้อม
เอกสารประกอบขอ้เท็จจริง รายงานทางบญัชีและการเงิน มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบญัชีไวอ้ยา่งครบถว้น   
เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือเป็นขอ้มูลในการปฏิบติังาน  
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพิ้จารณาร่วมกบัผูส้อบบัญชี งานตรวจสอบภายใน และผูเ้ก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการ
จดัท างบการเงินของบริษทั ทุกไตรมาส เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่า บริษทั   มีการใชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั รวมทั้ง การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเหมาะสมและมีการประชุมเพ่ิมเติมในวาระ 
ท่ีสมควร 
   การส่ือสารขอ้มูล มีการจดัช่องทางการส่ือสารท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือส่ือสารหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  รวมทั้ง
เร่ืองต่างๆให้พนักงานรับทราบ  การก าหนดช่องทางท่ีปลอดภยัส าหรับการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและ
คอร์รัปชนั มีการส่ือสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษทัและกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชข้อ้มูล และจดัให้มีช่องทาง
การส่ือสารท่ีผูรั้บขอ้มูลทั้ งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงขอ้มูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ 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
ประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดผลแตกต่างเพ่ือก าหนดแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยให้ผูรั้บผิดชอบน าเสนอรายงาน เพ่ือทบทวนการปฏิบติังานและการวเิคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วม
พิจารณาเพ่ืออนุมติัแผนการแกไ้ขปัญหา และให้รายงานการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้
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โดยชดัเจน มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น ถูกตอ้ง มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

   การบริหารจดัการความเส่ียง 
   คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร ซ่ึงถือเป็นกลไกส าคญัและเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารงานท่ีจะท าให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีการก าหนดเป็นนโยบาย
การบริหารความเส่ียง ซ่ึงมุ่งเน้นการพฒันาระบบบริหารความเส่ียงตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) และใหมี้การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รแบบบูรณาการ โดยด าเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ซ่ึงอา้งอิง
ตามมาตรฐานสากลท่ีองค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM 
(Enterprise Risk Management) เพ่ือจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้และติดตามการบริหารความเส่ียง
อยา่งสม ่าเสมอ บริษทัไดมี้การจดัท าการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง ทั้งในระดบัผูบ้ริหารและระดบัผูป้ฏิบติัการของบริษทั 
เพ่ือร่วมกันประเมินความเส่ียง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องบริษทั เหตุการณ์ท่ีอาจท าใหอ้งคก์รเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รโดยมีหลกัการก าหนดวา่ หากมีความเส่ียงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนท่ีก าหนดแลว้ บริษทัจะตอ้งมีมาตรการในการบริหารความเส่ียง  
  บริษทัมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ท่ีผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม ด าเนินการปลูกฝังให้
การบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วยผูบ้ริหารระดับสูงของ
บริษทัเพื่อท าหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงในทุกดา้นใหมี้ความเหมาะสมและมอบหมายใหค้ณะท างานดา้นพฒันากระบวนงานภายใน
และบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบักลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพ่ือท าหน้าท่ี ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหาร
ความเส่ียงในระดบัปฏิบติัแต่ละฝ่ายงาน โดยจดัท าแผนงานสนบัสนุน/ส่งเสริมและพฒันาการด าเนินงานตามแผนการบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีส าคญั 
และน าเสนอความคืบหนา้และรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 
  นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การประเมินความเส่ียงและปัญหาอุปสรรคท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานพร้อมกบั
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน       
ให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีขอบเขตครอบคลุมเร่ืองการบริหารและการจดัการ การตลาด การขาย 
คลงัสินคา้และโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจดัซ้ือ งานบญัชี การเงิน สินเช่ือ ทั้งน้ีไดม้อบหมายและติดตาม
ให้ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบัติงานตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
รวมทั้งใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติั เพ่ือใหผ้ลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  ในปี 2559 บริษัทย่อยได้ตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน และ
ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทย่อย  ซ่ึงด าเนินงานภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีก าหนด/
ทบทวน/อนุมติั กรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียง การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และความรับผิดชอบต่อสังคม  
เพ่ือการจดัท ารายงานเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการเพ่ือทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจดัให้มีการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบบริหาร
ความเส่ียง รายงานความเส่ียงท่ีส าคญั ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และมีการประชุมระหว่าง
หน่วยงานทั้งท่ีเป็นการประชุมรายเดือน การประชุมยอ่ยตามเพ่ือติดตามหาขอ้สรุปร่วมกนัตามสถานการณ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็วในการแกไ้ขปรับปรุงไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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รายการระหว่างกัน     

รายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อย กบั บริษัททีเ่กีย่วข้องในปี 2559   ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2559                           
              หน่วย (ลา้นบาท) 

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง ธุรกิจปกติ บริษทัและบริษทัย่อย:- มีกรรมการร่วมกนั
บจ. พี.เอม.ฟูด รายไดจ้ากคา่เช่า คา่บริการ - อา้งอิงตามราคาตลาดในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงในช่วงปีท่ีท  าสญัญา
บจ. พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี - บริษทัมีรายไดค้า่สิทธิการเช่า อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค                   1.00 - รายไดจ้ากสญัญาคา่ตอบแทนสิทธิตั้งแต่ปี 2531 ซ่ึงขณะนั้น
บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ ตามสญัญาระยะยาว บริษทัเป็นเจา้ของอาคารสญัญามีระยะเวลา 30 ปีส้ินสุด ปี 2565
บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ - บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) ให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นสญัญาเช่า                 10.55 -  ราคาคา่เช่าก าหนดจากตน้ทนุการให้เช่าบวกก าไรจ านวน
บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ ด าเนินงาน อายุเช่า 3-5 ปี หน่ึงเทียบเคียงกบัการให้เช่าของผูเ้ช่ารายอ่ืน
บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์ 
บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ - บจ.พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง ให้เช่ายานพาหนะเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน                 43.95 -  ราคาคา่เช่าก าหนดจากตน้ทนุการให้เช่าบวกก าไรจ านวน
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮลเทลส์ อายุเช่า 3-5 ปี พร้อมกบัให้บริการพนกังานขบัรถ หน่ึงเทียบเคียงกบัการให้เช่าของผูเ้ช่ารายอ่ืน
บจ. รายา เฮอริเทจ
บจ. เสรี พรีเมียร์
บจ. อินฟินิท กรีน
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ีส์ โฮลด้ิง
บจ. กรีนเนท เอสอี

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
บจ.พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล                   0.17
บมจ.พรีเมียร์ โพรดกัส์                   0.06
บจ.เสรี พรีเมียร์                   0.25
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง                   0.01
รวม                   0.49

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลนิติบุคคลที่เกีย่วข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ

ปี 2559
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บจ.พรีเมียร์ เมโทรบสั ธุรกิจปกติ บริษทัย่อย :- มีกรรมการร่วมกนั - อตัราคา่เช่าและคา่บริการเทียบกบัราคาตลาดของพ้ืนท่ี
- บริษทัย่อย  เช่าสถานท่ีเพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการ 7.13 ใกลเ้คียง
ประจ าวนัในส่วนของรถรับส่งพนกังาน/ลูกคา้/รถรับส่งนกัเรียน - คา่ไฟฟ้า/ คา่โทรศพัท ์เกบ็ตามจ านวนท่ีเกิดข้ึนจริง ส่วนภาษี
และศูนยซ่์อมรถยนต ์พ้ืนท่ีเช่ารวม 1,932 ตรม. อตัราคา่เช่าพ้ืนท่ีและ โรงเรือนเกบ็ตามการประเมินของกรุงเทพมหานคร
คา่บริการ 360 บาทต่อตรม. ต่อเดือน

บจ.พรีเมียร์ เมโทรบสั บริษทัย่อย :-
ตน้ทนุงานบริการ (รถรับส่ง) มีกรรมการร่วมกนั

บจ.พรีเมียร์ เมโทรบสั - บริษทัย่อย  ซ้ือรถโดยสารจ านวน 1 คนั เพ่ือใชใ้นงานบริการรถรับส่ง                   0.72 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล        บริษทัและบริษทัย่อย:-
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร
คา่บริการต่อเดือน มีดงัน้ี - ท่ี บจ.พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล ให้บริการตามสดัส่วนของ
บมจ.พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ ์      อตัรา  196,500  บาท                   2.36 รายได,้ สินทรัพยแ์ละอตัราก าลงัคน
บจ.พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง          อตัรา 432,200   บาท                   5.19
บจ.พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ           อตัรา   117,900 บาท                   1.41
บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)     อตัรา   90,000   บาท                   1.08

รวม                 10.04

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลนิติบุคคลที่เกีย่วข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ

ปี 2559

สนบัสนุน

ธุรกิจปกติ
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 บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ บริษทัและบริษทัย่อย:-

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร มีกรรมการร่วมกนั 7.66 - เ ง่ือนไขการคา้ทัว่ไป

บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ีส์ โฮลด้ิง        บริษทัย่อย:-

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร มีกรรมการร่วมกนั 2.57                  

- บริษทัย่อย ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีในอาคารPCP สญัญา - อตัราคา่เช่าและคา่บริการส่วนกลางเทียบเคียงราคาตลาดส่วน

เช่ามีอายุ  3 ปี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี คา่ไฟฟ้าคา่โทรศพัทต์ามจ านวนท่ีใชจ้รง

- พ้ืนท่ีเช่า  บจ.พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง 336.28 ตรม.                                        

และ บจ.พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ  124.70 ตรม.

- คา่ภาษีโรงเรือนตามจ่ายจริง.และคา่ซ่อมจากคา่วสัดุบวกคา่แรง

เจ้าหนี้กจิการที่เกีย่วข้อง                   0.02

เงนิประกนัตามสัญญาเช่า                   0.85

นิติบุคคลที่เกีย่วข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ

ปี 2559
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล

- ราคาคา่เช่า คา่ตอบแทนสิทธิ 250 บาทต่อตรม.                                               

และคา่บริการส่วนกลาง 228 บาทต่อตรม. (เร่ิม พ.ค. 2559)

สนบัสนุน

ธุรกิจปกติ

ใชบ้ริการเก่ียวกบัระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัซอฟแวร์, อินเทอร์เน็ต,อีเมล ์ 

รวมทั้งงานบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

สนบัสนุน

ธุรกิจปกติ
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 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
             บริษทัและ/หรือบริษทัย่อยคาดวา่ในอนาคตจะยงัคงมีรายการระหวา่งกนัเกิดข้ึนอีก ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายและบริการ การเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน การใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังาน การวา่จา้ง
บริหารตามสัญญาวา่จา้งบริหารและให้ค  าปรึกษาธุรกิจ การเช่ารถยนต์เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ ค่าเช่าและบริการอ่ืนๆ  เป็นตน้ 
ซ่ึงรายการระหว่างกนัทั้ งหมดจะเกิดข้ึนตามความจ าเป็นและเพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั โดยมีการ
ก าหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะสอบทานรายการระหวา่งกนัเป็นรายไตรมาส 
 ส าหรับรายการระหว่างกนัท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนใหม่ บริษทัจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  
 ทั้งน้ี รายการระหว่างกันท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทั
จะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บังคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการ
ท ารายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนด
โดยสภาวชิาชีพบญัชี  
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 (1) ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิ 
 ปี 2559 ท่ีผ่านมา ตลาดรถเช่ามีการมีการแข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง ส่วนตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ราคารถยนตมี์การปรับตวัข้ึน
เลก็นอ้ย  ในการขยายธุรกิจบริษทัจึงมุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีมีมาตรฐานในรูปแบบต่างๆมากข้ึนและในกรณีของผลกระทบของราคา
รถยนตใ์ชแ้ลว้ บริษทัมีการก าหนดมาตราการเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น  การเจรจากบัลูกคา้เพ่ือขยายอายสุญัญาเช่า  การน า
รถเช่าท่ีครบสัญญาแลว้และยงัมีสภาพดีมาปล่อยเช่าระยะสั้น 1-2 ปี  การจ าหน่ายรถครบสัญญาเช่าให้กบัผูใ้ชร้ถโดยตรงผ่านทาง 
เวบ็ไซด ์ เป็นตน้   
 ในส่วนของการปรับโครงสร้างหน้ีและการฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัไดด้ าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูจนเป็นผลส าเร็จแลว้   
โดยช าระหน้ีงวดสุดทา้ยในเดือนธนัวาคม 2558  และในกรณีท่ีมีเจา้หน้ีสองรายยืน่อุทธรณ์คดัคา้นค าสั่งของศาลลม้ละลายกลางต่อ
ศาลฎีกาเก่ียวกบัการให้ความเห็นชอบกบัขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัในการเพ่ิมทุนและลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั  ศาลฎีกาไดมี้ค าวินิจฉัยในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2558 พิพากษากลบัค าสั่งของศาลลม้ละลายกลาง โดยไม่ให้ความเห็นชอบกบั
ขอ้เสนอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟกิูจการของบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงันั้นเพ่ือการปฏิบติัตามค าพิพากษา
ของศาลฎีกา บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี              
12 เมษายน 2559 ในทางบญัชีเป็นการปรับปรุงบญัชีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษของศาลฎีกา โดยรายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงอยูใ่น
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัในรายการทุนช าระแลว้และขาดทุนสะสม  
 บริษัทรับรู้ผลเสียหายจากคดีภาษีอากรจ านวน 251.7 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาได้มีค  า
พิพากษาคดีแดงหมายเลขท่ี 5316/2559 ระหวา่งกรมสรรพากรเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษทัเป็นจ าเลยท่ี 1 และบริษทั พรีเมียร์ อินฟรา
สตรัคเจอร์ จ ากดั เป็นจ าเลยท่ี 2 ต่อศาลภาษีอากร เพ่ือให้ร่วมรับผิดในค่าภาษีอากรคา้งของกิจการร่วมคา้ บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์
ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั เพท เอ็นจิเนียส์ อิงค ์และบริษทั ลอ็ควดู แอนดรูส์ แอนด ์นิวแนม อิงค ์(กิจการร่วมคา้ พีอี – เพทแลน) 
ในภาระภาษีเงินไดข้องกิจการร่วมคา้ พีอี – เพทแลนในปีภาษี 2544 และ 2545 และภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมของกิจการร่วมคา้ พีอี – เพท
แลน ตั้งแต่เดือนภาษีกมุภาพนัธ์ 2544 ถึงมีนาคม 2547 รวมเป็นเงิน 251,699,348.81 บาทนั้น โดยท่ีกรมสรรพากรไดอ้า้งเหตุท่ีบริษทั
ตอ้งร่วมรับผิดว่า แมว้่าบริษทัไดพ้น้จากการเป็นหุ้นส่วนของกิจการร่วมคา้ พีอี – เพทแลนไปแลว้ ก่อนหน้าท่ีกิจการร่วมคา้จะมี
ภาระภาษีอากรคา้งต่อกรมสรรพากร แต่การท่ีบริษทัยงัคงยนิยอมใหกิ้จการร่วมคา้ พีอี – เพทแลน ใชช่ื้อตนเป็นส่วนหน่ึงของกิจการ
ร่วมคา้ต่อไปอีก บริษทัจึงตอ้งร่วมรับผิดกบัหน้ีสินของกิจการร่วมคา้รวมทั้งหน้ีค่าภาษีอากรคา้งต่อกรมสรรพากรดว้ย ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1054 ซ่ึงบัญญติัไวว้่า “บุคคลใดแสดงตนว่าเป็นหุ้นส่วนดว้ยวาจาก็ดี ดว้ยลายลกัษณ์อกัษรก็ดี   
ด้วยกิริยาก็ดี ด้วยยินยอมให้เขาใช้ช่ือตนเป็นช่ือห้างหุ้นส่วนก็ดี หรือรู้แลว้ไม่คดัคา้นปล่อยให้เขาแสดงว่าตนเป็นหุ้นส่วนก็ดี       
ท่านวา่บุคคลนั้นยอ่มตอ้งรับผิดต่อบุคคลภายนอกในบรรดาหน้ีของหา้งหุ้นส่วนเสมือนเป็นหุน้ส่วน…”  ซ่ึงค าวินิจฉัยของศาลฎีกา
เป็นการแกไ้ขค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ท่ีไดเ้คยวินิจฉัยให้ยกฟ้องกรมสรรพากรท่ีเป็นโจทก์ในส่วนของบริษทัท่ีไม่ตอ้ง
ร่วมชดใชค้่าภาษีอากรดงักล่าว 
  
 (2) ผลการด าเนนิงาน 
                          ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีผลขาดทุนส าหรับปี
จ านวน 262.4 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการรับรู้ผลเสียหายจากคดีภาษีอากรจ านวน 251.7 ลา้นบาท  ผลการด าเนินงานก่อนรายการ
ผลเสียหายจากคดีภาษีอากรบริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุน 10.7 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน มีผลขาดทุน
ลดลงจ านวน 144.1 ล้านบาท อันเน่ืองมาจากผลขาดทุนจากการด้อยค่ายานพาหนะให้เช่าลดลงจ านวน 128.4 ล้านบาทและ            
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ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายยานพาหนะใหเ้ช่าลดลง จ านวน 3.3 ลา้นบาท ในงวดบริษทัยอ่ยมีก าไรจากการจ าหน่ายยานพาหนะใหเ้ช่า
จ านวน 20.9 ลา้นบาท ทั้งน้ีรายละเอียดรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
1.รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ และก าไรขั้นตน้ ประกอบดว้ย 
 1.1 ธุรกิจใหเ้ช่ารถยนตมี์รายไดจ้ านวน 626.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ12.3 จากการขยายตวัของตลาดรถเช่าและ
การรักษาฐานลูกคา้เดิมของบริษทัไว ้โดยเป็นรายไดจ้ากให้เช่ารถยนตท์ัว่ไป 553.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี2558 จ านวน 61.7 ลา้น
บาท และรายไดจ้ากธุรกิจรถโรงเรียนและรถรับส่งพนักงาน (Shuttle Bus) จ านวน 73.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 6.8  ลา้นบาท 
บริษทัพยายามควบคุมตน้ทุนการบริการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัได ้เช่น การเจรจาสัง่ซ้ือรถใหไ้ดร้าคาท่ีดีท่ีสุด การจดัหาประกนัภยั
รถยนตท่ี์เหมาะสม  การควบคุมค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารรถทดแทน เป็นตน้ แต่เน่ืองจากมี
การแข่งขนัดา้นราคาค่อนขา้งสูงท าให้อตัราก าไรขั้นตน้ของรถให้เช่าทัว่ไปอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 22.8 ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 4.2 
ส่วนธุรกิจรถโรงเรียนและรถรับ-ส่งมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 22.7 สูงกวา่ปีก่อนร้อยละ 6.0 เน่ืองจากปี 2558 มีการปรับปรุงรถ
บริการรับส่งทั้งหมดให้มีคุณสภาพดีข้ึนและสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขของกรมการขนส่งทางบก ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรถโรงเรียนในช่วง
วนัหยดุโรงเรียนยงัท าไม่ไดต้ามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 74.5 ของเป้าหมาย    
 1.2 ส าหรับรายไดบ้ริการอ่ืน ไดแ้ก่ รายไดจ้ากธุรกิจประกนัภยัและการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวนรวม 
38.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4.7 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากจ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหเ้ช่าและลูกคา้ประกนัภยัประเภทรถยนตแ์ละประเภท
อ่ืนๆท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
2.ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมีจ านวน 141.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6.6 ลา้นจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่าย
บุคคลากรจ านวน  13.8 ลา้นบาท เน่ืองจากจ านวนพนกังานเพ่ิมข้ึนของหน่วยงานขาย บริการหลงัการขายและงานซ่อมบ ารุง รวมถึง
การปรับอตัราวา่จา้งประจ าปี   ค่าท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ิมข้ึนจ านวน 3.4 ลา้นบาท  ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพยฯ์และศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจ านวน 2.4 ลา้นบาท ค่าเช่าเพ่ิมข้ึน 1.8 ลา้นบาทจากการขยายพ้ืนท่ีส่วนงานบริการรถเช่าบริเวณถนนพระราม 9  
ในปีน้ีผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง(Unrealized Loss)ลดลง จากปีก่อนจ านวน 10.1 ลา้นบาท จากการ
โอนรายการเงินลงทุนชัว่คราวไปเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  ประมาณการหน้ีสินลดลงจ านวน 3.1 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายระบบงาน
สารสนเทศและงานบริการลดลง 1.6 ลา้นบาท   
 
3.ดว้ยสภาพของตลาดรถยนตป์รับตวัดีข้ึน ในปี 2559 บริษทัจ าหน่ายรถยนตค์รบสัญญาเช่าแลว้จ านวน 553 คนั มีผลก าไรจากการ
จ าหน่ายจ านวน 20.9 ลา้นบาท โดยปีก่อนมีผลขาดทุนจากการจ าหน่ายรถยนต ์310 คนั มีผลขาดทุน 3.3 ลา้นบาท  แต่อยา่งไรก็ตาม
สภาพตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ยงัคงอยูใ่นราคาท่ีต ่ากวา่ช่วงก่อนมีรัฐมีนโยบายรถคนัแรก  
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 รายละเอยีดก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายแยกตามประเภทรถยนต์ดงันี ้
 

 
 
 

 
               
4.ค่าใชจ่้ายทางการเงินมีจ านวน 74.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน  8.0 ลา้นบาท ในขณะท่ีจ านวนรถยนตท่ี์บริษทัจดัสัญญาเช่าซ้ือและ
สัญญาเช่าทางการเงิน ในปีน้ีเพ่ิมข้ึน 857 คนั (ปี 2558 : 742คนั)  ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัทรงตวัอยู่ในระดบัต ่า ท าให้ตน้ทุน
ทางการเงินของธุรกิจรถเช่าลดลงจากปีก่อน มาอยูท่ี่ร้อยละ 4.93 (ปี 2558 : ร้อยละ5.36)   
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(3)  ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 2,080.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 241.2 ลา้นบาทหรือ 

ร้อยละ 13.1 สินทรัพยส่์วนใหญ่ของบริษทัประกอบด้วยยานพาหนะให้เช่าจ านวน 1,751.5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ84.2 ของ
สินทรัพยร์วม และเพ่ิมข้ึน 237.0 ลา้นบาท ในปี 2559 มีจ านวนรถยนตใ์นพอร์ตทั้งหมด 2,609 คนั เพ่ิมข้ึนจ านวน 301 คนั เม่ือเทียบ
กบัปี 2558 เน่ืองจากบริษทัสามารถขยายฐานลูกคา้ไดเ้พ่ิมข้ึนและลูกคา้เดิมมีสดัส่วนการเช่ารถยนตเ์พ่ิมข้ึน   
 
จ านวนและมูลค่ารถยนต์

2559 2558 2557

จ านวนรถยนต-์ตน้งวด (คนั) 2,305                            1,873                             1,899                         

จ านวนซ้ือ (คนั) 857                               742                                420                            

จ านวนจ าหน่าย (คนั) 553                               310                                446                            

จ านวนรถยนต-์ปลายงวด (คนั) 2,609                            2,305                             1,873                         

รถยนตป์ลายงวด (คนั)

   รถยนตท์ัว่ไป 2,466                            2,162                             1,733                         

   รถโดยสาร 143                               143                                140                            

รวมรถยนตป์ลายงวด 2,609                            2,305                             1,873                         

มูลคา่ตามบญัชีสุทธิปลายงวด (ลา้นบาท)

   รถยนตท์ัว่ไป 1,673.78                       1,429.86                        1,288.62                    

   รถโดยสาร 77.69                            84.59                             90.14                         

รวมมูลคา่ตามบญัชีสุทธิปลายงวด 1,751.47                       1,514.45                        1,378.76                    

 * หมายถึง รถเก๋ง รถกระบะ  รถตู ้ รถบรรทกุ  และรถเอนกประสงค์

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
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ลูกหนีก้ารค้า 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 63.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 0.8 ลา้นบาท และ 

เม่ือพิจารณาคุณภาพลูกหน้ีแลว้ เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระจ านวน 52.8 ลา้นบาท หรือมีสัดส่วนร้อยละ 82.8 ซ่ึงต ่ากว่าปี
ก่อนท่ีสัดส่วนลูกหน้ีกลุ่มน้ีร้อยละ 78.5 ทั้งน้ีเน่ืองในสภาพการแข่งขนัในปัจจุบนั ลูกคา้ใหม่ท่ีเช่ารถบางรายและลูกคา้เดิมบางราย
ตอ้งการเครดิตเทอมท่ีสูงถึง 60 วนั แต่อย่างไรก็ตามบริษทัมีการติดตามหน้ีอยา่งใกลชิ้ด และใชค้วามระมดัระวงัในการพิจารณา
คดัเลือกลูกคา้ โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินและความน่าเช่ือถือของลูกคา้  ลูกคา้เกือบทั้งหมดของบริษทัเป็นบริษทั เอกชนและ
มหาชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ นอกจากน้ีบริษทัพยายามกระจายกลุ่มลูกคา้ไปในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในกลุ่ม
ธุรกิจดา้นพลงังาน ปิโตรเคมี  เกษตรอุตสาหกรรม  กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค และกลุ่มบริษทัพรีเมียร์  เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการ
ด าเนินธุรกิจหากเกิดปัญหากบักลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง และในปัจจุบนับริษทัมีจ านวนลูกคา้ 397 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนร้อยละ17.8 

รายละเอยีดลูกหนีก้ารค้าแยกตามอายุหนี้ 
     

     
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

อายหุน้ีนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ             
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 52.80 82.1% 49.41 78.5% 40.53 84.8% 
  ไม่เกิน 3 เดือน 9.64 15.0% 10.75 17.1% 6.62 13.8% 
  3 - 6 เดือน 1.00 1.5% 1.83 2.9% 0.55 1.2% 
  มากกวา่ 6 เดือน 0.91 1.4% 0.94 1.5% 0.09 0.2% 
รวม 64.35 100.0% 62.93 100.0% 47.79 100.0% 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (0.62) 

 
(0.38) 

 
    

รวมลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 63.73 100.0% 62.55 100.0% 47.79 100.0% 
 
เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 บริษทัมีนโยบายน าเงินสดคงเหลือลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีพิจารณาแลว้ไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่การน าไปฝากบญัชีออม
ทรัพยก์บัธนาคารพาณิชย ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือจ านวน 28.37 ลา้นบาท โดยลดลงจากปีก่อน 114.25 ลา้นบาท และ     
มีผลก าไรจากการลงทุน 0.60 ลา้นบาท  เงินลงทุนท่ีลดลงเกิดจากการท่ีไดมี้การพิจารณาจดัประเภทเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดตราสารทุน (Bkind)  จ านวน 108.8 ลา้นบาท ไปเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
    

(4)  สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุนของบริษัท   ตามโครงสร้างธุรกิจแหล่งท่ีมาของเงินทุนมาจาก 2  แหล่งคือ 
                                       1) เงินรับจากกิจกรรมด าเนินงาน  
                                       2) เงินรับจากการจ าหน่ายรถยนตใ์หเ้ช่า 
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               เงินรับจากกิจกรรมด าเนินงาน มาจากรายไดจ้ากการให้เช่ารถยนต์  ธุรกิจนายหน้าประกันภยั และธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  และเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่ารถยนต์ บริษทัจะมีเงินรับจากการจ าหน่ายรถยนต์ท่ีครบก าหนดสัญญาแลว้ ในปี 2559          
มีอตัราส่วนสภาพคล่อง 0.22 เท่าซ่ึงต ่ากว่าปีก่อนท่ีมีอตัรา 0.57  ทั้ งน้ีเกิดจากการลดลงในรายการเงินสดและรายการเงินลงทุน
ชัว่คราวตามท่ีกล่าวไวใ้น (3)   
 

รายละเอียด 2559 2558 2557 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.22 0.57 0.57 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.14 0.47 0.68 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.43 0.53 0.64 

 
ภาระหนีสิ้นทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิทีส่ าคญัของบริษัทม ี2 ด้านคือ 

  (1)  หน้ีสินจากการจดัหารถยนตเ์ช่า ไดแ้ก่ หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ท่ีมีก าหนดช าระ
เป็นงวดๆ รวมคงเหลือจ านวน 1,594.2 ลา้นบาท  มีก าหนดช าระเป็นรายเดือน และอายุของสัญญาเฉล่ีย 3-5 ปี โดยส่วนท่ีครบ
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 458.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 28.8 ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจท่ีมีโครงสร้างเงินทุนส่วน
ใหญ่เป็นหน้ีสิน และสัดส่วนของหน้ีสินดงักล่าวไม่ไดส่้งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัแต่อยา่งไร เน่ืองจากบริษทัมีรายรับ
จากการให้เช่ารถยนต์อย่างต่อเน่ือง โดยในปีถดัไปมีเงินรับจากค่าเช่ารถจ านวน 548.1 ลา้นบาท นอกจากน้ียงัมีรายรับจากการ
จ าหน่ายรถยนตท่ี์ครบสญัญาเช่าแลว้ดว้ย 

บริษทับริหารจดัการกระแสเงินสดรับ-จ่ายใหเ้กิดความสมดุลกนั เพ่ือป้องกนัความเส่ียงสภาพคล่อง โดยก าหนดระยะเวลา
การกู้ยืมเงินให้สอดคลอ้งกับระยะเวลาของสัญญาเช่า  และเพ่ือลดความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย บริษัทใช้แหล่งเงินกู้ท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีเพ่ือสอดคลอ้งกบัรายรับค่าเช่าท่ีคงท่ีตลอดสญัญา 

รายละเอยีดหนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือ สัญญาเช่าทางการเงนิ เงนิกู้ยืมระยะยาว และ แหล่งเงนิทุนทีจ่ะช าระ 

รายการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ สญัญาเช่าทางการเงิน       
  ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 458.4 449.0 351.9 
  ก าหนดช าระ 1 - 5 ปี 1,135.7 897.6 784.2 

รวม 1,594.1 1,346.6 1,136.1 

รายไดค้่าเช่าขั้นต ่าท่ีจะไดรั้บในอนาคต       
  ก าหนดรับภายใน 1 ปี 548.1 471.7 422.5 
  ก าหนดรับ 1 - 5 ปี 909.2 696.7 529.2 

รวม 1,457.3 1,168.4 951.7 
  

อน่ึง ภายหลงัจากท่ีบริษทัช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการแลว้เสร็จในปี 2558 จึงคงเหลือแหล่งเงินกู้เพียงแห่งเดียวท่ีมี
เง่ือนไขเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ซ่ึงก าหนดอตัราหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 4.5 เท่า แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัยอ่ยไดช้ าระหน้ี
ตามสญัญารายน้ีครบถว้นแลว้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 รวมจ านวน 2.0 ลา้นบาท  
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 (5)  ปัจจยัหรือเหตุการณ์ทีจ่ะมต่ีอการด าเนินธุรกจิในอนาคต 
จากข้อมูลวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจไทยในปี 2559 (https://www.scbeic.com/th/eic_analysis) ถือว่าย ังคงไม่ฟ้ืนตัว       

ตลาดรถยนตท่ี์ยอดขายรถยนตร์วมในประเทศไทยปี 2559 มียอดขายอยูท่ี่ 768,788 คนั มีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 3.9  โดยตลาด
รถเพื่อการพาณิชยมี์ยอดขายลดลงร้อยละ 2.3  ตลาดรถยนตน์ัง่มียอดตลาดรถยนตน์ัง่มียอดขายลดลงร้อยละ 6.5   หากพิจารณาสถิติ
ยอ ด ข ายต ล าด รถ ยน ต์ จ ะ พ บ ว่ า ปี ท่ี ผ่ าน ม า ถื อ เป็ น อี ก ปี แ ห่ งค ว าม ย าก ล าบ าก ข อ ง อุ ต ส าห ก ร รม ย าน ยน ต ์
(http://www.thairath.co.th/content/850517) ส่วนราคารถยนตใ์ชแ้ลว้อยูใ่นระดบัทรงตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึงถือเป็นปีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงลดลงคร้ังใหญ่ แต่ถือวา่ยงัคงสอดคลอ้งกบัการประเมินมูลค่าซากของบริษทัท่ีปรับลดลงตั้งแต่ปี 2558 

นอกจากน้ีอีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีโอกาสเติบโตจากการฟ้ืนตวัของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อ
รายไดข้องกลุ่มผูส่้งออกและครัวเรือนภาคเกษตรในหลายกลุ่มสินคา้ อีกทั้งครัวเรือนไทยบางส่วนยงัมีภาระรายจ่ายท่ีลดลงจากการ
ผอ่นช าระค่าซ้ือรถยนตจ์ากโครงการรถยนตค์นัแรกท่ีหมดลงและจากภาระภาษีเงินไดท่ี้ลดลงตามการปรับเพ่ิมค่าลดหยอ่น ดา้นการ
ใชจ่้ายจากภาครัฐก็มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามการขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ โดยคาดว่าการลงทุนในโครงการ
ดงักล่าวในปี 2559 จะมีเมด็เงินเพ่ิมข้ึนเท่าตวัจากมูลค่าการลงทุนในปีก่อนหนา้ นอกจากน้ี เศรษฐกิจไทยยงัมีโอกาสไดรั้บอานิสงส์
เพ่ิมเติมจากภาครัฐท่ีมีแนวโนม้ในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมาสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง อีไอซีคาดวา่การใชจ่้ายในประเทศ
จากภาคครัวเรือนและการขยายการลงทุนของภาครัฐจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2560 สามารถขยายตวัไดท่ี้ร้อยละ 3.3 จากการ
วิเคราะห์ดงักล่าวอาจส่งผลให้ธุรกิจประเภทรถเช่าระยะยาวมีการแข่งขนัสูงข้ึนทั้งทางดา้นราคาและบริการและอาจเกิดการเขา้หา
กลุ่มเป้าหมายธุรกิจท่ีมีแนวโนม้การเติบโตสูงกลุ่มเดียวกนั เช่นธุรกิจการเกษตรและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานขนาด
ใหญ่ ดงันั้นบริษทัจึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมมูลค่าในงานบริการใหก้บัลูกคา้ทั้งธุรกิจรถเช่าและธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั ตลอดจนการเสนอ
บริการรูปแบบใหม่ๆให้กับกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการคุณภาพ  การท าธุรกิจท่ีได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายทั้ งลูกคา้ คู่คา้ และบริษัท     
ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยใหบ้ริษทัสามารถเติบโตในธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scbeic.com/th/eic_analysis
http://www.thairath.co.th/content/850517
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ยท่ีจดัท าข้ึน เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ไดแ้สดงฐานะการเงิน รายได ้ ค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสดรวมท่ีเป็น
จริงและสมเหตุสมผล โดยไดจ้ัดให้มีการบันทึกขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอท่ีรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น 
รวมทั้ งการป้องกนัการทุจริตและการด าเนินการท่ีผิดปกติ  และในการจัดท ารายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณา
เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ ก ากบัดูแล
รายงานทางการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

                        

        

                                                                                                                               
                                                                                                                        ( นายวิเชียร  พงศธร )  

                                                                                                                                      ประธานกรรมการ  
                                                                                                    ในนามคณะกรรมการ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) เป็นกรรมการอิสระทั้ งหมด ได้รับแต่งตั้ ง     
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ประกอบดว้ย 

นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 6/6  คร้ัง 
นางศุภศรี สุธนฐาน  กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุม 6/6 คร้ัง 
นายสุรพล สร้างสมวงษ ์ กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุม 6/6 คร้ัง 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ           

ตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย กฎระเบียบ โดยอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ท่านตอ้ง
เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือเป็นผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษา คู่คา้ หรืออ่ืนๆ 
กบับริษทั และบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ ไดก้ าหนดไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้
รับการแต่งตั้ง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นการเฉพาะ 

 
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 คร้ังประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบราย     

ไตรมาส จ านวน 4 คร้ัง การประชุมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัยอ่ย จ านวน 1 คร้ัง และการประชุมเป็นการเฉพาะ
กบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จ านวน 1 คร้ัง โดยในการประชุมแต่ละคร้ังผูบ้ริหารระดบัสูง ผูต้รวจสอบภายในและ
ผูส้อบบญัชี ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตามความเหมาะสม เพ่ือให้ขอ้มูลแก่ท่ีประชุม ช่วยให้กรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท                    
เร่ืองส าคญัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาประกอบดว้ยเร่ืองต่างๆ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1.ความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงนิของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินทั้งประจ าไตรมาส และงบการเงินประจ าปี  ทั้งในส่วนเฉพาะบริษทัและ
งบการเงินรวม ซ่ึงผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัและฝ่ายจดัการ โดยการสอบถามและรับฟังค าช้ีแจง
จากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี  ในเร่ืองความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน  และความเพียงพอในการเปิดเผย
ขอ้มูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีควรในสาระส าคญัและมีการจดัท า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอเพ่ือประโยชน์ผูใ้ชง้บการเงิน  

2.ระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  โดยสอบทานรายงานผลการ

ตรวจสอบภายใน ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีก าหนด โดยส านักงาน ก.ล.ต. 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพต่อการ
บริหารอย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีระบบบริหารความเส่ียง การดูแลรักษาทรัพย์สิน และ           
การบริหารบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ตามลกัษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั  

 
3. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หข้อ้แนะน าในการปฏิบติังานของส านกังานตรวจสอบภายใน และอนุมติัแผนการตรวจสอบ

ภายในประจ าปี 2559  ท่ีมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัในการควบคุมภายใน และบริหารความเส่ียงในกิจกรรมท่ีส าคญั ซ่ึงครอบคลุมทั้งใน
ส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
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4. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่

เกีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัไดป้ฏิบติั
สอดคลอ้งกบักฎหมาย  ระเบียบ  และขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยดีอยา่งต่อเน่ือง 

5.การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั รวมถึง

ติดตามการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงในกิจกรรมท่ีส าคญั โดยประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือรับทราบ
การด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงในดา้นต่างๆ โดยไดใ้หค้วามส าคญักบัการระบุปัจจยัเส่ียงและแผนการบริหารจดัการความ
เส่ียงของบริษทั พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ระบบการบริหารความเส่ียง มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิ่งข้ึน  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้บริหารความเส่ียงตามท่ีได้ระบุไวอ้ย่าง
ครบถว้น และระมดัระวงัแลว้ 

6.การปฏิบัตติามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  บริษทัไดจ้ดัท าคู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัและจดัให้มีการประเมินความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตภายในบริษทั  บริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย  เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 และบริษทัได้รับการ
ประเมินดชันีช้ีวดัระดบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Progress Indicator) อยูใ่นระดบัสูงสุดท่ี 5 Extended ในปี 2558 
เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงนโยบายท่ีครอบคลุมถึงหุน้ส่วนทางธุรกิจท่ีปรึกษา ตวักลาง หรือตวัแทนธุรกิจรวมถึงการด าเนินการผลกัดนั
ใหคู้่คา้ในห่วงโซ่ธุรกิจด าเนินนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตของสถาบนัไทยพฒัน์และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) ซ่ึงอา้งอิงจากมาตรฐานสากล ส าหรับบริษทัท่ีจดทะเบียนและบริษทั
ทัว่ไป  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่  บริษทัมีการน ามาตรการไปปฏิบติัอย่างครบถว้นเพียงพอดว้ยความเคร่งครัดและ
ระมดัระวงั  และเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดด้ าเนินการเพ่ือขอต่ออายกุารรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต คาดวา่จะทราบผลการพิจารณาประมาณตน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

7.การท ารายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มี
ความถูกตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ โดยพิจารณาลกัษณะรายการ เหตุผลและความจ าเป็น  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลเป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้นเพียงพอ 
 

8. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
               คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและติดตามผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษทัมีการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างครบถว้น และเพียงพอ แสดงถึงการมีระบบบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ใหค้วามเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
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9.ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผูส้อบบัญชีโดยอา้งอิงจากคุณภาพของงานสอบบัญชี ความ
เหมาะสมของคณะผูส้อบบญัชี และจากการสอบทานรายงานทางการเงิน โดยการประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารร่วมประชุมด้วย  ซ่ึงจะท าให้รับทราบถึงผลการสอบบัญชีและสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่  ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ  มีความเป็นอิสระ  
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี  และมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด  จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญั
ประจ าปี   
 

10.การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระเมินขอบเขตการปฏิบติังานของตนเองโดยเปรียบเทียบกบักฎบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและแนวปฏิบัติท่ีดี ซ่ึ งผลการประเมินการปฏิบัติงานมีความครบถ้วน เพียงพอและสอดคล้องกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบติัท่ีดี            

      
      ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
                   (  นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชยั ) 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
ความเห็น 

ขา้พเจ ้าได ้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั  พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)             
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนัของบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั พรีเมียร์เอ็น เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
(มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

1.  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสัง่อนุญาตตามค าร้อง
ให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ดว้ยเหตุท่ีบริษทัไดด้ าเนินการเป็นผลส าเร็จตามแผนแลว้และให้บริษทัปฏิบติัการช าระ
หน้ีตามแผนฟ้ืนฟกิูจการใหแ้ก่เจา้หน้ีจนครบถว้นต่อไป โดยการช าระหน้ีดงักล่าวเสร็จส้ินลงในปี 2558 

อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีมีเจา้หน้ีสองรายได้ยื่นอุทธรณ์คดัคา้นค าสั่งของศาลลม้ละลายกลางต่อศาลฎีกาเก่ียวกับการให้ความ
เห็นชอบกบัขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2551 ศาลฎีกาไดมี้ค าวินิจฉัยในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2558 พิพากษา
กลบัค าสั่งของศาลลม้ละลายกลาง โดยไม่ให้ความเห็นชอบกบัขอ้เสนอขอแกไ้ขแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิม
ทุนและลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงันั้น เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามค าพิพากษาของศาลฎีกา บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียน
ลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์สร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี           12 เมษายน 
2559 รายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อยอดรวมของส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

2. ตาม ท่ี กล่ าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  22  เก่ียวกับกรณี ท่ีบ ริษัทถูก ฟ้องร้องจากกรมสรรพากร                                         
ให้ช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมทั้งเงินเพ่ิมจ านวนรวมทั้งส้ิน 251.7 ลา้นบาท แทนกิจการร่วมคา้แห่ง
หน่ึงซ่ึงบริษทัเคยเป็นผูร่้วมลงทุน ศาลฎีกาไดมี้ค าวินิจฉัยในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 พิพากษาให้บริษทัตอ้งร่วมจ่ายช าระ
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หน้ีภาษีอากรน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากร บริษทัไดบ้นัทึกหน้ีสินภาษีท่ีตอ้งจ่ายช าระน้ีในงบการเงินแลว้ทั้งจ านวน 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีดงักล่าวขา้งตน้แต่อยา่งใด 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ
การเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบ
มาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้าต่องบ
การเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายไดจ้ากการใหเ้ช่ายานพาหนะ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่ายานพาหนะจ านวน 626 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 
ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั บริษทัยอ่ยเขา้ท าสญัญากบัลูกคา้เป็นจ านวนมากรายและรับรู้รายไดต้ามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
ดงันั้น จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและรอบระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการให้เช่ายานพาหนะของบริษทัยอ่ยโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้และสุ่มตวัอยา่งสัญญาเช่าเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัยอ่ย รวมถึงสอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัยอ่ยออก
ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ท าการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ยตามประเภทของยานพาหนะท่ีใหเ้ช่า
เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายไดค้่าเช่าตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป                                                                
และไดส่้งหนงัสือยนืยนัยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และเง่ือนไขของสญัญากบัลูกคา้โดยตรง 

การดอ้ยค่าของยานพาหนะใหเ้ช่า 

การประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของยานพาหนะให้เช่าตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
คาดการณ์แนวโนม้ราคาตลาดของรถยนตมื์อสองในอนาคต รวมถึงการก าหนดสมมติฐานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบั
มูลค่าค่าเผื่อการดอ้ยค่าของยานพาหนะใหเ้ช่า 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินเกณฑใ์นการพิจารณาการดอ้ยค่าของยานพาหนะใหเ้ช่าของฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ย โดยการท าความเขา้ใจและ
ประเมินขอ้สมมติฐานและวธีิการท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยใชใ้นการค านวณหามูลค่ายติุธรรมของยานพาหนะให้เช่า เปรียบเทียบ
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มูลค่ายติุธรรมของยานพาหนะใหเ้ช่ากบัแหล่งขอ้มูลภายนอก นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมิน
การดอ้ยค่าของยานพาหนะใหเ้ช่า 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมัน่ในรูปแบบ
ใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น มีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการ
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 



                                                                                                                                                                        รายงานประจ าปี 2559 

 

หนา้  108 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอด
การตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ี อาจ มีการแสดงข้อ มูล ท่ีขัดต่อข้อ เท็ จจ ริงอัน เป็นสาระส าคัญ ในงบการเงิน                            
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้ น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า       
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และสรุปจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็
ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมิน
วา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมี
นัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ
และได้ส่ือสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 
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หนา้  109 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 
 

                                                        
ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพนัธ์ 2560 
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หนา้  110 

บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 9,048,451           17,560,946         189,667               253,876               

เงินลงทนุชัว่คราว 8 28,366,446         142,621,107       238,541               10,699,917         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 65,258,154         71,404,864         187,769               5,098,588           

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 -                            -                            14,450,000         106,318,509       

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 37,532,653         33,150,459         1,142,778           136,839               

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 22,952,281         11,568,177         323,687               275,563               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 163,157,985       276,305,553       16,532,442         122,783,292       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 10,321,078         11,313,310         -                            -                            

เงินลงทนุในลูกหน้ี 12 -                            -                            -                            -                            

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                            -                            354,325,517       229,999,600       

เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 14 121,124,400       -                            -                            -                            

ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ 15 1,773,598,799   1,537,054,730   121                       106                       

สินทรัพยท่ี์ไมไ่ดใ้ช้ด าเนินงาน 16 2,031,100           1,617,100           64,600                 64,600                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 466,008               594,906               -                            17                         

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 9,613,012           12,188,232         17,000                 17,000                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,917,154,397   1,562,768,278   354,407,238       230,081,323       

รวมสินทรัพย์ 2,080,312,382   1,839,073,831   370,939,680       352,864,615       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หนา้  111 

 
บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 32,645,667         34,863,141         33,262,931         970,558               

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 441,850,958       427,996,889       -                            -                            

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 16,604,041         19,013,863         -                            -                            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 -                            2,013,640           -                            -                            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                            50,675                 -                            -                            

หน้ีสินผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 22 251,739,349       -                            251,739,349       -                            

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 5,205,552           4,803,131           39,340                 39,340                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 748,045,567       488,741,339       285,041,620       1,009,898           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 1,077,600,874   851,549,943       -                            -                            

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 58,144,049 46,056,196 -                            -                            

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 23 29,425,384         30,073,801         -                            -                            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 35,187,202         41,547,042         203                       -                            

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 46,294,144         45,176,703         5,310,256           6,312,355           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,246,651,653   1,014,403,685   5,310,459           6,312,355           

รวมหนีสิ้น 1,994,697,220   1,503,145,024   290,352,079       7,322,253           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หนา้  112 

 
 
บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน  

      หุ้นสามญั 812,152,709 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.5 บาท

         (31 ธนัวาคม 2558: หุ้นสามญั 1,612,152,709 หุ้น

            มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 4 406,076,355       1,612,152,709   406,076,355       1,612,152,709   

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้

      หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.5 บาท

         (31 ธนัวาคม 2558: หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น

            มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 4 400,000,000       800,000,000       400,000,000       800,000,000       

หุ้นท่ีออกส าหรับภาระค ้าประกนัท่ีเจา้หน้ี

   ยงัไมม่าใช้สิทธิเรียกช าระกบับริษทัฯ 4 (10,191,959)       (20,383,918)       (10,191,959)       (20,383,918)       

ขาดทนุสะสม (316,296,780)     (755,897,535)     (311,327,918)     (717,239,280)     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 12,102,720         312,209,079       2,107,478           283,165,560       

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 85,613,981         335,927,626       80,587,601         345,542,362       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 1,181                   1,181                   -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 85,615,162         335,928,807       80,587,601         345,542,362       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,080,312,382   1,839,073,831   370,939,680       352,864,615       

-                       -                       -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(หน่วย: บาท)
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หนา้  113  

บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ก าไรขาดทุน

รายได้

รายไดค้า่เช่าและการบริการ 664,301,919      591,253,944      1,002,099           999,361              
รายไดอ่ื้น
   ก  าไรจากการจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ 21,017,950         -                            -                            -                            
   เงินปันผลรับ 13 -                            -                            32,199,944         -                            
   อ่ืนๆ 6,214,277           8,484,782           4,200,008           11,566,208         
รวมรายได้ 691,534,146      599,738,726      37,402,051         12,565,569         
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุคา่เช่าและบริการ 492,386,616      422,288,840      -                            -                            
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 141,446,630      134,880,637      14,091,486         7,247,108           
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                            -                            38,628,889         -                            
ขาดทนุจากการจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ -                            3,308,382           -                            -                            
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของยานพาหนะให้เช่า -                            128,390,298      -                            -                            
ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 22 251,739,349      -                            251,739,349      -                            
รวมค่าใช้จ่าย 885,572,595      688,868,157      304,459,724      7,247,108           
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (194,038,449)     (89,129,431)       (267,057,673)     5,318,461           
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (74,199,005)       (66,236,409)       (4,347)                 (5,410)                 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (268,237,454)     (155,365,840)     (267,062,020)     5,313,051           
รายได ้(คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 25 5,822,045           520,118              (219)                     3,991                   
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (262,415,409)     (154,845,722)     (267,062,239)     5,317,042           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 14 12,327,600         -                            -                            -                            
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 25 (224,880)             -                            -                            -                            
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12,102,720         -                            -                            -                            

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 23 -                            (1,169,058)         -                            -                            
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 25 -                            233,812              -                            -                            
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            (935,246)             -                            -                            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 12,102,720         (935,246)             -                            -                            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (250,312,689)     (155,780,968)     (267,062,239)     5,317,042           

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 26
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (0.3280)               (0.1936)               (0.3338)               0.0066                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                                                                                                                                                                        รายงานประจ าปี 2559 

 

หนา้  114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

หุ้นท่ีออกส าหรับภาระ ก าไรจากผลแตกต่าง ส่วนของผูมี้

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ค ้าประกนัท่ีเจา้หน้ี จากการจดัโครงสร้าง ส่วนเกินทนุจาก รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ี

และเรียกช าระ ยงัไมม่าใช้สิทธิ การด าเนินธุรกิจ การวดัมลูคา่ ผูถื้อหุ้น ไมมี่อ านาจควบคุม รวมส่วนของ

เตม็มลูคา่แลว้ เรียกช าระกบับริษทัฯ ขาดทนุสะสม ของกลุ่มบริษทั ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2558 800,000,000            (20,383,918)             (600,116,567)           265,255,674                   -                                        444,755,189            1,181                         444,756,370            

ขาดทนุส าหรับปี -                                  -                                  (154,845,722)           -                                        -                                        (154,845,722)           -                                  (154,845,722)           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                  -                                  (935,246)                   -                                        -                                        (935,246)                   -                                  (935,246)                   

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                  -                                  (155,780,968)           -                                        -                                        (155,780,968)           -                                  (155,780,968)           

รับรู้ก าไรจากผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้าง

   การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั -                                  -                                  -                                  46,953,405                     -                                        46,953,405               -                                  46,953,405               

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 800,000,000            (20,383,918)             (755,897,535)           312,209,079                   -                                        335,927,626            1,181                         335,928,807            

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            

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

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                        12,102,720                     12,102,720               -                                  12,102,720               

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

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

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

โอนก าไรจากผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้าง

   การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัไปขาดทนุสะสม -                                  -                                  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               

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
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หนา้  115 

 
 
 
 
 
 
 

บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

หุ้นท่ีออกส าหรับภาระ ก าไรจากผลแตกต่าง

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ค ้าประกนัท่ีเจา้หน้ี จากการจดัโครงสร้าง

และเรียกช าระ ยงัไมม่าใช้สิทธิ การด าเนินธุรกิจ รวมส่วนของ

เตม็มลูคา่แลว้ เรียกช าระกบับริษทัฯ ขาดทนุสะสม ของกลุ่มบริษทั ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2558 800,000,000                  (20,383,918)                   (722,556,322)                247,251,050                  304,310,810                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                       -                                       5,317,042                       -                                       5,317,042                       

รับรู้ก าไรจากผลแตกต่างจากการจดัโครงสร้าง

     การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั -                                       -                                       -                                       35,914,510                    35,914,510                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 800,000,000                  (20,383,918)                   (717,239,280)                283,165,560                  345,542,362                  

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

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

ลดทนุโดยการลดมลูคา่หุ้นสามญั (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 าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัไปขาดทนุสะสม -                                       -                                       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                    

-                                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หนา้  116 

บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (268,237,454)     (155,365,840)     (267,062,020)     5,313,051           
ปรับกระทบก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   รายไดเ้งินปันผล -                            -                            (32,199,944)       -                            
   ก  าไรจากการขายเงินลงทนุในหน่วยลงทนุ (604,534)             (1,082,089)         (136,002)             (507,089)             
   (ก าไร) ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ
      ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 59,768                 10,032,008         (1,096)                 19,957                 
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 445,554              172,560              (45,096)               (205,900)             
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                            -                            38,628,889         -                            
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 311,159,996      254,141,288      -                            -                            
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของยานพาหนะให้เช่า -                            147,474,126      -                            -                            
   ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 251,739,349      -                            251,739,349      -                            
   โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในลูกหน้ี (82,606)               (69,131)               (52,542)               -                            
   รายไดค้า่เช่ารับล่วงหน้าตดับญัชี (1,002,099)         (999,361)             (1,002,099)         (999,361)             
   (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ (21,017,950)       3,308,382           -                            3                           
   รับโอนสินทรัพยท่ี์ไมไ่ดใ้ช้ด าเนินงาน -                            (39,600)               -                            (39,600)               
   โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท่ี์ไมไ่ดใ้ช้ด าเนินงาน (414,000)             -                            -                            -                            
   ก  าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                            (660,662)             -                            (5,890,500)         
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,200,036           2,101,962           -                            -                            
   ตดัจ  าหน่ายภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย 64,841                 885,751              45,371                 22,003                 
   ดอกเบ้ียรับ (154,030)             (275,474)             (3,080,338)         (4,373,606)         
   คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 74,030,742         66,086,426         -                            -                            
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 349,187,613      325,710,346      (13,165,528)       (6,661,042)         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,656,059           (14,594,792)       4,910,819           (1,835)                 
   คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (4,555,549)         (5,471,851)         (1,005,939)         12,101                 
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,690,044           1,475,424           (16,127)               42,772                 
   เงินลงทนุในลูกหน้ี 82,606                 69,131                 52,542                 -                            
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 7,911,126           (2,459,257)         -                            -                            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (2,219,330)         451,834              (133,540)             (2,279,748)         
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 402,421              278,259              -                            -                            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (3,848,453)         (114,800)             -                            -                            
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,119,540           4,481,952           -                            -                            
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 356,426,077      309,826,246      (9,357,773)         (8,887,752)         
   จ่ายดอกเบ้ีย (74,028,887)       (68,934,981)       -                            (15,019,044)       
   จ่ายภาษีเงินได้ (19,114,363)       (7,187,869)         (32,272)               (45,371)               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 263,282,827      233,703,396      (9,390,045)         (23,952,167)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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หนา้  117 

บริษทั พรีเมยีร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 992,232              3,284,378           -                            -                            
เงินลงทนุชัว่คราวประเภทเงินฝากประจ าเพ่ิมข้ึน (22,778)               (29,700)               -                            -                            
ซ้ือหน่วยลงทนุ (291,098,917)     (199,150,000)     (34,860,000)       (40,700,000)       
เงินรับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ 297,124,322      239,080,800      45,458,474         67,059,175         
เงินรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ -                            46,953,405         -                            35,914,510         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                            -                            (14,450,000)       (32,114,509)       
เงินปันผลรับ -                            -                            10,100,000         -                            
ดอกเบ้ียรับ 154,144              275,764              3,077,377           4,373,606           
ซ้ือยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ (47,399,780)       (69,306,176)       (15)                       -                            
เงินรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ 276,853,255      152,571,931      -                            -                            
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 236,602,478      173,680,402      9,325,836           34,532,782         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (468,633,375)     (358,862,275)     -                            -                            
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (37,749,829)       (48,816,424)       -                            -                            
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (2,013,640)         (4,912,040)         -                            -                            
ช าระคืนหน้ีสินระยะยาว -                            (413,486)             -                            (413,486)             
ช าระคืนหน้ีสินระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            (7,980,272)         -                            (10,312,832)       
จ่ายเงินปันผล (956)                     -                            -                            -                            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (508,397,800)     (420,984,497)     -                            (10,726,318)       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (8,512,495)         (13,600,699)       (64,209)               (145,703)             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 17,560,946         31,161,645         253,876              399,579              
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 9,048,451           17,560,946         189,667              253,876              

-                            -                            -                            -                            
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการทีม่ใิช่เงินสด

โอนเงินลงทนุในหน่วยลงทนุในกองทนุเปิดตราสารทนุ
   เป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 108,796,800      -                            -                            -                            
ซ้ือสินทรัพยโ์ดยการท าสญัญาเช่าซ้ือในระหวา่งปี 708,538,375      618,833,166      -                            -                            
ซ้ือสินทรัพยโ์ดยการท าสญัญาเช่าการเงินในระหวา่งปี 47,427,860         4,248,939           -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงส าหรับงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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