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                                                                                                                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2561 / 2018 2560 / 2017 2559 / 2016 

ข้อมูลทางการเงนิ   Financial Data    
สินทรัพย์รวม     Total Assets 1,828.84 1,991.89 2,080.31 
หนีสิ้นรวม     Total Liabilities 1,730.02 1,928.89 1,994.70 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม    Shareholders’ Equity 98.82 63.00 85.61 
รายได้จากการขายและบริการ  Sale and Service Revenues 696.55 713.88 664.30 
รายได้รวม   Total Revenue 744.58 747.17 691.53 
กําไรขั้นต้น   Gross Profit 214.24 188.05 171.92 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ    Net Profit  (Loss ) 40.66 (24.68) (262.42) 
อัตราส่วนทางการเงนิ   FINANCIAL RATIO    
อัตรากําไรขั้นต้น (% )   Gross Profit Margin 30.76 26.34 25.78 
อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้รวม (% )   Net Profit Margin 5.46 (3.30) (38.08) 
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (% )   Return on Equity 50.25 (33.21) (124.93) 
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (% )  Return on Assets 2.13 (1.21) (13.44) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)   
Earnings (Deficit) per  Share (Baht) 

0.051 (0.031) (0.328) 

เงนิปันผลต่อหุ้น (บาท)     Dividend per  Share (Baht) - - - 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)   Book Value per  Share (Baht) 0.124 0.079 0.107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปข้อมูลทางการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย
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 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)  เป็นบริษทัหน่ึงในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เดิมช่ือ บริษทั พรีเมียร์ ซพัพลาย 
จาํกดั จดทะเบียนก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2517 บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และดาํเนินการเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2536  ต่อมาในปี 2543 บริษทัไดป้รับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็นบริษทัประกอบ
ธุรกิจเพ่ือการลงทุนหรือ Holding Company โ ดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆ  ท่ีสําคญัไดแ้ก่ 
ธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ  เพ่ือการดําเนินงาน  (Operating Lease) ธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
ใหบ้ริการแนะนาํและเป็นท่ีปรึกษาดา้นการประกนัแก่ลูกคา้  
 บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย 3 แห่ง ดงัน้ี 
 1) บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 2) บริษัท  พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จํากัด ดําเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพ่ือการดําเนินงาน  (Operating Lease)              
พร้อมทั้งบริการพนกังานขบัรถ บริการบาํรุงรักษา และบริการต่อเน่ืองอ่ืนๆ 
 3) บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ใหบ้ริการแนะนาํและเป็นท่ีปรึกษา
ดา้นการประกนัแก่ลูกคา้  
  ในปีท่ีผ่านมาบริษทัยงัคงมุ่งเน้นการขยายตวัในธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพ่ือการดาํเนินงาน
(Operating Lease) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษทัดาํเนินการผา่นทางบริษทัยอ่ยคือ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ทั้งน้ีเพ่ือรองรับ
ความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายฐานลูกคา้ผ่านช่องทางใหม่ๆ การขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รวมทั้งบริการใหม่ๆ เพ่ือเป็น
ทางเลือกใหก้บัลูกคา้มากข้ึน   
 

วสัิยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561  คณะกรรมการไดมี้มติใหค้ง วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายไวเ้ช่นเดิม ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
  
 

วสัิยทศัน์ 
เป็นบริษทัไทยท่ีมุ่งมัน่      

 ในการเป็นผูน้าํดา้นธุรกิจ
บริการรถเช่า  

นายหนา้ประกนัภยั  
ท่ีครบวงจรอยา่งต่อเน่ือง   

มีคุณภาพ สร้างความสมดุลและ
ความยัง่ยนืใหก้บัธุรกิจ 
พนกังาน และสังคม 

พนัธกิจ 
 ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพไดร้ะดบัมาตรฐานสากล  
 นาํเสนอแนวความคิดใหม่ พฒันาคุณภาพชีวิต สังคม และ 

           ส่ิงแวดลอ้ม  
 ดาํเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้ง พนกังาน       
      องคก์ร และสังคม  
 ผสมผสานความรู้และความสามารถเพ่ือร่วมคิดร่วมสร้าง 
      งานบริการ  
 ดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล และยดึหลกัคุณธรรม 
    จรรณยาบรรณ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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   วตัถุประสงค์  /  เป้าหมายของบริษัท 

 พฒันาการสร้างรูปแบบการใหบ้ริการท่ีครบวงจร และสร้างความแตกต่างท่ีชดัเจนในงานบริการ  
 เน้นการรักษาฐานลูกคา้เดิมและสร้างมูลค่าเพ่ิมของการบริการทั้ งกับลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่

เพ่ือใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุด 
 มุ่งพฒันาและส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความความรู้ความเช่ียวชาญในงานบริการตลอดจนพฒันาระบบ

บริหารจดัการเพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัในอนาคต 
 ปรับโครงสร้างทางการเงินใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนอนัจะนาํไปสู่การลดตน้ทุนทางธุรกิจ 
 บริหารจดัการสินทรัพยใ์หส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ของเศรษฐกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้การทบทวนเป็นประจาํทุกปี โดยในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี   
8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการไดพิ้จารณาและมีมติใหค้ง วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายไวเ้ช่นเดิม 
 
การเปล่ียนแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัในช่วงปี 2559 - 2561 มดีงันี ้ 
บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจดัการหรือการประกอบธุรกิจ อยา่งมีนยัสาํคญัในช่วง 3 ท่ีผา่นมา 
    ปี 2561 

 เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยท์ราบมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 1/2561 โดยรับทราบการลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารของนายวรเทพ 
รางชยักลุ และท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติปรับโครงสร้างการจดัการของบริษทัโดยยบุตาํแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 ซ่ึงมีผลทาํให้
กรรมการผูจ้ดัการบริษทัเป็นตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั 

 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้ึนเคร่ืองหมาย SP และNP 
เน่ืองจากผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทังวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ซ่ึงสํานักงานก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษทัแก้ไขงบการเงินได  ้และในวนัเดียวกนับริษทัไดแ้จ้งท่ี
ผูส้อบบญัชีไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัเป็นผลมาจากคดีท่ีศาลลม้ละลาย
กลางไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัชาํระเงินจาํนวน 479 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 1,123 ลา้นบาท ใหแ้ก่โจทกใ์นคดีแพง่อนัเก่ียวเน่ืองกบัขบวนการฟ้ืนฟู
กิจการ บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์เพ่ือคดัคา้นคาํวินิจฉยัของศาลลม้ละลายกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญั
พิเศษ เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 โดยคาดว่าศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษจะใชร้ะยะเวลาในการ
พิจารณาคดีน้ีประมาณ 2 ปี  ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ทาํการประเมินคาํพิพากษาประกอบกับ
ความเห็นของทนายความ จึงมีความเช่ือมัน่ในประเด็นขอ้ต่อสู้และมีความเห็นว่าศาลอุทธรณ์คดี
ชาํนญัพิเศษน่าจะมีคาํพิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงไม่ได้
บนัทึกประมาณการหน้ีสินตามคาํพิพากษาไวใ้นบญัชี  และเน่ืองจากผลคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุดและ
ข้ึนอยูก่บัขบวนการยติุธรรมในอนาคต สถานการณ์ดงักล่าวทั้งหมดแสดงถึงความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระสาํคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถของกลุ่มบริษทัท่ี 
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จะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ตามท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดงเหตุผลไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี ทั้งน้ี
ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัตั้งแต่งบการเงินงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 งบการเงินของบริษทังวดส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 เช่นกนัอนัเน่ืองจากความไม่แน่นอนของ
ผลของคดีท่ีกล่าวขา้งตน้  พร้อมกนัน้ีในปี 2561 บริษทัไดท้าํการช้ีแจงเหตุดงักล่าวในจดหมาย
ช้ีแจงตลาดหลกัทรัพยล์งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561, วนัท่ี 6 สิงหาคม 2561และวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 
2561 เป็นตน้มา 

 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษทัไดช้ี้แจงต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ืองการชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาศาล
ฎีกา  กรณีศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาในคดีหมายเลขแดงท่ี 5316/2556 ระหวา่งกรมสรรพากร โจทก ์
กบับริษทั จาํเลยท่ี 1 และบริษทั พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั จาํเลยท่ี 2 ให้
บริษทัและบริษทั พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ร่วมกนัชดใชห้น้ีค่าภาษีอากร
คา้งรวม 251,699,348.81 บาท  ซ่ึงในปี 2560บริษทัไดเ้คยรายงานวา่บริษทัจะดาํเนินขายหุน้บริษทั
ยอ่ย(บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) ท่ีบริษทัถือครองอยูม่าชาํระหน้ีดงักล่าว ต่อมาบริษทัไม่
สามารถดาํเนินการขายไดเ้น่ืองจากราคาหุน้ท่ีผูส้นใจซ้ือเสนอมานั้นตํ่ากวา่ราคาหุน้ท่ีประเมินโดยท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระนั้น  เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษทัไดรั้บหมายจากกรมบงัคบัคดีแจง้
การยดึหุน้ท่ีบริษทัถือครองในบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวน 48,339,869 หุน้ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 75.53 
ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย เพ่ือนาํไปขายทอดตลาดและนาํเงินท่ีขายไดม้าชาํระหน้ีตาม
คาํพิพากษาศาลฎีกา   พร้อมกนัน้ีบริษทัไดท้าํการช้ีแจงเพ่ิมเติมเร่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินและการ
ดาํรงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2561 โดยมี
ประเดน็ ดงัน้ี 

1. บริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนต่อเน่ืองมาจากปี 2557 จนถึงปี 2560 มาจากสาเหตุ
หลกั โดยในปี 2557, ปี 2558 และปี 2560 บริษทัยอ่ย(บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) มีการ
ตั้งสาํรองดอ้ยค่ายานพาหนะใหเ้ช่า รวมจาํนวน 229 ลา้นบาท ซ่ึงผลขาดทุนดงักล่าวเป็นผลขาดทุน
ในทางบญัชีเท่านั้น มิไดส่้งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด และ
ในปี 2559 บริษทัรับรู้ผลเสียหายในคดีตามคาํพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกบัหน้ีภาษีอากร จาํนวน 251 
ลา้นบาท 

 ซ่ึงทั้งสองรายการขา้งตน้มีจาํนวนรวม 480 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัมีผลขาดทุนจาก
การดาํเนินงานต่อเน่ืองมา และเป็นผลทาํใหเ้กิดผลขาดทุนสะสมจาํนวน 340 ลา้นบาท 

2. ในส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 562 ลา้นบาทนั้นดว้ย
รายการหน้ีสินหมุนเวยีนรวมรายการหน้ีสินจากผลเสียหายคดีภาษีอากร จาํนวน 241 ลา้นบาทและ 
หน้ีสินของบริษทัยอ่ย(บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) ซ่ึงเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและ 
สัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวนรวม 480 ลา้นบาท  ซ่ึงบริษทัและ 
บริษทัยอ่ยยงัมีทรัพยสิ์นเป็นยานพาหนะใหเ้ช่าและอุปกรณ์ท่ีแสดงในงบการเงินจาํนวนรวม  
1,678 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนเพียงพอในการรองรับการชาํระหน้ีสินดงักล่าว  
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3. การท่ีหุน้ของบริษทัยอ่ย(บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั)ท่ีกรมบงัคบัคดีแจง้ยดึ 

 หุน้นั้น หุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมมสิทธิของบริษทั จนกวา่จะมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือจาก 
 การขายทอดตลาด ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยงัไม่มีการดาํเนินการขายทอดตลาดของกรม 
 บงัคบัคดี 

4. บริษทัประกอบธุรกิจเพ่ือการลงทุน(Holding Company) โดยลงทุนในธุรกิจบริการทาง 
 การเงินต่างๆในบริษทัยอ่ย 2 บริษทั ไดแ้ก่ ธุรกิจใหบ้ริการเช่ารถเพ่ือการดาํเนินงานผา่นบริษทั  
 พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั และธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัผา่นบริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ  
 จาํกดั หากมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือหุน้ของบริษทัจากการขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดี  บริษทักย็งั 
 คงเหลือธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัหรือธุรกิจแกนอยู ่ 

 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดช้ี้แจงตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ืองความคืบหนา้ในการดาํเนินการ 
 เก่ียวกบัคดีตามท่ีศาลลม้ละลายกลางมีคาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 ใหบ้ริษทัชาํระเงิน 
 ใหแ้ก่บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั(มหาชน) จาํนวน 479 ลา้นบาทพร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัรา 
 ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546  ดงัน้ี 

  เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์เพ่ือคดัคา้นคาํวนิิจฉยัของศาล 
 ลม้ละลายกลางในคดีพิพาทต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ พร้อมทั้งยืน่คาํร้องขอใหศ้าลอุทธรณ์คดี 
 ชาํนญัพิเศษทุเลาการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลางไวก่้อน  โดยศาลลม้ละลาย 
 กลางไดมี้คาํสั่งใหรั้บคาํอุทธรณ์และมีคาํสั่งใหน้าํเสนอคาํร้องขอทุเลาการบงัคบัคดีใหศ้าลอุทธรณ์ 
 คดีชาํนญัพิเศษเป็นผูพิ้จารณาและมีคาํสั่ง  โดยบริษทัคาดวา่ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษจะใชเ้วลา 
 ในการพิจารณาคดีประมาณ 2 ปี 

 ระหวา่งการรอการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ  บริษทัไดรั้บหมายจากกรม
บงัคบัคดีแจง้ยดึหุ้นบริษทัยอ่ย( บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) ท่ีบริษทัถือครองอยู ่จาํนวน 
15,660,129 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 24.47 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย เพ่ือนาํหุ้นดงักล่าวไป
ขายทอดตลาดและนาํเงินท่ีขายไดไ้ปชาํระหน้ีในคดีตามท่ีศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งการยึดหุ้น
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่กระทบต่อการดาํเนินกิจการของบริษทัและบริษทัยอ่ย และหุน้ของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมมสิทธิของบริษทั จนกวา่จะมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือจากการขายทอดตลาด อยา่งไร
ก็ตามเน่ืองจากคดีพิพาทยงัไม่เป็นท่ีสุด โดยยงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญ
พิเศษ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยงัไม่มีการดาํเนินการขายทอดตลาดของหุน้บริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 11 สิงหาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ดว้ยเหตุท่ีส่วนของผูถื้อ
หุ้นของบริษทัตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ สําหรับงบการเงินไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2561 ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยใ์ชเ้กณฑ์ดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 และกาํหนดใน
บริษทัจดทะเบียนท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ตอ้งดาํเนินการจดัประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลกบัผูล้งทุนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง(Public Presentation) ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีหลกัทรัพยถู์กข้ึนเคร่ืองหมาย “C” 

  บริษัทได้ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผูท่ี้เก่ียวข้อง(Public 
Presentation) ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติให้ ช้ีแจงแนวทางการดําเนินการแก้ไขกรณีท่ี
หลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย”C” ในวนัท่ี 28 สิงหามคม 2561ดงัน้ี 
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  สาเหตุท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” มาจากเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

2559 ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัชาํระหน้ีค่าภาษีอากรคา้งของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน 
ให้แก่กรมสรรพากรเป็นจาํนวน 251 ลา้นบาท และคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการ
ชาํระหน้ีคดีภาษีอากร โดยให้บริษทัขายหุ้นบริษทัย่อย(บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกัด)
บางส่วนเพ่ือนาํมาชาํระหน้ีให้แก่กรมสรรพากร ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2560 ศาลลม้ละลาย
กลางไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัชาํระเงินค่างานของกิจการร่วมร่วมคา้ พีอี-เพทแลนให้กบับริษทั 
เนาวรัตน์ พัฒนาการ จาํกัด(มหาชน)(“คดีฟ้องเรียกค่างาน”) เป็นจาํนวน 479 ล้านบาทพร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546 ดว้ยคดีฟ้องค่างานยงัไม่เป็นท่ีสุด 
โดยบริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ
เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ผลของคาํพิพากษาในคดีดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการแกไ้ขปัญหาของ
บริษทั ดงัน้ี 

1. บุคคลผูใ้ห้ความสนใจท่ีจะซ้ือหุ้นบริษทัยอ่ยไดย้ติุการขอเสนอซ้ือหุ้น จากความไม่
แน่นอนของผลคดีฟ้องค่างาน 

2. การท่ีคดีฟ้องค่างานยงัไม่เป็นท่ีสุด ทาํใหบ้ริษทัตอ้งรอผลคาํพิพากษาอนัเป็นท่ีสุด 
 ในคดีน้ีก่อนจึงจะกาํหนดแนวทางการแกไ้ข กรณีท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึน 
 เคร่ืองหมาย “C” ได ้

  ในปี 2561 บริษทัไดด้าํเนินการจดัประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 (Public Presentation) เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561และ 27 พฤศจิกายน 2561 และไดช้ี้แจงสาเหตุท่ี 
 หลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” กบัอุปสรรคต่อการแกไ้ขปัญหาของบริษทัตามท่ี 
 กล่าวมาขา้งตน้ พร้อมทั้งรายงานผลคดีอุทธรณ์ยงัอยูใ่นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญั 
 พิเศษ  
  ปี 2560 

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

 เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือจากสาํนกังานการบงัคบัคดีสาํนกังานอยัการสูงสุด 
แจง้ใหบ้ริษทัชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาใหแ้ก่กรมสรรพากร จาํนวน 251,699,348.81 บาท และต่อมา
ในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือจากกรมสรรพากร แจง้เร่ืองไม่อนุมติัให้ผอ่นชาํระ
ภาษีรายงวดตามท่ีบริษทันาํเสนอไปเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 และขอให้บริษทัชาํระหน้ีจาํนวน
ดงักล่าวภายในระยะเวลา 15 วนันบัจากไดรั้บจดหมายแจง้ ซ่ึงหากบริษทัไม่ชาํระหน้ีภายในเวลาท่ี
ไดก้าํหนดไว ้ทางกรมสรรพากรกจ็ะดาํเนินการเพ่ือบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นของบริษทัเพ่ือนาํมา
ขายและชาํระหน้ีต่อไป  
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 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท

พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัขายหุน้สามญัท่ีบริษทัถือครองอยูใ่นบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง (PIL) 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัในราคาขายไม่ตํ่ากวา่หุ้นละ 4.49 บาท และในจาํนวนหุน้ท่ีขายแลว้ทาํ
ให้บริษทัไดรั้บชาํระราคาเป็นเงินจาํนวนเท่ากบั 260,000,000 บาทหรือใกลเ้คียงท่ีสุด(“หุ้น PIL”) 
ใหแ้ก่บุคคลท่ีสนใจท่ีใหร้าคาสูงสุด  

 เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัชาํระเงินให้แก่ บริษทั 
เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกัด(มหาชน) (“NWR”) เป็นจาํนวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากตน้เงินดงักล่าว นับจากวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546 เป็นตน้ไป
จนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน 

 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการจึงมีมติใหบ้ริษทัทาํหนงัสือแจง้ PFC เพ่ือขอเล่ือนการทาํ
รายการซ้ือขายหุ้น PIL ออกไป จนกว่าท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะมีความเห็นฉบับสมบูรณ์ 
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากการขอเล่ือนการทาํรายการดงักล่าว เป็นการท่ีบริษทัไม่สามารถทาํรายการ
ขายหุ้น PIL ให้แก่ PFC ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว  ้ดังนั้ นหาก PFC ประสงค์จะยกเลิก
ขอ้เสนอในการซ้ือหุน้ PIL โดยท่ี PFC และบริษทัต่างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อกนั บริษทัก็
ตกลงท่ีจะยกเลิกข้อเสนอในการซ้ือหุ้น PILด้วย  เน่ืองจาก บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคยเ์ฮียน 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ไดมี้ความเห็นในร่างรายงานของท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฉบบัล่าสุด กรณีท่ีบริษทัจะขายหุ้นสามญัท่ีบริษทั
ถือครองอยูใ่นบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั (PIL) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (“หุน้ PIL”) 
ให้แก่บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (“PFC”) วา่ ราคาในการเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็น
ราคาท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากมูลค่าหุ้นสามญัของ PIL ท่ีไดจ้ากการประเมินมูลค่าโดยท่ีปรึกษา
การเงินอิสระนั้ นสูงกว่าราคาเสนอซ้ือของ PFC และผูถื้อหุ้นของบริษทัควรออกเสียงลงมติไม่
อนุมติัการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี  

 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ทําหนังสือแจ้งบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จาํกัด 
(“PFC”) เพ่ือขอเล่ือนการทาํรายการซ้ือขายหุ้นบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั (PIL) ออกไป 
จนกวา่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะมีความเห็นฉบบัสมบูรณ์ 

ปี 2559 
 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 บริษทัไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 

2559 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต) อยูใ่นเกณฑ์ “ ดีเลิศ ” ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
โดยบริษทัเป็น 1 ใน 11 บริษทัท่ีไดรั้บคะแนนเต็ม 100 จากบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งส้ิน 601 บริษทั เป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกนัตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559  
เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2559 บริษัทได้ดาํเนินการแก้ไขทุนจดทะเบียนเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามคาํ
พิพากษาของศาลฎีกาเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตามผลคาํพิพากษาของศาลฎีกา ซ่ึงมีสาระสาํคญัใหบ้ริษทั 
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ดาํเนินการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว  ้(Par) จากเดิม 1 บาทเป็น 10 บาท ส่งผลให้ทุนจด
ทะเบียนของบริษทัเป็น 8,121,527,090 บาท และมีทุนชาํระแลว้ 8,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 
800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซ่ึงจากการปฏิบติัตามฎีกาดงักล่าว ไม่มีผลเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัไดด้าํเนินการตามคาํวินิจฉัยของศาลฎีกา และบันทึกรายการ    
จึงทาํให้บริษทัมีผลขาดทุนสะสม จาํนวน 7,454.0  ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินท่ีสูง จึงเสนอให้
พิจารณาลดทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลค่าหุ้นจากราคาพาร์ (Par) หุ้นละ 10 บาท ลงเหลือหุ้นละ 
0.50 บาท เพ่ือนาํไปชดเชยผลขาดทุนสะสม  นอกจากน้ี การขาดทุนสะสมของบริษทัยงัเพ่ิมโอกาส
ในการระดมทุน โอกาสในการจ่ายเงินปันผล 

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

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

2559  มูลค่า 288.87 ลา้นบาท 
- ใหบ้ริษทัซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั  

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

- ให้บริษทัซ้ือสินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จาํกดั (PLMS) โดยการ 
รวมกิจการแบบ Entire Business Transter (EBT) คือโอนกิจการทั้ งหมดของ บริษทั 
พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จาํกดั ไปยงั บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) และ
ทาํการชาํระบญัชีบริษทั พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จาํกดั ในปีปฏิทินเดียวกนั ซ่ึงจะไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการโอนกิจการ โดยราคาทรัพยสิ์นท่ีทาํการโอนจะเป็นราคา
ตามบญัชีของผูโ้อนในวนัท่ีทาํการโอน ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 

- ใหบ้ริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั ลดทุนจดทะเบียนจาก 230 ลา้นบาท เป็น  
 60 ลา้นบาท เพ่ือใหจ้าํนวนทุนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกิจในปัจจุบนัและ 
 นาํทุนคืน ผูถื้อหุน้ต่อไป 
-    ใหบ้ริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จาํกดั ดาํเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ 

 บริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2559 และมีมติ 
อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้น  จากหุ้นละ 10 บาท  เหลือหุ้นละ 0.50 บาท         
เพ่ือนาํไปชดเชยผลขาดทุนสะสม 

 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดรั้บการประเมิน จากการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการของ
บริษทัจดทะเบียน บริษทัไดรั้บคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัร้อยละ 80-89 หรือ ระดบัดีมากคือระดบั 4 
ดาว เป็นระยะเวลาติดต่อกนั 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 ซ่ึงระดบัคะแนนท่ีบริษทัไดรั้บนั้นจดัอยู ่
ใน “Top Quartile” ในกลุ่มบริษทัท่ีมี Market Capitalization ตํ่ากวา่ 1,000 ลา้นบาท  
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 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัและบริษทั พรีเมียร์ อินฟราสตรัค

เจอร์ จาํกดั ร่วมกันชดใช้หน้ีค่าภาษีอากรคา้งรวม 251.7 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นภาระภาษีเงินได้และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของกิจการร่วมคา้ พีอี  - เพทแลน เน่ืองจากบริษทัไดพ้น้จากการเป็นหุ้นส่วนของ
กิจการร่วมคา้ พีอี – เพทแลน มาตั้งแต่ปี 2543 แลว้ แต่ศาลฎีกาไดว้ินิจฉัยวา่ การท่ีบริษทัยงัคงให้
กิจการร่วมคา้ใชช่ื้อตนเป็นส่วนหน่ึงของกิจการร่วมคา้ พีอี – เพทแลน จึงตอ้งร่วมรับผิดกบัหน้ีสิน
ของกิจการร่วมคา้ พีอี – เพทแลน ซ่ึงภาระภาษีอากรคา้งดงักล่าวมิไดเ้กิดหรือมีสาเหตุมาจากการ
ดาํเนินการของบริษทั และบริษทัก็มิไดรั้บประโยชน์ใด ๆ จากการละเลยไม่เสียภาษีอากรคา้งของ
กิจการร่วมค้า พีอี – เพทแลน  ทั้ งน้ี บริษัทจะหาแนวทางในการดาํเนินการให้กิจการร่วมค้า           
พีอี – เพทแลน ซ่ึงเป็นผูท่ี้จะตอ้งรับผิดชอบโดยตรง ชาํระค่าภาษีอากรคา้งให้แก่กรมสรรพากร
ต่อไป 

 เม่ือวนัท่ี 15  ธันวาคม 2559 บริษทัไดด้าํเนินการเพ่ือขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  

 
                           โครงสร้างการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
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      

 

   
  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 
 บริษทั ไม่มี ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) กบัผูถื้อหุน้รายหน่ึงรายใด 
 
 
 
 
 

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จํากัด 
100%  

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด 
100 %  

บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จํากัด 
99.99 %  
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  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 
  บริษทัมีรายไดส่้วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริการรถเช่าเพ่ือการดาํเนินงาน (Operation Lease) ซ่ึงดาํเนินงานโดย
บริษทัยอ่ย คือ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั   

 
สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ 

 

ดาํเนินการ 
โดยบริษัท 

%  การถือหุ้น 
ของบริษัท 
ในปัจจุบัน 

ปี 2561 
รายได้ 

(ล้านบาท 

 
%  

ปี 2560 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
%  

ปี 2559 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
%  

   บริการสินเช่ือธุรกิจและ 
   ให้เช่าอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

PC2000 100.00 14.50 1.95 13.03 1.74 11.69 1.69 

   บริการรถเช่าเพื่อการดาํเนินงาน PIL /1 100.00 705.16 94.71 705.59 94.44 651.41 94.20 

   นายหน้าประกันวินาศภัย PB /1 99.99 23.63 3.17 23.67 3.17 25.47 3.68 
   บริการจัดการสินเช่ือ 
   ค่าบริการอ่ืน 

PLMS /1 

PE 
  

1.29 
0.00 
0.17 

0 
4.88 

0 
0.65 

0.84 
2.12 

0.12 
0.31 

  รวมรายได้   744.58 100.00 747.17 100.00 691.53 100.00 
 
 
 
 

ธุรกิจการให้บริการรถเช่าเพื่อการดําเนินการ 
  (1) ลักษณะของการบริการ 
    เป็นการให้บริการจดัหายานพาหนะให้กบัผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการและกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบการให ้“เช่า” (Leasing) โดยมีลกัษณะเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนตส์าํหรับ
ผูบ้ริหาร รถยนต์เพ่ือการขนส่ง รถโดยสารไม่ประจาํทางสําหรับรับ-ส่งผูโ้ดยสาร รถรับ-ส่งนักเรียน และรถยนต์ เพ่ือการ
พาณิชยอ่ื์นๆ  อายุสัญญาอยูร่ะหว่าง 3-5 ปี การให้บริการมีทั้งการให้บริการตามสัญญาเช่าระยะยาวและการให้บริการรถเช่า
พร้อมพนกังานขบัรถ โดยบริษทัมีรถยนตใ์หเ้ช่าหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ รถยนตน์ัง่ขนาดตั้งแต่ 1,500 ซีซี ข้ึนไป  รถยนตน์ัง่
เอนกประสงค ์รถกระบะ รถตู ้และรถโดยสาร 
 บริษทัให้บริการในลกัษณะครบวงจร โดยเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์และนาํเสนอเง่ือนไขการเช่าเพ่ือให้
รองรับกบัธุรกิจของลูกคา้ ตรงตามวตัถุประสงค์ในการใชง้านของลูกคา้ พร้อมกบัการจดัทาํประกนัรถยนต์ประเภทชั้น 1    
การจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต ์การบาํรุงรักษาและการซ่อมแซมตามกาํหนดระยะทาง รวมทั้งการจดัรถทดแทนให้ใชใ้น
กรณีรถขดัขอ้งหรือเกิดอุบติัเหตุ บริษทัมีบริการหลงัการขาย โดยผ่านศูนยป์ระสานงาน (Call Center) ให้บริการในรูปแบบ 
One Stop Service ในการดูแลลูกคา้ นดัหมายนาํรถยนตเ์ขา้รับการบาํรุงรักษา ประสานงาน ให้คาํแนะนาํในเร่ืองต่างๆ พร้อม
ทีมช่างมืออาชีพ  และรถซ่อมบาํรุงเคล่ือนท่ี (Mobile Service) รวมทั้ งให้ผูบ้ริโภคสามารถทราบเส้นทางการเดินทางและ
ระยะเวลาในการเดินทาง เพ่ือความสะดวก รวดเร็วตลอด 24 ชัว่โมง 
  (2) การตลาดและการแข่งขัน  
   ธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทยแบ่งลกัษณะผูป้ระกอบการออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มท่ีมุ่งเนน้ให้เช่า
ทรัพยสิ์นแบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าซ้ือกบักลุ่มท่ีมุ่งเนน้การใหเ้ช่าแบบสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
(Operating Lease) โดยบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกัด จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการสัญญาเช่าดาํเนินงาน (Operating 
Lease) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในบริษทัชั้นนาํของธุรกิจลิสซ่ิง  
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 ในภาพรวมของธุรกิจรถเช่าในปี 2561 แบบสัญญาเช่าดาํเนินงานยงัคงเป็นธุรกิจมีการแข่งขันอย่าง
ต่อเน่ืองบนทุกประเภทของยานพาหนะ ตั้งแต่กลุ่มรถระดบัผูบ้ริหารไปจนระดบัปฏิบติัการ ประกอบดว้ยรถยนตน์ัง่ประเภท
ต่างๆ รถตูแ้ละรถกระบะบรรทุกเพ่ือการพาณิชยร์องรับนโยบายเปล่ียนจากทรัพยสิ์นองคก์รเป็นเช่าใช ้และการขยายตวัของ
ภาคธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจขนส่ง เกษตรกรรม ก่อสร้าง สอดคลอ้งกบัขอ้มูลสถิติรถจดทะเบียนใหม่กรมการขนส่งทางบก
ทัว่ประเทศปี 2561 สูงถึง 3.09 ลา้นคนั (รวมทุกประเภท) เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 0.86% ดงันั้นความตอ้งการของตลาดใน
บริการรถเช่าดาํเนินงาน (Operating Lease) จะเป็นกลไกสาํคญัในการลดตน้ทุนการจดัการ ลดความยุง่ยากในการบริหาร และ
สร้างประสิทธิภาพในการทาํงานใหก้บัองคก์รต่างๆ  
 การดาํเนินงานของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ในปี 2561 มุ่งเน้นการให้บริการรูปแบบต่างๆ   
ท่ีมีมาตรฐานสอดคลอ้งความตอ้งการของคู่คา้ สร้างคุณค่าเพ่ิมในการให้บริการ พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชง้าน 
บริหารจดัการและวิเคราะห์ขอ้มูลการใชง้านเพ่ือนาํไปเป็นแผนพฒันาให้กบัผูใ้ชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมทุก
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความปลอดภยับนทอ้งถนน โดยเร่ิมจากธุรกิจท่ีใหบ้ริการ ณ ปัจจุบนัเป็นตน้แบบความปลอดภยั อาทิเช่น 
กลุ่มรถเช่าองคก์รท่ีร่วมผลกัดนัความปลอดภยัดว้ยการติดตั้งระบบตรวจสอบพร้อมรายงานพฤติกรรมการขบัข่ี การให้บริการ
ตน้แบบพนักงานผูช่้วยผูบ้ริหาร (Personal Accelerator) การพฒันาระบบและการจัดเก็บขอ้มูลงานลูกคา้สัมพนัธ์สู่ระบบ
ออนไลน์ 
 นอกจากน้ีทางบริษทัยงัพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งต่อเน่ืองดว้ยพฒันางานการบริการท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน ปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือใชใ้นงานบริการต่างๆ อาทิเช่น การพฒันาระบบแอพพลิเคชัน่การจดัการแจง้อุบติัเหตุ 
ระบบแอพพลิเคชัน่รถโรงเรียนสําหรับผูป้กครองแจง้สถานะ การเดินทางของนักเรียนเพ่ือการส่ือสารท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน    
การพฒันาระบบงานซ่อมควบคู่กบัตวัแทนจาํหน่ายรถยนตท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการเพ่ือพฒันางานซ่อมบาํรุงให้มี
มาตรฐานและรวดเร็วทัว่ประเทศ การเป็นผูท่ี้ใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา ออกแบบ หาแนวทางแกปั้ญหาทั้งดา้นการบริหารจดัการ
และการใชง้านเพ่ือให้เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของลูกคา้ประเภทต่างๆ บริการ 24 ชัว่โมงในกรณีรถเสียหรืออุบติัเหตุ    
อีกทั้งยงัเสริมดว้ยบริการจดัการฝึกอบรมขบัข่ีปลอดภยัให้กบัลูกคา้ร่วมกบัองคก์รคู่คา้  เพ่ือสร้างความแตกต่างและประโยชน์
ต่อลูกคา้สูงสุด  
   (3) กลยุทธ์ในการแข่งขัน  
   การสร้างความแตกต่างถือเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัท โดยแบ่งการดาํเนินการเป็นหลายภาคส่วน        
การสร้างความแตกต่างในการบริการท่ีครบวงจร ตั้งแต่การเป็นผูร่้วมคิด ใหค้าํแนะนาํ วางแผน ดาํเนินการและพฒันาจนสาํเร็จ 
การสร้างความแตกต่างทางนวตักรรมดว้ยการร่วมมือผูมี้ประสบการณ์ในสายธุรกิจอ่ืนๆ ทั้งภายในกลุ่มพรีเมียร์หรือองคก์รคู่
คา้ในการพฒันาเทคโนโลยีการจดัการและการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการขบัข่ีเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุบน
ท้องถนน การริเร่ิมนวตักรรมรูปแบบบริการใหม่ๆ เช่นพนักงานผูช่้วยผูบ้ริหาร (Personal Accelerator) ในธุรกิจบริการ
พนกังานขบัรถ การบริการครบวงจร เช่น บริการงานจดและต่อทะเบียนท่ีรวดเร็ว งานประกนัภยัพร้อมเง่ือนไขความคุม้ครอง 
ตามกฎหมายหรือสูงกวา่ การขยายเครือข่ายศูนยบ์ริการท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศท่ีพร้อมใหบ้ริการทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมงผา่น 
ศูนยบ์ริการลูกคา้ (Customer Service) การขา้มขีดจาํกดัดว้ยการให้บริการครอบคลุมการเดินทางหรือการใชง้านทุกประเภท 
ตั้งแต่รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถตู ้รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ไปจนถึงรถบรรทุกเพ่ือการพาณิชย ์ในเวลาเดียวกนั
ยงัให้ความสําคญักบัการพฒันาบุคลากรทุกระดบัดว้ยหลกัสูตรฝึกอบรมต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการเนน้ย ํ้า
การฝึกอบรมด้านการขบัข่ีอย่างปลอดภยัในกลุ่มพนักงานขบัรถหรือกปัตนัโดยผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพพร้อมเชิญชวนหรือ
ดาํเนินการใหก้บัลูกคา้ท่ีสนใจ การเป่าแอลกฮอลทุ์กคร้ังก่อนใหบ้ริการซ่ึงเป็นมาตรฐานในกลุ่มกปัตนับริการรถโดยสารไม่ 
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ประจาํทางสร้างความไวว้างใจ ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นส่วนประกอบสําคญัท่ีสร้างความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัให้อยูใ่น
ระดบับริษทัชั้นนาํของธุรกิจต่อไป 
   (4) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
   เน้นการให้บริการกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจทั้ งรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มลูกคา้หลกัในปัจจุบนั คือ กลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคเหนือและภาคใต ้กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินคา้     
กลุ่มองคก์รดา้นการศึกษาทั้งมหาวทิยาลยัและโรงเรียนนานาชาติ  
   (5) การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
   บริษทัใชก้ารนาํเสนอบริการโดยตรงกบัลูกคา้ และจดัให้มีศูนยบ์ริการทัว่ประเทศ เพ่ือให้ลูกคา้สามารถ
เขา้รับบริการไดส้ะดวกยิ่งข้ึน รวมทั้ งจดัทาํเวบ็ไซต์ http://www.pil.premier.co.thไวส้ําหรับบริการลูกคา้ ทั้ งในการต่ออายุ
สัญญา หรือพิจารณาสินคา้และบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได ้
  (6) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
         บริษทัมีขั้นตอนการจดัหายานพาหนะ อุปกรณ์ส่วนควบทุกรูปแบบจากตวัแทนจาํหน่ายท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งอยา่งเป็นทางการจากค่ายผูผ้ลิตรถยนตห์รือผูน้าํเขา้หรือผูผ้ลิตท่ีไดม้าตรฐาน ตลอดจนการคดัเลือกบุคลากรหรือบริการ 
ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สร้างความมัน่ใจให้ลูกคา้ว่าจะไดรั้บผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพรวมรวมถึงการรับประกนัจากจากผูผ้ลิตโดยตรง 
 
ธุรกิจการให้บริการเป็นนายหน้าประกันวนิาศภัย 
   เป็นการให้บริการจดัหาประกนัภยัประเภทต่างๆ ท่ีให้ความคุม้ครองเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ โดยคดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมีสถานะมัน่คง มีหลกัการชดใชค้่าสินไหมอยา่งยุติธรรมและรวดเร็ว ให้คาํแนะนาํใน
การทําประกันภัยท่ีจําเป็นกับความเส่ียงภัย เพ่ือให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ และให้บริการเก่ียวกับการเรียกร้อง               
ค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกคา้ ทั้งกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ (นิติบุคคล) และบุคคลทัว่ไป 

(1) ลักษณะของการบริการ 
             ให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการทาํประกนัภยัประเภทต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

และใหบ้ริการดา้นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั ประกอบดว้ยประกนัภยัหลกั 5 ประเภท ดงัน้ี  
- ประกนัภยัรถยนต ์ 
- ประกนัอคัคีภยั 
- ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 
- ประกนัภยัเบด็เตลด็ 
- ประกนัสุขภาพ 

(2) การตลาดและการแข่งขัน 
 ธุรกิจประกนัวินาศภยัมีอตัราการเติบโตและแนวโนม้การแข่งขนัในตลาดประกนัภยั มีช่องทางการขาย 

ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน ไม่วา่จะเป็นการขายผา่น เวบ็ไซด ์แอปพลิเคชัน่มือถือ หรือร้านสะดวกซ้ือและสถาบนัการเงิน การรักษาฐาน
ลูกคา้ต่ออายกุรมธรรมแ์ละขยายผลิตภณัฑย์งัคงเป็นส่ิงท่ีสาํคญั 
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(3)     กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1) มุ่งเน้นในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้ งความเป็นมืออาชีพให้แก่ลูกค้า      
โดยเสริมสร้าง พฒันาบุคลากรให้มีความรู้และทกัษะ ในดา้นการให้บริการเสมือนหน่ึงเป็นคู่คิดของผูเ้อาประกนัภยัและสร้าง
คุณภาพของการเป็นตวัแทนประกนัภยั 

2) จดัหาผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 

3) คดัเลือกบริษทัประกนัภยั ท่ีมีสร้างความมัน่คง เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้และ 

ทาํงานร่วมกบับริษทัประกนัภยั 

    (4) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
             กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทั มี 2 กลุ่ม  

1) กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
2) กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปท่ีอยูใ่นธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา้ ภาคการขนส่งและภาคบริการ 

    (5) การจัดจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
   มีช่องทางการจดัจาํหน่าย 4 ทางหลกัๆ ในการเขา้ถึงลูกคา้ดงัน้ี 

1) จากเจา้หนา้ท่ีการตลาดของบริษทัโดยตรง 
2) จากการแนะนาํของบริษทัอ่ืนๆ ในกลุ่มพรีเมียร์ 
3) จากตวัแทนอิสระภายนอก 
4) จากเวบ็ไซตข์องบริษทั     

   (6) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
    บริษทัมีนโยบายในการจดัหาผลิตภณัฑท่ี์จาํเป็นต่อการป้องกนัความเส่ียงภยัและเป็นประโยชน์แก่ลูกคา้ 

มีความคุม้ครองภยัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้ โดยคดัเลือกบริษทัประกันภยัท่ีมั่นคงทางการเงิน            
มีช่ือเสียง มีความน่าเช่ือถือท่ีเป็นท่ีรู้จกัในวงการประกนัภยั และมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ไดค้วามมัน่ใจวา่ลูกคา้ของ
บริษทัจะไดรั้บชดเชยค่าสินไหมอยา่งยติุธรรม และลูกคา้เลือกใชบ้ริการตามความตอ้งการท่ีเกิดประโยชน์กบัลูกคา้มากท่ีสุด 
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การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการสําคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ซ่ึงจะ
นาํไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัองคก์ร ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ และสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

กรอบการบริหารความเส่ียง 
องค์ประกอบท่ีสําคญัในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ นโยบาย และความมุ่งมัน่ในการ

บริหารความเส่ียง การนาํไปปฏิบติั การติดตามตรวจสอบ การทบทวน และการปรับปรุงการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองทั้ง
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํกรอบขอ้กาํหนด หลกัการ และแนวทางของระบบการบริหารความเส่ียง COSO Enterprise Risk 
Management (COSO ERM) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลสาํหรับการจดัการความเส่ียงมาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์ความเส่ียงและ
ประเมินความเส่ียงตามหลกัการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบติั รวมถึงการใชก้รอบการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน ISO 
31000 ดว้ย 

บริษทัและบริษทัย่อยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วดัระดบั ค่าความเส่ียง และการจดัลาํดบัความเส่ียง ท่ีรวมถึงการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการปฏิบติัท่ีไม่
สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ ของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 
โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง 
(Impact) เพ่ือเป็นมาตรฐานให้คณะทาํงานบริหารความเส่ียง ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากทุกส่วนงานขององค์กร นาํไปใชใ้นการ
วิเคราะห์ ประเมินความเส่ียง และจดัทาํแผนในการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับ ตลอดจนการ
กาํหนดใหมี้การทบทวนและติดตามอยา่งต่อเน่ืองในทุกรายไตรมาส  

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระกาศนโยบายการบริหารความเส่ียง และไดจ้ดัทาํคู่มือบริหารความเส่ียง     
เพ่ือเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบและใชเ้ป็นคู่มือการปฏิบติังานดา้นบริหารความเส่ียง คู่มือดงักล่าวครอบคลุมความเส่ียง    
ดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ซ่ึงบริษทัไดรั้บการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริตอย่างเป็นทางการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 และบริษทัไดรั้บการรับรองการต่ออายุเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 

การบริหารความเส่ียงดงักล่าว จะช่วยให้องค์กรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและการกาํกบัดูแล    
สร้างความเช่ือมั่นให้กับผูมี้ส่วนได้เสีย ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการและความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อ                      
การเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และปกป้องธุรกิจและบริการของบริษทั 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 
 บริษทัไดก้าํหนดให้มีผูรั้บผิดชอบงานดา้นบริหารความเส่ียง เพ่ือให้การบริหารความเส่ียง มีการดาํเนินการอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่านและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทย่อย 
ดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี  
 
 
 
 

ปัจจยัความเส่ียง 
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บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของผู้รับผดิชอบการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงภายใน
บริษทั กาํหนดนโยบาย  อนุมติัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และระดบัเบ่ียงเบนท่ียอมรับได ้(Risk appetite & risk tolerance)  
กาํหนดทิศทาง แนวทาง การบริหารความเส่ียง ให้คาํแนะนําและดําเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าผูบ้ริหารมีเคร่ืองมือและ
กระบวนการท่ีเหมาะสมในการจดัการความเส่ียง สอบทานการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจว่า
กระบวนการยงัสามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีกาํหนด สอบทานและนําเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงใน
ธุรกรรมของบริษทั ประกอบดว้ยนโยบายการบริหารความเส่ียง โครงสร้างการบริหารความเส่ียง ความเส่ียงท่ียอมรับได ้และ
ความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงดาํเนินการให้มีการประเมินความเส่ียง แผนการบริหารความเส่ียง คู่มือการบริหาร
ความเส่ียง กาํกบั ควบคุม ดูแลให้มีการปฏิบติั ทบทวนแนวทางเคร่ืองมือต่างๆ ในการบริหารความเส่ียง ให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาดความเส่ียงแต่ละดา้นของธุรกรรมของบริษทั ทบทวนการกาํหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และ
มาตรการในการดาํเนินการกรณีท่ีระดับความเส่ียงเกินท่ีกาํหนด ติดตามประเมินผล ดาํเนินการแก้ไขปรับปรุงผลการ
ดาํเนินงานดา้นความเส่ียงต่างๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวกิฤติ  

 

คณะกรรมการบริษทั 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง

งานตรวจสอบภายใน

คณะทาํงานบริหารความเส่ียง 
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คณะทาํงานความเส่ียง มีหนา้ท่ีระบุ ประเมินความเส่ียง และจดัทาํความเส่ียงระดบักระบวนการ หรือกิจกรรมของ

หน่วยงาน รวมทั้ งจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงและแผนควบคุมภายในท่ีมีนัยสําคญัตามแนวทางและนโยบายท่ีผูบ้ริหาร
มอบหมาย ดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง รวมถึงการปรับปรุงหรือทบทวนแผนบริหารความเส่ียงกรณีท่ีปัจจยัความ
เส่ียงเปล่ียนแปลง ประเมิน ติดตาม รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีสาํคญัตาม
กาํหนดเวลา สนบัสนุน ส่งเสริมการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพ  
  กระบวนการบริหารความเส่ียง 
 บริษทัไดน้าํระบบการบริหารความเส่ียงตามหลกั COSO ERM และใชก้รอบการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน ISO 
31000 มาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการโดย คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหารระดบัสูง
ร่วมกนั วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งการระบุแนวทางในการจดัการกบัความเส่ียง
ดังกล่าว ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได้ โดยมีการประเมินความเส่ียงเป็นรายไตรมาส และนํารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือช่วยให้องคก์รบรรลุในวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ และสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มในการ
ดาํเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วไดอ้ยา่งทนัการ เพ่ือแกไ้ขสถานการณ์ก่อนท่ีจะเกิดผลกระทบรุนแรงมากยิ่งข้ึน รวม
ไปถึงการใช้ประโยชน์จากความเส่ียงในการแสวงหาโอกาสในการดาํเนินธุรกิจใหม่ ๆ บริษทั มีแผนการจดัการความเส่ียง         
4 ระดบั คือ 

1. การยอมรับความเส่ียง 
2. การจดัการความเส่ียง 
3. การหลีกเล่ียงความเส่ียง  
4. การโอนความเส่ียง 

 การวเิคราะห์ กําหนดประเภทความเส่ียง และมาตรการรองรับเพื่อลดความเส่ียง  
  บริษทัไดว้ิเคราะห์ กาํหนดและระบุความเส่ียงโดยจาํแนกประเภทและท่ีมาของความเส่ียงไว ้จากการประเมินความ
เส่ียงโดยพิจารณาตามกรอบการบริหารความเส่ียงและแนวโน้มจากปัจจยัภายนอกรวมถึงปัจจยัภายใน ในปี 2560 บริษทัได้
กาํหนดความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบกบัธุรกิจของบริษทัไว ้5 ประเภท ไดแ้ก่  

1.    ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
2. ความเส่ียงดา้นการเงิน 
3. ความเส่ียงดา้นการบริหารและการดาํเนินงาน 
4. ความเส่ียงดา้นสงัคม 
5. ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ 

ธุรกิจให้บริการรถเช่า 
1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

- การแข่งขันทางการตลาดท่ีสูงขึน้ 
 ในปี 2561 ขอ้มูลภาพรวมธุรกิจรถเช่าพบว่ามีอตัราการเติบโตของจาํนวนรถและความตอ้งการใชร้ถยนต์

เช่าขององคก์รขนาดต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากนโยบายภาครัฐ นโยบายองคก์ร แนวทางการ 
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บริหารงานทรัพยสิ์นและปัจจยัเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดรถยนต์ใชแ้ลว้ ส่งผลการใชบ้ริการรถเช่า 
(Operating Lease) มีแนวโนม้ขยายตวั เกิดการแข่งในกลุ่มผูใ้หบ้ริการ ส่วนธุรกิจรถโดยสารไม่ประจาํทาง ซ่ึงประกอบไปดว้ย
รถโรงเรียน รถรับ-ส่งพนักงาน และรถบริการรับ-ส่งเฉพาะจุด (Shuttle Bus)  มีแนวโน้มการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนเช่นกัน 
เน่ืองมาจากนโยบายภาครัฐในการออกกฎหมายควบคุมรถโดยสารประเภทต่างๆ อย่างเขม้งวด ทาํให้ผูบ้ริการหันมาปรับ
มาตรฐานใหม่ การขยายตวัของประชากรและการขยายธุรกิจไปในพ้ืนท่ีต่างๆ ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นทาํให้เกิดการแข่งขนัทางดา้น
ราคาและบริการ ซ่ึงทางบริษทัยงัคงมุ่งเนน้เร่ืองคุณภาพดา้นการใหบ้ริการเป็นสาํคญั บริษทัจึงมีความเส่ียงและขาดโอกาสการ
ขายสาํหรับลูกคา้ท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นราคาเพียงอยา่งเดียว 

 มาตรการบริหารจดัการความเส่ียง 
  บริษทัจึงมีแผนการดาํเนินการในการรับมือความเส่ียงดงักล่าวดว้ยมาตรการหลกัรักษาฐานลูกคา้เดิม และ

สร้างฐานลูกคา้ใหม่ท่ีเลง็เห็นคุณค่าในงานบริการ โดยกาํหนดเคร่ืองมือวิเคราะห์ลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ทั้งดา้นขอ้มูลการใช้
งานและขอ้มูลทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียง เพ่ิมลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพท่ีให้ความสําคญัดา้นบริการมากกวา่ราคา สร้างคุณค่าเพ่ิม
และความแตกต่างของการบริการในหลายภาคส่วน การสร้างความแตกต่างในการบริการท่ีครบวงจร ตั้งแต่การร่วมทาํงานกบั
ลูกคา้ เป็นผูร่้วมคิด ให้คาํแนะนาํ วางแผน ดาํเนินการและพฒันาจนสําเร็จ การสร้างความแตกต่างทางนวตักรรมดว้ยการ
ร่วมมือผูมี้ประสบการณ์ในสายธุรกิจอ่ืนๆ ทั้งภายในกลุ่มพรีเมียร์หรือองค์กรคู่คา้ในการพฒันาเทคโนโลยีการจดัการและ   
การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการขบัข่ีเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุบนทอ้งถนน การริเร่ิมนวตักรรมรูปแบบบริการ
ใหม่ๆ เช่น พนกังานผูช่้วยผูบ้ริหาร (Personal Accelerator) ในธุรกิจบริการพนกังานขบัรถ การบริการครบวงจร เช่น บริการ
งานจดและต่อทะเบียนท่ีรวดเร็ว งานประกนัภยัพร้อมเง่ือนไขความคุม้ครองตามกฎหมายหรือสูงกว่า การขยายเครือข่าย
ศูนยบ์ริการท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศท่ีพร้อมให้บริการทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมงผา่น ศูนยบ์ริการลูกคา้ (Customer Service) การ
ขา้มขีดจาํกดัดว้ยการให้บริการครอบคลุมการเดินทางหรือการใชง้านทุกประเภท ตั้งแต่รถยนตน์ัง่ รถกระบะ รถตู ้รถบรรทุก
และรถโดยสารขนาดใหญ่ ไปจนถึงรถบรรทุกเพ่ือการพาณิชย ์ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นส่วนประกอบสาํคญัท่ีสร้างความสามารถใน
การแข่งขนัของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบับริษทัชั้นนาํของธุรกิจต่อไป 

2) ความเส่ียงจากการประเมนิมูลค่ารถใช้งานแล้ว 
 สืบเน่ืองจากปี 2557 ทางบริษัทย่อยได้ดาํเนินการประเมินมูลค่าเผื่อการด้อยค่าของรถยนต์ไปแล้วนั้ น ณ          
ปี 2561 พบว่าราคาขายรถใชแ้ลว้มีแนวโน้มไปในทิศทางท่ีดีข้ึนในบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มรถเพ่ือการพาณิชย ์เช่นกลุ่มรถ
กระบะและรถตูโ้ดยสารซ่ึงเป็นสัดส่วนใหญ่ของรถใชง้านแลว้ท่ีขายทอดตลาด สาํหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ เช่น รถบสัท่ีได้
มีการสาํรองการดอ้ยค่าไปแลว้นั้นพบวา่ราคาขายอยูใ่นเกณฑใ์กลเ้คียงกบัราคาประเมินซ่ึงไม่ส่งผลอยา่งมีนยัสาํคญัในการขาย 
ดงันั้นในภาพรวมถือวา่ความเส่ียงจากการประเมินมูลค่ารถใชง้านแลว้ลดลงจากปี 2560 แต่ยงัคงตอ้งเฝ้าระวงัต่อไป 

3) ความเส่ียงด้านต้นทุนทางการเงนิ 
 เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียมีแนวโนม้การปรับสูงข้ึน ทาํใหโ้อกาสบริการเช่าของบริษทัยอ่ยกจ็ะยากข้ึน หากมีการ 

แข่งขนัดา้นราคา อยา่งไรกต็ามบริษทัตอ้งหาลูกคา้ท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นบริการท่ีมีคุณภาพมากกวา่คาํนึงถึงราคา  
4) ความเส่ียงด้านการบริหาร/การดําเนินงาน   

- ความเส่ียงทางดา้นบุคลากร (แผนสืบทอดตาํแหน่ง)  
   บริษทัยอ่ยมีจาํนวนวนพนกังานท่ีมีอายุตวัค่อนขา้งมาก  การเกษียณอายุการทาํงานจึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงทาํ
ใหส่้งผลต่อบริษทัยอ่ย ท่ีจะขาดแคลนบุคลากรในระดบัต่างๆ ทั้งตาํแหน่งท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน หรือตาํแหน่งงาน
ท่ีมีความเฉพาะทาง 
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 มาตรการบริหารความเส่ียง 
  บริษทัยอ่ยไดมี้การพิจารณาการขยายอายเุกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี พร้อมทั้งมีการจดัทาํแผนสืบทอดใน

ตาํแหน่งงานท่ีสําคญัของทุกฝายงาน โดยมุ่งเน้นไปตาํแหน่งงานในระดบัดบัผูจ้ดัการแผนกข้ึนไป ท่ีจะเกษียณอายุภายใน
ระยะเวลา 1-3 ปี  หรือตาํแหน่งงานท่ีมีความเส่ียง ซ่ึงไดจ้ดัทาํแผน และวิธีการจดัทาํแผนการทดแทนในตาํแหน่งงานดงักล่าว 
และส่ือสารให้กบัผูบ้งัคบับญัชารับทราบในแนวทาง  รวมถึงมีการส่งเสริม สนับสนุนในเรียนรู้ หรือการพฒันาการทาํงาน
อยา่งต่อเน่ือง และหมุนเวียนหนา้ท่ีกนัเป็นภายใน เพ่ือทาํการทบทวนค่างาน และจดัระดบังานเป็นรายบุคคล โดยเช่ือมโยงกบั
ระบบประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการพิจารณาค่าตอบแทน การเล่ือนตาํแหน่ง และพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากร)  และบริษทัมีการวิจยัสํารวจความตอ้งของพนักงาน เพ่ือนาํขอ้เสนอแนะต่างๆ มาจดัทาํแผนการปรับปรุงเพ่ือให้
ความผูกพนัของพนักงานเพ่ิมข้ึน  รวมทั้งใชเ้คร่ืองมือ Happy Workplace ในการบริหารความสุขในการทาํงานของพนักงาน
อยา่งต่อเน่ือง   

5) ความเส่ียงด้านสังคม 
- อุบัตเิหตุทีอ่าจเกิดขึน้บนท้องถนน 

   จากขอ้มูลสถิติการเกิดอุบติัเหตุของบริษทัในปี 2561 พบว่ามีอุบติัเหตุเกิดข้ึนทั้งส้ิน 2,719 คร้ัง แบ่งเป็น
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากลูกคา้ท่ีเช่ารถไปใชง้าน 2,680 คร้ัง คิดเป็น 0.03% เป็นอุบติัเหตุหนกัจาํนวน 9 คร้ังและอุบติัเหตุกลางถึง
เบาจาํนวน 2,671 คร้ัง เกิดจากบริการรถโดยสารไม่ประจาํทางท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัเองจาํนวน 31 คร้ัง จาก
จาํนวนเท่ียววิ่งทั้งหมด 75,107 เท่ียว คิดเป็น 0.04% และอุบติัเหตุจากบริการรถรับ-ส่งนกัเรียนจาํนวน 8 คร้ัง จากจาํนวนเท่ียว
วิง่ทั้งหมด 16,721 เท่ียว คิดเป็น 0.05%  ซ่ึงอุบติัเหตุของรถโดยสารไม่ประจาํทางและรถรับ-ส่งนกัเรียนเป็นอุบติัเหตุเบาทั้งส้ิน 
จากสถิติท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวทางบริษทัตระหนกัถึงเร่ืองความปลอดภยัในสังคมจึงกาํหนดเป็นมาตรการเพ่ือบริหารความเส่ียงใน
การป้องกนัและลดอุบติัเหตุอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัยอ่ยไดใ้ห้ความสําคญัดา้นความปลอดภยับนทอ้งถนนเป็นอย่างสูง จึงไดจ้ดัเตรียมแผนรองรับใน
กลุ่มพนักงานท่ีรับผิดชอบดว้ยการฝึกอบรมการขบัข่ีอย่างปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาควบคุมและ
ตรวจสอบการขบัข่ี มีการบริหารจดัการให้เกิดความปลอดภยักบัผูใ้ชเ้ส้นทางบนทอ้งถนน อาทิ การใชร้ะบบ GPS การจาํกดั
ความเร็วในการขบัข่ีของรถรับ-ส่งนกัเรียนและรถโดยสารไม่ประจาํทาง มีการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลทุ์กวนั โดยกาํหนด
ระดบัแอลกอฮอล์ตอ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น และการวดัความดนัโลหิตเป็นประจาํแก่พนักงานขบัรถ และกาํหนด
บทลงโทษอยา่งชดัเจน ซ่ึงในปี 2561 บริษทัมีการตรวจวดัแอลกอฮอลเ์ป็นจาํนวนทั้งส้ิน 10,777 คร้ัง ไม่พบระดบัแอลกอฮอล์
สูงเกินกว่าท่ีบริษทักาํหนด ตลอดจนการรณรงค์ขบัข่ีปลอดภยัร่วมกบัลูกคา้ ภาครัฐและหน่วยงานเก่ียวขอ้ง ผลกัดนัการนาํ
เทคโนโลยีการจดัการขอ้มูลตวัรถและนาํมาวิเคราะห์การใชง้านและควบคุมพฤติกรรมการขบัข่ีให้กบัลูกคา้ เพ่ือป้องกนัและ
ให้มัน่ใจว่าการให้บริการของบริษทัมีความปลอดภยัสูงสุดและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และบริษทัยงัร่วมมือกบั
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ในการจดัฝึกอบรมการขบัข่ีปลอดภยัและการบาํรุงรักษารถยนต์เบ้ืองตน้รวมถึงกฎจราจรต่าง ๆ ให้กบั
ลูกคา้ของบริษทัทุกไตรมาส 
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ธุรกิจให้บริการประกันวินาศภัย    

(1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
- การรักษาฐานลูกค้าเดมิ 

  การแข่งขนัในการขายประกนัมีค่อนขา้งสูงและคู่แข่งไดเ้พ่ิมช่องทางใหม่  ๆ  รวมถึงการใหลู้กคา้ผอ่นชาํระ
ค่าเบ้ียประกันภัย และสร้างช่องทางอํานวยความสะดวกให้กับผู ้เอาประกันมากข้ึน  เช่นการขายออนไลน์  ส่งผลให ้              
เกิดคู่แข่งขนัรายใหม่ ทาํใหบ้ริษทัมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียฐานลูกคา้เดิม  

  มาตรการบริหารความเส่ียง 
  บริษทัไดป้รับขบวนการในงานบริการใหลู้กคา้เขา้ถึงการเอาประกนัไดร้วดเร็วข้ึนและมีการประชาสัมพนัธ์

รวมถึงการทาํงานร่วมกบับริษทัประกนัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภยั เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
อีกทั้งไดน้าํเสนอการประกนัภยัอ่ืนท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดท้าํประกนัภยั เพ่ือครอบคลุมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ส่ิงสาํคญัดา้นหน่ึงท่ี
บริษทัเร่งดาํเนินการคือ” การบริการหลงัการขาย “ บริษทัไดมี้การพฒันาปรับปรุงขบวนการทาํงาน  การใหบ้ริการดา้นสินไหม  
อาํนวยความสะดวก  การเรียกร้องค่าสินใหม่แก่ลูกคา้ ซ่ึงเป็นจุดแขง็ของบริษทั ทาํให้บริษทัสามารถรักษาฐานรายไดจ้ากการ
ต่ออายุของลูกคา้เดิมไวไ้ดม้ากกวา่ 80%  บริษทัมีแผนท่ีจะขยายลูกคา้ ในกลุ่มพรีเมียร์ให้มากข้ึน โดยการนาํเสนอผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขนัและลดความเส่ียงลง 

(2) ความเส่ียงด้านการบริหาร/การดําเนินงาน 
- ความเส่ียงเร่ืองแผนสืบทอดและสรรหาบุคลากร 
      บริษทัมีจาํนวนวนพนกังานท่ีมีอายตุวัค่อนขา้งมาก ใกลว้ยัเกษียณส่งผลใหบ้ริษทัขาดแคลนบุคลากรใน 

ระดบัพนกังานตวัแทนขายประกนั ซ่ึงจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตให้เป็นตวัแทนขายจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ) 

 มาตรการบริหารความเส่ียง 
        บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบังคับการเกษียณอายุพนักงานจาก 55 ปีเป็น 60 ปี ทาํให้บริษัท               

มีระยะเวลาในการสรรหาพนกังานข้ึนมาเป็นผูสื้บทอด อีกทั้งเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลากร  บริษทัไดมี้การ
ส่งเสริมใหพ้นกังานไปสอบเพ่ือขออนุญาตเป็นตวัแทนขายประกนั เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต 
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 ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 
 ข้อมูลทัว่ไป  
  บริษัท พรีเมยีร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) : เลขทะเบียนบริษทั 0107536001150 
   ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ไดแ้ก่  
    ธุรกิจการบริการรถเช่าเพ่ือการดาํเนินงาน (Operating Lease) 
    ธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั  ธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือเพ่ือ 
    ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการใหบ้ริการจดัการสินเช่ือ 
   ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่ : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2   
     ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ   
     กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศพัท ์ : 0-2301-1550 
    โทรสาร  : 0-2301-2098  
   Homepage : www.pe.premier.co.th 
  ทุนจดทะเบียน :   406,076,354.50 บาท  
  จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ :   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  : 0-2301-2098 
  E-mail : ircontact@pe.premier.co.th 
นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
  

 1)  บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด : เลขทะเบียนบริษทั 0105529047547 
    สถานทีต่ั้ง  : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
     ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
     กรุงเทพมหานคร 10250 
    โทรศัพท์  : 0-2301-1900 
   โทรสาร  :  0-2301-1927 
   ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการรถเช่าเพ่ือการดาํเนินงาน (Operating Lease)                                         
   ทุนจดทะเบียน : 320,000,000  บาท 

ข้อมูลทัว่ไป
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   จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ :    64,000,000  หุน้ 
   จาํนวนหุน้สามญัท่ีบริษทัถืออยู ่ :   63,999,998  หุน้ 
    
 2) บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จํากัด : เลขทะเบียนบริษทั 0845527000059 
   สถานทีต่ั้ง : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
     ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
     กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศัพท์ : 0-2301-1274 - 1281 
   โทรสาร : 0-2399-1055 
   ประเภทธุรกิจ : นายหนา้ประกนัวนิาศภยั                                                                                      
   ทุนจดทะเบียน : 7,000,000  บาท 
   จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ :      70,000  หุน้ 
   จาํนวนหุน้สามญัท่ีบริษทัถืออยู ่ :      69,994  หุน้ 
    
 3)  บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จํากัด : เลขทะเบียนบริษัท 0105543016793 
    สถานทีต่ั้ง : เลขที ่1 พรีเมยีร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมยีร์ 2  
            ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
     กรุงเทพมหานคร 10250 
    โทรศพัท ์ : 0-2301-1000 
   โทรสาร  : 0-2301-2098 
   ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเพ่ือธุรกิจต่างๆ                                                                  
   ทุนจดทะเบียน  : 60,000,000  บาท 
   จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ :           600,000  หุน้ 
   จาํนวนหุน้สามญัท่ีบริษทัถืออยู ่ :           599,996  หุน้ 
  
 ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอ่ืน  ๆ
 1) นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
   บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
   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 
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 2) ตวัแทนผู้ถือหุ้นกู้ 
  บริษทัไม่ไดอ้อกหุน้กู ้ 
 

  3) ผู้สอบบัญชี     
 นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 หรือ 
 นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523    
 นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5813 หรือ 
   บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
   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 ไม่มี ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
 
 

 5) ทีป่รึกษากฎหมาย  
   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การวา่จา้งบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (PFC) ซ่ึงปัจจุบนัเป็นผูถื้อ
หุน้ใหญ่ของบริษทั ใหบ้ริการงานดา้นบริหารจดัการและงานสนบัสนุนแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย ตามสัญญาวา่จา้งบริหารให้
คาํปรึกษาธุรกิจและท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  สาํหรับการดาํเนินคดีบริษทัไดว้า่จา้งสาํนกังานกฎหมายภายนอกดาํเนินคดี 
 
 

6) ทีป่รึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ 
   สัญญาวา่จา้งบริหารและใหค้าํปรึกษาธุรกิจ     

        บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั 
    เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
    ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250        
   โทร.        0-2301-1000  
        โทรสาร. 0-2398-1188  
 
 ข้อมูลสําคญัอ่ืน 
 -ไม่มี- 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว       
  ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 406,076,354.50 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญหุ้น 812,152,709       
หุน้  มูลค่าหุน้ละ0.50 บาท ทุนเรียกชาํระแลว้ 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท   
     
ผู้ถือหุ้น   
รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนบญัชีผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561      มีดงัต่อไปน้ี  
ลําดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น %  

1 บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั            199,700,000    24.9625  
2 นายทวฉีตัร จุฬางกรู            196,000,000    24.5000  
3 บริษทั พรีเมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั              42,439,226      5.3049  
4 บริษทั พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จาํกดั              41,410,616      5.1763  
5 COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH              22,974,780      2.8718  
6 บริษทั ลิควเิดชัน่ 3 จาํกดั              14,056,022      1.7570  
7 นางวิมลทิพย ์พงศธร              13,416,235      1.6770  
8 นายภูศิษฐ ์จิตติละอองวงศ ์              12,010,000      1.5012  
9 ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)              11,964,495      1.4956  

10 น.ส. สมจิตต ์ธาราอมรรัตน์                8,650,000      1.0813  
  รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่            562,611,374    70.3276 
 
หมายเหตุ  * การถือหุน้ของ บจ.พรีเมียร์ แพลนเนอร์ เป็นการถือหุน้แทนและเพื่อประโยชนข์องเจา้หน้ีในมูลหน้ีคํ้าประกนัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
ของบริษทั  
           (ข) สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย (Free float)  เท่ากบัร้อยละ 39.15 
            (ค) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเขา้ร่วมในการบริหารจดัการของบริษทั มีดงัน้ี 
 

ช่ือ ประกอบธุรกิจประเภท บุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน 
1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชช่ัน แคปปิตอล จํากัด 
 

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
และการลงทุน 

มีนางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง และ  
นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ เป็นกรรมการร่วมกนั 

 
 
 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
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รายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัของ บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีช่ือ
ปรากฏตามทะเบียนบญัชีผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีดงัต่อไปน้ี 

บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จํากัด 
ช่ือ จํานวนหุ้น (หุ้น) %  สัดส่วนการถือหุ้น 

  1.     บริษัท พรีเมยีร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) 599,996 100.00  
  2.     นายวเิชียร  พงศธร 1 0.00 
  3.     นางสาวทิพย์ชยา  พงศธร 3 0.00 
                 รวม 600,000 100.00  
 

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด 
ช่ือ จํานวนหุ้น (หุ้น) %  สัดส่วนการถือหุ้น 

  1.     บริษัท พรีเมยีร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) 63,999,998 100.00  
  2.     นายวเิชียร  พงศธร 1 0.00 
  3.     นางสาวทิพย์ชยา  พงศธร 1 0.00 
                 รวม 64,000,000 100.00  
    

บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จํากัด 
ช่ือ จํานวนหุ้น %  สัดส่วนการถือหุ้น 

  1.     บริษัท พรีเมยีร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) 69,994 99.99  
  2.     นายวเิชียร  พงศธร 1 0.00 
  3.     นางสาวทิพย์ชยา  พงศธร 5 0.01 
                 รวม 70,000 100.00  
 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 
บริษัท  ไม่มี  ข้อตกลงระหว่างกัน  (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ  ต่อการ
บริหารงานของบริษทั  
    
การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
บริษทั ไม่มี การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
 
นโยบายและการจ่ายเงนิปันผล 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั 
โดยคณะกรรมการบริษทัจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นปีๆ ไป  
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โครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการบริษัท 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษทั 
บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)

คณะกรรมการบริษทั 
บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)

 

ผูต้รวจสอบภายใน 

เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการบริษทั 
  บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

กรรมการผูจ้ดัการ 
บมจ.พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์  
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 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการบริษัทมจีํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
ตาํแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
ประชุม

คณะกรรมการ 
ประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

ประชุม 
คณะทํางาน
ความเส่ียง 

1. นายกิตตศิักดิ์  เบญจฤทธ์ิ    กรรมการและ 
ประธานกรรมการ 

 

5/5 
 

- 
 

1/1 
 

- 

2. นางแน่งน้อย  บุณยะสาระนันท์ กรรมการ 5/5 - 1/1 - 
3. นางเพญ็ศรี  เดชติ่งเอง   กรรมการ 5/5 - - - 
4.นายวราเทพ  รางชัยกุล *** กรรมการ 1/1 - 1/1 - 
5.  นางวไลรัตน์  ผ่องจิตต์  กรรมการและ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

5/5 
 

- 1/1  

- 

6. นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชัย * กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

1/1 1/1 1/1 - 

7. นางศุภศรี สุธนฐาน * 
 

กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

1/1 1/1 1/1 - 

8. นายสุรพล สร้างสมวงษ์  * กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

1/1 1/1 1/1 - 

9.รศ.ดร.วไิลลักษณ์ สกุลภักดี ** กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4/4 3/3 - 1/1 

10.นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน ** กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 3/3 - - 

11.นายอนุพงษ์ เตชะอํานวยพร ** กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 3/3 - 1/1 

    หมายเหตุ: -   
  *        คุณจิตรวฒันา จารุวฒันชยั คุณศุภศรี สุธนฐานและนายสุรพล สร้างสมวงษ ์ครบวาระในการดาํรงตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน  2561   
 * *      เม่ือวนัท่ี  25 เมษายน  2561  รศ.ดร.วไิลลกัษณ์ สกลุภกัดี นายเกรียงไกร รักษก์ลุชน และนายอนุพงษ ์ เตชะอาํนวยการ  
      ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 ***   คุณวรเทพ รางชยักลุ ไดแ้จง้ความประสงคข์อลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 
  
โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี ประวติัของนายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1     
 
 กรรมการผู้มอํีานาจลงนามผูกพนับริษัท 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ประกอบดว้ย  
นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธ์ิ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ และนางเพ็ญศรี เดชต่ิงเอง  สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั  
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วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและ   
ปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่ง
นานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 1) จดัการบริษทัเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น     
เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุม     
ผูถื้อหุน้ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์สาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนด เป็นตน้  
 2) ทบทวนและอนุมัติเร่ืองท่ีมีสาระสําคัญ  เช่น นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ 
โครงสร้างการบริหาร อาํนาจการบริหาร นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และรายการอ่ืนใดท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือท่ีกฎหมายกาํหนดเป็นประจาํทุกปีและท่ีมีความจาํเป็น  
 3) กาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ภารกิจหรือกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บ
อนุมติั   
 4) พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ 
 5) พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการและประธาน
คณะกรรมการบริหาร  
 6)  จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7) กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงการรายงาน 
และการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ  
 8) รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี 
 9) มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และการกาํกบัดูแลใหก้าร
บริหารจดัการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น อยู่ในกรอบของการมี
จริยธรรมท่ีดี คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งเพียงพอ 
 10) อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระทาํไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนทั้งน้ี กาํหนดให้
รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
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  (ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  (ข) การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 11) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทน
คณะกรรมการก็ได ้ทั้งน้ีการมอบอาํนาจแก่กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจหรือการมอบอาํนาจช่วง      
ท่ีทาํให้กรรมการหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย 
หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด ขัดแยง้กับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้ งกําหนดให้ต้องขอ             
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สําคญั       
ของบริษทั ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
   ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ 
2) พิจารณากาํหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกบัผูบ้ริหารสูงสุด 
3) ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้นให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ 

ขอ้บงัคบับริษทั สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
4) สนบัสนุนและส่งเสริมใหค้ณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี  

     ความรับผดิชอบ และตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และสนบัสนุนและใหค้าํปรึกษาการปฏิบติังานของ 
     ฝ่ายจดัการ 

5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
   
 ผู้บริหาร 
 บริษทัไม่มีพนักงานประจาํ เน่ืองจากบริษทัดาํเนินธุรกิจการลงทุนในบริษทัย่อยและใชว้ิธีการว่าจา้ง บริษทั พรีเมียร์ 
ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั จดัทาํงานดา้นบญัชีและการเงินและงานสนบัสนุนอ่ืนๆ ทั้งน้ี บริษทัไดม้อบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการดาํเนินงานภายใตน้โยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้
 ทั้ งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 มีมติปรับโครงสร้างการจัดการของบริษทัโดยยุบตาํแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 และกรรมการผูจ้ดัการบริษทัเป็นตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั 
     อํานาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ  
     กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการบริหารกิจการของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
รวมถึงเร่ืองหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ดาํเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั  
(2) จัดเตรียมนโยบายและทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการ

บริหารงานและอาํนาจการบริหารต่างๆของบริษทั เสนอต่อผูบ้ริหารสูงสุดเพ่ือพิจารณา 
(3) ดาํเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณท่ี

ไดรั้บอนุมติั 
(4) มีอาํนาจในการดาํเนินการและอนุมติัค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามขอบเขตท่ีกาํหนดไวใ้นอาํนาจดาํเนินการของ

บริษทั 
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(5) พฒันาองคก์รและบุคลากรใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
(6) เป็นผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบั 

นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
(7) ดูแลและรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
(8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูบ้ริหารสูงสุด 

   ทั้งน้ี อาํนาจกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร จะไม่
รวมถึงอาํนาจหรือการมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือรายการท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารดาํเนินธุรกิจ
ปกติทัว่ไป  ของบริษทั ซ่ึงการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทั เพ่ือพิจารณาและอนุมติัตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 
    รายช่ือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก : บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง 
จาํกดั (PIL) และ บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั (PB) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษทัย่อยมีผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน 
ประกอบดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เลขานุการบริษัทและผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี 
 คณะกรรมการไดมี้มติแต่งตั้ง นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2556 เพ่ือทาํ
หนา้ท่ีเก่ียวกบัการประชุมของการประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งสนบัสนุนให้การ
กาํกบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษทัภิบาลท่ีดี ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ดงัต่อไปน้ี 
 คุณสมบัต ิ
 1) ตอ้งมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย
วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
 2) ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการ 
 3) ตอ้งมีความรู้ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษทั และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี เป็นคุณสมบติัเสริมท่ีช่วยให ้
การทาํหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง บริษัท 

นางวไลรัตน์  ผ่องจิตต์ กรรมการผูจ้ดัการ PE 

นายเดช  ตุลยธัญ กรรมการผูจ้ดัการ PIL 

นายชญาน์วตั  ปุตระเศรณี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-สายงานขายและการตลาด PIL 

นางอรุณี  อรรคบุตร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-สายงานบุคคลและงานธุรการ PIL 

นางเพญ็ศรี  เดชติง่เอง รักษาการ-กรรมการผูจ้ดัการ PB 
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 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 หน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัของเลขานุการบริษทั คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบ 
สาํหรับหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษทัรวมถึงหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1) จดัการเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี  
 2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามการปฏิบัติตามมติและ
นโยบายดงักล่าวผา่นกรรมการผูจ้ดัการ 
 3) ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษทัในประเดน็กฎหมายระเบียบปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ 
 4) ดูแลใหห้น่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลองคก์ร อาทิหนงัสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ 
ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ 
 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานกาํกับดูแลโดยเป็นไป           
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษทั 
 6) ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้  
 7) ให้ข่าวสารและขอ้มูลแก่กรรมการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั เพ่ือประกอบการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการ 
 8) จดัใหมี้การใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
  บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวจิตติมา นาคลดา เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทํา 
บัญชีตามรายละเอยีดทีป่รากฏ ในเอกสารแนบ 1 

 
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั
และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่นรูปบาํเหน็จประจาํปี และเบ้ียประชุม สาํหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยูใ่นรูป
เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
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 (1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
   (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 
    1) บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ดงัน้ี 

ค่าตอบแทน ปี 2561 
เบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
-  ประธานกรรมการบริษัท 
-  กรรมการบริษัท 
เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการตรวจสอบ 

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

 
20,000 
15,000 

 
19,500 
15,000 

บําเหน็จ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการทีม่ใิช่กรรมการตรวจสอบ 

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

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

สิทธิประโยชน์อ่ืน  ๆ -ไม่มี- 
 
ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปเบ้ียประชุมตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมและบาํเหน็จ
กรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในรูปเบ้ียประชุมตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมดงัน้ี 
 

 
ช่ือ-สกุล 
ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบีย้ประชุม บําเหน็จ 
กรรมการ 

ค่าตอบแทน 
รวม คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

1.นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธ์ิ  
  ประธานกรรมการ 

105,000.00 - 250,000.00 355,000.00 

2.นางแน่งน้อย บุณยะสารนันท์ 
กรรมการ 

75,000.00 - 220,000.00 295,000.00 

3.นางเพญ็ศรี เดชติ่งเอง  
  กรรมการ 

- - - - 

4.นางวไลรัตน์  ผ่องจิตต์  
   กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

    

5.นายวรเทพ  รางชัยกุล  
   กรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

- - - - 
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6.นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชัย  
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
19,500,00 

 
15,000.00 

 
78,766.95 

 
113,266.95 

7.นางศุภศรี  สุธนฐาน   
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
15,000.00 

 
15,000.00 

 
69,315.10 

 
99,315.10 

8.นายสุรพล  สร้างสมวงษ์  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
15,000.00 

 
15,000.00 

 
69,315.10 

 
99,315.10 

9.รศ.ดร.วไิลลักษณ์  สกุลภุกดี  
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
60,000.00 

 
78,000.00 

 
171,232.50 

 
309,232.50 

10.นายเกรียงไกร   รักษ์กุลชน  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
60,000.00 

 
45,000.00 

 
150,685.00 

 
255,685.00 

11.นายอนุพงษ์  เตชะอํานวยพร  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
60,000.00 

 
60,000.00 

 
150,685.00 

 
270,685.00 

ยอดรวม      409,500.00       228,000.00 1,159,999.65   1,797,499.65 
หมายเหตุ :      กรรมการท่ีไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั 
    เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ไดแ้จง้ความประสงคข์อลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ 
     เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ครบวาระในการดาํรงตาํแหน่ง 
   เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ไดรั้บแต่งตั้งจากการประชุมผูถื้อหุน้  
    2) บริษทัย่อย: บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั และบริษทั 
พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั  
     - ไม่มี -        
  (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
   1)  บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 
     - ไม่มี -        
    2)  บริษทัยอ่ย : บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั และ 
บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั   
     ปี 2561 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหารในรูปของเงินเดือนและเงินรางวลั  (ไม่รวมเงินผลตอบแทน  
จูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย ) จาํนวน 4 ราย เป็นเงินทั้งส้ิน 8.68 ลา้นบาท 
 
 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน (ถ้าม)ี 
   1) บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)  
     - ไม่มี -        
    2)  บริษทัยอ่ย : บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั               
บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั  
   บริษัทย่อยได้จัดให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบใน
อตัราส่วนร้อยละของเงินเดือนตามท่ีบริษทักาํหนด โดยในปี 2561 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับ
ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย จาํนวน 4 ราย รวมทั้งส้ิน 0.50 ลา้นบาท    
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  (3)    การว่าจ้างด้านการบริหารและให้คาํปรึกษาธุรกิจ  
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การว่าจา้งบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (PFC) ซ่ึงปัจจุบนัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่
ของบริษทั ให้บริการงานดา้นบริหารจดัการและงานสนับสนุนแก่บริษทัและบริษทัย่อย ตามสัญญาว่าจา้งบริหารและให้
คาํปรึกษาธุรกิจ ซ่ึงการวา่จา้งดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการแยกงาน (outsourcing) เพ่ือใชบ้ริการจากหน่วยงานของกลุ่ม
บริษทัพรีเมียร์ ซ่ึงเป็นลกัษณะการรวมศูนยแ์ละแบ่งรับภาระค่าใชจ่้ายกนั (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่
ละบริษทั เพ่ือลดค่าใชจ่้ายโดยรวมท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหาบุคคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือมารองรับงานสนบัสนุนใหค้รอบคลุมในทุกๆ 
ดา้น  

ขอบเขตการใหบ้ริการครอบคลุมดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 การบริหารจดัการการกาํกบักิจการ และสนับสนุนดา้นกลยุทธ์และนวตักรรมทางธุรกิจเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของแต่ละองคก์ร รวมถึงดาํเนินกิจการใหส้อดคลอ้งกบัคุณค่าหลกัขององคก์ร เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้กาํหนดของกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจัดให้มีบุคคลกรท่ีมีความสามารถ เช่ียวชาญ เขา้ทาํหน้าเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในแต่ละองค์กรท่ี
ใหบ้ริการ 
 การบริการให้คาํปรึกษา ทาํหนา้ท่ีให้คาํปรึกษาแก่องคก์รทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของกิจการ ทั้งดา้น
การวางแผนการกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  การปฏิบติัตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งการบริหารงานบุคคลและงานสาํนกังาน  และงานส่ือสารองคก์ร รวมถึงการให้ความรู้ดา้นต่างๆ เพ่ือการพฒันาองค์
ความรู้ใหก้บัผูป้ฏิบติังานในองคก์ร 
 การบริการในดา้นการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบติังานให้กบัองค์กร เพ่ือให้การดาํเนินกิจการบรรลุตาม
เป้าหมายและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือในกรณีท่ีเร่ืองนั้นจาํเป็นตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น 
งานตรวจสอบภายในองคก์ร งานดา้นบรรษทัภิบาล การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพย ์งานคดีความ ทะเบียน
หุน้ส่วนบริษทั บญัชีและภาษีอากร รวมถึงบริหารจดัการแหล่งเงินทุนของกิจการการติดต่อสถาบนัการเงิน 
 อยา่งไรกต็าม การทาํสัญญากบัPFC ถือเป็นการทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับริษทั ซ่ึงบริษทัตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทาํรายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครัด และหาก PFC       
มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรือเง่ือนไขในการคิดค่าบริการกบับริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทัจะนาํรายละเอียด
และเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นตามความเหมาะสม
ของสัญญาท่ีเปล่ียนแปลงไปทุกคร้ังก่อนเขา้ทาํสัญญาใหม่ 
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บุคลากร   

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยมีพนกังาน
ทั้ งหมด 294 คน โดยในปี 2561 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจาํนวนทั้ งส้ิน 
119.47 ล้านบาท  ซ่ึงผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินรางวลั เงินช่วยเหลือพิเศษ                       
เงินประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และสวสัดิการ เป็นตน้ (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจาก
การขาย ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย) 

 
จํานวนพนักงานและค่าตอบแทน 

ปี 2561 
PE 

PIL 
(บริษทัย่อย) 

PB 
(บริษทัย่อย) 

PC (2000) 
(บริษทัย่อย) 

รวม 

ผูบ้ริหาร - ชาย (คน) 
               - หญิง (คน) -ไม่มี- 

2 
1 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- -ไม่มี- 

2 
1 

พนกังานปฏิบติัการและสนบัสนุน 
              - ชาย (คน) 
              - หญิง (คน) 

-ไม่มี- 

 
217 
64 

 
3 
7 

-ไม่มี- 

 
220 
71 

รวม  (คน) -ไม่มี- 284 10 -ไม่มี- 294 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) -ไม่มี- 112.41 7.06 -ไม่มี- 119.47 

  
 นโยบายการพฒันาบุคลากร 
 บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและแนวการปฏิบติัการพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง โดยไดจ้ดัทาํแนวทางการพฒันา
บุคลากรให้สอดคลอ้งกบัแผนและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยแต่ละตาํแหน่งงาน แต่ละหน้าท่ีจะไดรั้บการวิเคราะห์
ศกัยภาพ (Competency) ท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานให้สัมฤทธ์ิผลเป็นรายบุคคล เพ่ือกาํหนดแผนพฒันาให้สอดคลอ้งกบัภาระ
งานในหน้าท่ี รวมถึงเพ่ือเป็นการพฒันา/เตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยการจัดทาํแผนความก้าวหน้า/แผนสืบทอด
ตาํแหน่งงาน (Career Path & Succession Plan)  
 วฒันธรรมคือหัวใจสาํคญัขององคก์ร วฒันธรรมขององคก์รจะช่วยปรับแนวคิดของแต่ละคนให้มีกระบวนการคิด และ
การทาํงานไปในทิศทางและลกัษณะเดียวกนั และยงัส่งผลไปยงัลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทิศทางเดียวกนัอีกดว้ย       
ซ่ึงคุณค่าหลกั (Core Value) ถือเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการสร้างวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ถือเป็นแก่นความคิด ความ
เช่ือ หรือหลกัการท่ี  ทุกคนยึดถือเป็นหลกัในการดาํเนินงานของบริษทั ภายใตป้รัชญาในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั “ธุรกิจ
กา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สังคมยัง่ยนื” และคุณค่าหลกั (Core Value) ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

1. คุณภาพ (Quality)   
 ความหมาย/นิยาม  มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพในทุกดา้น 
 รายละเอียด   มุ่งมัน่ พฒันา เสริมสร้าง และผลกัดนัคุณภาพใหดี้เลิศในทุกๆ ดา้นอยา่งต่อเน่ือง  
                                        เพ่ือใหเ้กิดการเป็นผูน้าํในดา้นคุณภาพ 
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2. ความคดิสร้างสรรค์ (Innovation)  

ความหมาย/นิยาม  ใชแ้นวความคิดใหม่ๆ เพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และยัง่ยนื 
รายละเอียด  ริเร่ิม ผสมผสานแนวความคิดและความรู้ต่างๆ เพ่ือนามาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาการ 
     ดาํเนินงานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

3. ประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefits)  
  ความหมาย/นิยาม     ดาํเนินการบนแนวคิดธุรกิจโลกใหม่ ในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์   
  รายละเอียด  ดาํเนินการตามแนวคิดและหลกัการท่ีก่อใหเ้กิดการส่งเสริม เก้ือกลูและสร้างประโยชน์ 
     ใหก้บัธุรกิจ พนกังาน สังคม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งสร้างผลตอบแทนท่ีมีมูลค่า 
     ทางการเงิน พร้อมกบัการพฒันาสังคมไปสู่ความสมดุลและยัง่ยนื 

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

5. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
  ความหมาย/นิยาม ยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม และวถีิไทยท่ีดีงาม 
  รายละเอียด  ดาํเนินชีวติโดยยดึหลกัคุณธรรม เคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัตามวถีิไทยท่ีดีงาม  
     พร้อมทั้งดาํเนินธุรกิจภายใตจ้ริยธรรมและ ธรรมาภิบาล โดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ 
     ผูอ่ื้นและสังคมไทย  
 

  คุณค่าหลกัเป็นส่ิงท่ีบริษทั ใชเ้ป็นหลกัท่ียึดถือในการดาํเนินธุรกิจมาโดยตลอด โดยมีความเช่ือว่าการดาํเนินการ
ภายใตป้รัชญา และคุณค่าหลกัน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานและสังคมร่วมดาํเนินการโดย
ยดึคุณค่าหลกั เพ่ือสร้างสรรคส์ังคมท่ีน่าอยูแ่ละย ัง่ยนื 
  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรให้ตอบสนองต่อแนวนโยบายหลกัของบริษทั บริษทัจึงใหค้วามสาํคญั
ต่อการพฒันาบุคลากรทุกระดบัใน 3 แนวทางหลกั ดงัน้ี 
  1.  ด้านความสามารถหลัก (Core Competency) 
    พนักงานได้รับการพฒันาและหล่อหลอมในดา้น พฤติกรรม ความเช่ือ ทัศนคติ อนัเป็นไปในทิศทางท่ี
ตอบสนองสนับสนุนต่อการบรรลุค่านิยมขององค์กรร่วมกนัของบริษทัท่ีมุ่งดาํเนินธุรกิจแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความ
สมดุลให้กบั ธุรกิจ พนักงาน และสังคม ตามปรัชญาการดาํเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และ 
“คุณค่าหลักขององค์กร (Core Value)” ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.1 คุณภาพ 
1.2 ความคิดสร้างสรรค ์
1.3 ประโยชน์ร่วมกนั 
1.4 ผสานความรู้ 
1.5 คุณธรรม จริยธรรม 
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  2. ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ (Manager ial Competency) 
   ทกัษะและความสามารถทางดา้นการบริหารจดัการ ถือเป็นความจาํเป็นและเป็นเคร่ืองมืออนัสาํคญั สําหรับ
พนกังานระดบับงัคบับญัชา พนกังานระดบับริหาร โดยบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญัและกาํหนดแนวทางการพฒันาให้สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั และท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้บ้ริหารมีเคร่ืองมือท่ีดีพอ ในการนาํพาองคก์ร ทีมงาน
ใหบ้รรลุซ่ึงปรัชญา วสิัยทศัน์และคุณค่าหลกัของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
                  2.1 การมีวสิัยทศัน์ 
   2.2 การแกปั้ญหา และการตดัสินใจ 
   2.3 การส่ือสาร 
   2.4 การทาํงานเป็นทีม และการสร้างเครือข่าย 
          2.5 การปลูกฝังแนวคิด และสร้างแรงบนัดาลใจ 
    2.6 การเป็นโคช้ท่ีดี 
   2.7 การดาํเนินการใหส้าํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2.8  การบริหารดว้ยธรรมาภิบาล 
     3.  ความสามารถตามหน้าทีรั่บผดิชอบ (Functional Competency)  
   บุคลากรแต่ละท่าน แต่ละหนา้ท่ีจะไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี 
เพ่ือให้สามารถปฏิบติังานในหน้าท่ีไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ เต็มกาํลงัความสามารถ เพ่ือให้บรรลุซ่ึงประสิทธิผลของการ
ทาํงานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกนั 
   บริษทัไดมี้การเร่ิมดาํเนินการจดัทาํเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือเป็นการรักษาคน
เก่งและคนดีใหอ้ยูก่บัองคก์รอีกทั้งยงัส่งผลใหพ้นกังานสามารถมีความเจริญกา้วหนา้ในเส้นทางสายอาชีพของตนเอง และเป็น
การพฒันาขีดความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดบัชั้น ให้การทาํงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้พ่ือท่ีจะสามารถแข่งขนั          
ในธุรกิจได ้ 
   การพฒันาบุคลากรเนน้คุณค่าหลกัในการดาํเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัคือ ธุรกิจ พนกังาน 
และสังคม แนวทางการบริหารงานบุคคล มีดงัน้ี 

 พฒันาความสามารถของบุคลากร กาํหนดการพฒันาส่งเสริมคุณภาพทั้งความรู้ ความสามารถ คุณภาพ
งานบริการและความปลอดภยั ใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัและความสามารถท่ีดีในแต่ละดา้นมี
โอกาสกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีทาํ นอกจากน้ีมุ่งเนน้การพฒันาทั้ง 3 ดา้น (ทกัษะ ทศันคติ เทคนิค) อยา่งเป็นระบบตามแผนการ
อบรมบุคลากร (Training Roadmap) ซ่ึงครอบคลุมและสอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพ่ือทําให้มีความรู้               
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการปฏิบติังาน (Technical Skills) ใหเ้ป็นท่ียอมรับเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 

 ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีสนบัสนุนตามหลกัวิถีไทยท่ีดี และ
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการยดึถือปฏิบติัตามคู่มือนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
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         นายกิตติศักดิ์    เบญจฤทธ์ิ  
         อาย ุ69 ปี 
        ประธานกรรมการ กรรมการและ 
        กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
         วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั  
         26 เมษายน 2555 
 
 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 70 ปี 2549 
• หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 32 ปี 2553 
• หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557 
• หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 19 ปี 2558 
• หลกัสูตร Board that Make a difference (BMD) รุ่น 5 ปี 2560 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% )     :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     :  ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั  
         (มหาชน) 
• 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)  
• 2556 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จาํกดั (มหาชน)    
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
• 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ     บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั 
• 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ     บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั 
• 2560 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา ประธานกรรมการ    กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 
 

คณะกรรมการ 
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        นางแน่งน้อย  บุณยะสาระนันท์  
        อาย ุ73 ปี 
        กรรมการ 
        วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั  
        26 เมษายน 2555 
 
 
 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาบญัชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, U.S.A. 
• Senior Executive Program, (SEP) SASIN 
 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 67/2550 
• หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 9/2557 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% )    :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   :  ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 2551 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
• 2551 - 2553    กรรมการท่ีปรึกษา   สายธุรกิจการเงิน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
• 2554 - 2555    ท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่       กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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นางเพญ็ศรี  เดชติง่เอง  
อาย ุ62 ปี 

         กรรมการ 
และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ 
บริษทั :  1 พฤศจิกายน 2560 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(% )     :   ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
• 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 
• 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์  จาํกดั (มหาชน) 
 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
• 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั 
  บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 
• ปัจจุบนั กรรมการ             บริษทัในกลุ่มพรีเมียร์ 
• ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการใหญ่ สายสนบัสนุน 2      กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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        นางวไลรัตน์  ผ่องจิตต์ 
        อาย ุ56 ปี 
        กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
        และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
        วนัท่ีไดรั้บการเป็นกรรมการแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2557 
  
 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
• ปริญญาโท   การบริหารธุรกิจภาคเอกชน  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรี   คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
• ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 106 ปี 2556  
• หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 13 ปี 2557 
• หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 15 ปี 2557 
• หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 21ปี 2557 
• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 198 ปี 2557 
• หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 1 ปี 2559 
• หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นท่ี 2 ปี 2559 
การอบรมพิเศษ 
• หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่นท่ี 1 ปี 2560 
• หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นท่ี 1/2560 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท       :  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  ไม่มี  
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
• 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
• 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 
• 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
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ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  (ต่อ) 
• 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั 
• 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 
• ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษทัในกลุ่มพรีเมียร์ 
• ปัจจุบนั   ผูอ้าํนวยการใหญ่   งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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            รศ.ดร.วไิลลักษณ์   สกุลภักดี 
            อาย ุ 65  ปี 
            กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
            วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 
            25 เมษายน 2561 
 
 
 
   วฒิุการศึกษา  

- ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์  (DPA) มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
- ปริญญาเอก สาขาบริหารการจดัการ (DBA) จาก Intercultural Open University of the Netherlands 
- ปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ (การบัญชี) (Phd. UIDS.) In Accounting จาก University of Interdisciplinary 

Studies USA. (UIDS.) 
- ปริญญาโท สาขานิเทศน์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกริก 
- ปริญญาโท สาขาบริหารการจดัการ (MBA) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตเทเวศน์ (ธญับุรี) 
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการประเมินราคาทรัพยสิ์น มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

   การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 

   การอบรมพิเศษ  
- หลกัสูตร “นกับริหารระดบัสูงเพ่ือสังคม” (นมธ.) รุ่น 1 จาก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
- หลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง” (สวปอ.มส.) รุ่นท่ี 5 จาก สมาคมวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจกัรในพระบรมราชูปถมัภ ์
- หลกัสูตร “นกับริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสูง” (บงส.) รุ่นท่ี 2 จาก กรมบญัชีกลาง  
- หลกัสูตร “ผูบ้ริหารระดบัสูง  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน” (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 21 
- หลักสูตร “พลังงานสําหรับผูบ้ริหาร” Executive Energy Program (EEP) รุ่นท่ี 2 จาก สถาบันพลังงานเพื่อ

อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นท่ี 3 จาก ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- หลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง”  รุ่นท่ี 7  จาก  สํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
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   สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (%)    : ไม่มี 
   ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร  : ไม่มี 
 
   ประสบการณ์ทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบนั 
   การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โกลเบลก็ โฮลด้ิง แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)      
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษทั แม่นํ้าสแตนเลสไวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 
   การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ประธานกรรมการ  บริษทั  เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด ์เมทเทิล  จาํกดั 
- ประธานกรรมการ  บริษทั  เอส.ว.ีพี.บุ๊ค-คีฟป้ิง จาํกดั และบริษทัในเครือเอส.ว.ีพี. กรุ๊ป 
- ประธานกรรมการ  บริษทั  เจ.ซี. สมิทธ์ิ  จาํกดั 
- ประธานกรรมการ  บริษทั  บี-ฮอร์น  จาํกดั 
- ประธานกรรมการ  บริษทั  อญัญาว ีจาํกดั    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานประจําปี 2561       หน้า  45 

 
 
 
              นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน  
              อาย ุ 61  ปี 
              กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
              วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 
              25 เมษายน 2561 
 
 
 
   วุฒิการศึกษา   

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
- สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา (รุ่นท่ี 33) 

 
   การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   
   -ไม่มี- 
 
   สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (%)    : ไม่มี 
   ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร  : ไม่มี 
 
   ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
   การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
  2559-ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและ บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) 
   ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 
  การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  2540-ปัจจุบนั        กรรมการ บริษทั พิฆเณศทนายความ จาํกดั 
  2559-ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวฒิุดา้นกฏหมายคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร ของธนาคาร

พฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
  2559 – 2560 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย ์
  2560 – ปัจจุบนั อนุกรรมการกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  2561 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร องคก์ารคลงัสินคา้ 
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           นายอนุพงษ์  เตชะอํานวยพร 
            อาย ุ 54  ปี 
            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
            วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 
            25 เมษายน 2561 
 
 
 
 
   วุฒิการศึกษา   

- ปริญญาโท มหาบณัฑิตทางการบริหารการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

   การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
- หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 23/2547 

 
   สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั (%)    : ไม่มี 
   ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร  : ไม่มี 
 
   ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
   การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
  2552 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
  การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
  2541 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั อาํนวยพรการบญัชี จาํกดั 
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PFC บจ. พรีเมียร์ ฟิชช ัน่ แคปปิตอล PRH บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
PE บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ TAM บจ. แทมมาริน วลิเลจ
PC2000 บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) MS บจ. หมู่บา้นเสรี
PIL บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่ SP บจ. เสรีพรีเมียร์
PB บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ PAC บจ. พรีเมียร์ แอสเซท็ส์
PT บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี PMB บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั
DCS บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซสิเตม็ส์ PMN บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร่ิง
DCS Myanmar Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd. P-PET บจ. พรีเมียร์ เพ็ท โพรดกัส์
PM บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ SHR บจ. ซ ีแฮริเออร์
PMF บจ. พี.เอม.ฟูด PCE บจ. พรีเมียร์ ซอีี
PCI บจ. พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี IME บจ. อิมพีเรียล อีเกิล้
PFP บจ. พรีเมียร์ โฟรเซน่ โพรดกัส์ SPH บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลด้ิง
PMSE บจ. พีเอ็ม เอสอี PPlanner บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
MIVANA บจ. มีวนา LPCE บจ. แอลพีซอีี
TGD บจ. เดอะ กูด๊ ดริงค์ SNE บจ. เสนานี
PPP บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ RKT บจ. รา้นคนไทย
IGC บจ. อินฟินิท กรีน DOTS บจ. ดอตส์ อิมแพ็ค
PMC บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์ CVC บจ. เชน้จ์ เวนเจอร์ แคปปิตอล

รายชือ่บริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์
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 นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ 
 อาย ุ54 ปี 
 เลขานุการบริษทั 
 วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษทั   
 19 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
• เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
• นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• 2528 – 2535   ท่ีปรึกษากฎหมาย  บริษทั ดีทแฮลม์ จาํกดั 
• 2535 – 2544    ทนายความ  บริษทั พีบีเอสลอว ์จาํกดั 
• 2544 – 2545     ทนายความหุน้ส่วน บริษทั สาํนกักฎหมายนทีอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
• 2545 - ปัจจุบนั     ผูอ้าํนวยการ งานบรรษทัภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน 
        กลุ่มบริษทัพรีเมียร์และเลขานุการบริษทั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการบริษทั 
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  นายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง 
   อาย ุ55 ปี 
   ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
   วนัท่ีไดรั้บผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในแต่งตั้ง  
   30  สิงหาคม 2552  
 
 

 
 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา 
•  MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (การสอบบญัชี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
•  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 
การฝึกอบรมทีเ่ก่ียวข้อง 
• 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 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2538 – 2555  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ   บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั 
        บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 
        บริษทั พรีเมียร์ แอลเอม็เอส จาํกดั  
        บริษทั พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล จาํกดั 
• 2555 - ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการ งานตรวจสอบภายใน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 

งานตรวจสอบภายใน ( IA ) 
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จํานวนหุ้น ณ วันที่ จํานวนหุ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 เพ ิ่มขึ้น ลดลง

นายกติตศิกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    
นางเพ็ญศรี เบญจฤทธ์ิ (คูส่มรส) -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    
นางแน่งน้อย บณุยะสาระนันท์ -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    
นายบญุเสริม บณุยะสาระนันท ์(คูส่มรส) -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    
นางเพญ็ศรี เดชติง่เอง -                            0.00% 1                               0.00%
นายวจิารณ์ พลการ (คูส่มรส) -                            0.00% -                            0.00%
นางสาวกริชแกว้เกา้ พลการ (บตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) -                            0.00% -                            0.00%
นางวไลรตัน์ ผอ่งจิตต์ 60                             0.00% 60                             0.00% -                  -                    
นายสุวฒัน์ ผอ่งจิตต ์(คูส่มรส) -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    
เด็กชายวริทธ์ิธร ผอ่งจิตต ์(บตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    
นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชยั -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    
นายประพนัธ์  จารุวฒันชยั (คูส่มรส) 200                           0.00% -                            0.00% -                  -                    
นางศุภศรี  สุธนฐาน 300                           0.00% -                            0.00% -                  -                    
นพ.เกยีรตยิศ  โคมิน (คูส่มรส) -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    
นายสุรพล  สรา้งสมวงษ์ -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    
นางอุไรรตัน์  สรา้งสมวงษ์ (คูส่มรส) -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    
รศ.ดร.วไิลลกัษณ์ สกลุภกัดี -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    

-                            0.00% -                            0.00% -                  -                    
นายเกรียงไกร เตชะอาํนวยพร -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    

-                            0.00% -                            0.00% -                  -                    
นายอนุพงษ์ เตชะอาํนวยพร -                            0.00% -                            0.00% -                  -                    
นางอาํพร เตชะอาํนวยพร -                           0.00% -                          0.00% -                  -                   
นางสาวณฐัณิชา เตชะอาํนวยพร (บตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) -                           0.00% -                          0.00% -                  -                   
เด็กชายภูริณฐั เตชะอาํนวยพร (บตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) -                           0.00% -                          0.00% -                  -                   

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

รายช่ือกรรมการ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ จํานวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
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  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่วา่กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
และการบริหารจดัการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเป็นธรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   
ทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษทัเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน เพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานยดึถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 
  1. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ
แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
  2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน  การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายใน  ท่ี เหมาะสมและ                    
มีประสิทธิผล 
  3. ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
  4. ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือให้สิทธิของ   
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการดูแลอยา่งดี 
  5. จดัโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน 
  โดยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน 
ปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี 
 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
  บริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ
ในฐานะเจา้ของบริษทั โดยกาํหนดแนวปฏิบติัการใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 
  1.1   คณะกรรมการมีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุ้น
ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และใชสิ้ทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การมีส่วนแบ่ง
ในกาํไรของกิจการ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัทุกรูปแบบ ไดแ้ก่เบ้ีย
ประชุม บาํเหน็จหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ
บริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุนและ 
การอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 
   1.2  บริษัทมีการให้ข้อมูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคาํช้ีแจงและเหตุผลประกอบ         
ในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระ
การประชุม และละเวน้การกระทําใดๆ ท่ีเป็นการจาํกัดโอกาสของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมี
รายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
 

การกํากับดูแลกิจการ 
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1.2.1 บริษทัไม่มีการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผยตาม
ขอ้กาํหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสําคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุม     
ผูถื้อหุน้อยา่งกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบล่วงหนา้ ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในท่ีประชุม ไม่จาํกดัสิทธิในการเขา้ประชุมของ     
ผูถื้อหุน้ท่ีมาสายเป็นตน้ 
1.2.2 บริษทัไดใ้หข้อ้มูลวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยกาํหนดวาระการประชุมผูถื้อหุ้น
ไวเ้ป็นเร่ืองๆ และมีการระบุวตัถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงมี
ขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจดงัต่อไปน้ี 

       ก.  วาระการแต่งตั้งกรรมการ 
        1) ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ง เช่น คาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือ อาย ุประเภทกรรมการ 

การศึกษา ประวติัการทาํงาน จาํนวนบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เป็นตน้   
        2)  การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน โดยหากกิจการใดเป็นกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความ

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

ผา่นมา (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม) 
        5) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการสรรหา  
        6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
       ข.  วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ    
        1) จาํนวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตาํแหน่งหรือภาระหนา้ท่ีของกรรมการ 
        2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
        3) หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน 
        4) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  ท่ีได้รับในฐานะกรรมการ (ปัจจุบันกรรมการไม่มีสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนใด นอกจากเบ้ียประชุมและบาํเหน็จประจาํปี) 
        5) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
        6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
       ค. วาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีสังกดั 
        1) ช่ือผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชี 
        2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัชี 
        3) ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
        4) จํานวนปีท่ีทําหน้าท่ีให้บริษัท  (กรณีแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีคนเดิม)หรือเหตุผลท่ี

เปล่ียนตวัผูส้อบบญัชี (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใหม่) 
        5) วธีิการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี รวมทั้งค่าบริการอ่ืนของผูส้อบบญัชี 
        6) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
        7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
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       ง. วาระการจ่ายเงินปันผล 
        1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
        2)  จาํนวนเงินท่ีจ่ายจริงเทียบกบันโยบาย 
        3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย 
        4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
      จ. วาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองสาํคญัของบริษทั เช่น การเพ่ิม/ลดทุน การแกไ้ขขอ้บงัคบั  
                                                การขาย/ เลิก/ โอนกิจการ / การควบรวมกิจการ เป็นตน้ 
        1) รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ 
        2) วตัถุประสงค ์เหตุผลหรือความจาํเป็น 
        3) ผลกระทบต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
        4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
  1.3 คณะกรรมการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเตม็ท่ี 
และควรละเวน้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้น การเขา้ประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่มี
วธีิการท่ียุง่ยากหรือมีค่าใชจ่้ายมากเกินไป และสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง 
   1.4  บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามเก่ียวกบับริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์
การส่งคาํถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจนและแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัการนาํส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษทัยงั
เผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ยคณะกรรมการไดมี้การกาํหนดการกลัน่กรอง
คาํถามล่วงหน้าและกาํหนดให้บริษทัตอบคาํถามให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกบัมีการช้ีแจงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ 
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 

1.4.1 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ไดต้ลอดระยะเวลา โดยใน
ส่วนของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคาํถามจนถึงประมาณ 7 วนัก่อนวนั
ประชุม โดยบริษทัปฏิบติัตามแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

       1) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน 
       2) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัการนาํส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
       3) วิธีการส่งคาํถามล่วงหนา้ เช่น ให้ผูถื้อหุน้ส่งคาํถามผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั หรืออีเมล ์หรือ

ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นตน้ 
       4) ช่วงเวลาท่ีเปิดใหส่้งคาํถามล่วงหนา้ ก่อนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
       5) มีกระบวนการกลัน่กรองคาํถามล่วงหนา้ท่ีผูถื้อหุ้นถาม เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาใน  

การตอบคาํถามเหล่านั้น 
       6) บริษทัไดต้อบคาํถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
       7) บริษทัไดต้อบคาํถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบในวนัประชุม 
       8) บริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบถึงคาํถามท่ีมีผูถื้อหุ้นถามมาล่วงหน้า และคาํตอบ

ของคาํถามเหล่านั้น 
   1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชห้นังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนด      
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
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   ทั้ งน้ี  ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และ               
ยงักาํหนดให้บริษทัจดัให้มีอากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุ้นสําหรับปิดหนงัสือมอบฉันทะอีกดว้ย นอกจากน้ี ให้สิทธิแก่ผูถื้อ
หุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยู่ระหว่าง
พิจารณาและยงัไม่มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมี
ความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  2. การดาํเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
   2.1  คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษทันาํเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น 
การนบัคะแนนและแสดงผล เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ 
   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  ในการประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น   
วาระการแต่งตั้งกรรมการ 
   2.4  บริษทัจดัให้มีกระบวนการตรวจนับ การจดัเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆวาระและการบนัทึก       
วดิีทศัน์การประชุมอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น และมีการเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี ในการประชุมและการนบัคะแนน
เสียงในทุกๆ วาระเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้
   2.5  ประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการแสดง
ความเห็นและตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
  3. การจัดทาํรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
   3.1  รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ี
ประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งประเดน็หรือซกัถาม พร้อมทั้งมีบนัทึกคาํถามคาํตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ยคดัคา้นและงดออกเสียงเป็นอยา่งไร รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมดว้ย 
   3.2  บริษทัเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
     3.2.1 เปิ ด เผยม ติ ท่ีประชุมโดยแยกเป็นคะแนน ท่ี เห็นด้วย  ไม่ เห็นด้วยห รืองดออกเสี ยง                        

ในวนัทาํการถดัไป 
     3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือใช้เป็นช่องทาง           

ใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป 
     3.2.3 เผยแพร่วดิีทศัน์การประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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  4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ขอ้มูลสําคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นบนเวบ็ไซต ์ 
ของบริษทั 
   สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561  บริษทัไดจ้ดัข้ึนในวนัพุธท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
โดยมีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะรวมจาํนวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.3457 ของจาํนวนหุ้นท่ี
จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด  มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ     
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอ่ืนอีก 5 ท่าน นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
เลขานุการบริษทั และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย   
   ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นทุกคราว รวมทั้งในปี 2561 บริษทัไดม้อบให้
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัดาํเนินการจดัส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมหลกัเกณฑ์วิธีการเขา้ร่วมประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซ่ึงในแต่ละวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชดัเจนให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว      
ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th  ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งให้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
สามารถตรวจสอบได ้
   ในปี 2561 บริษทัได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี ภายใตโ้ครงการ
ประเมินคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ร่วมกบัสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมบริษทัจดทะเบียน โดยหลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพครอบคลุม
ขั้นตอนต่างๆในการจัดการประชุมผูถื้อหุ้นตั้ งแต่ก่อนวนัประชุม วนัประชุม และภายหลังวนัประชุมในระดับ “ดีเลิศ”         
ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 6  
  หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
(CGR) ประจาํปี 2561 ในหมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ มีดงัต่อไปน้ี 
   1. บริษทัมิไดจ้ดัใหมี้บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบเขา้ร่วมการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 
เน่ืองจากการจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกนัการทุจริตในการ
ลงคะแนนเสียง  ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีกระบวนการตรวจนับ การจดัเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบนัทึกวีดิทศัน์การ
ประชุมอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น รวมทั้งมีการเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัอีกดว้ย ดงันั้นการดาํเนินการประชุมและการนบั
คะแนนเสียงจึงเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้
    
หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้ งเร่ืองการกาํหนดกระบวนการท่ี       
อาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผูถื้อหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทาํท่ีเป็น            
การเอาเปรียบและผูถื้อหุ้นมีอาํนาจควบคุม การมีมาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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  บริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 
  1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
   1.1  บริษทัแจง้กาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผา่นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
     1.1.1 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ผา่นบนเวบ็ไซต์

ของบริษทัอยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  
     1.1.2 ขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีเผยแพร่ผ่านบนเวบ็ไซต์ของบริษทัมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลท่ี

บริษทัจะส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร  
     1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม         

ผูถื้อหุน้มากกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด (อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม) 
   1.2  บริษทัแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิ    
การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ทราบทั้งในหนงัสือเชิญประชุมและในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
   1.3  หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย 

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
2.1    คณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนั 

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 
     6) คณะกรรมการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบหลกัเกณฑ์เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทั  
     7) มีกระบวนการกลั่นกรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการ  
     8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถื้อหุ้นทราบ โดยแจ้งไปยงัผูถื้อหุ้น              

ผูเ้สนอวาระ และแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
   2.2   คณะกรรมการกาํหนดวธีิการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อน 
วนัประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ โดยมี             
หลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปน้ี  
     1) ช่องทางรับเร่ือง โดยการส่งหนงัสือถึงคณะกรรมการ 
     2) ช่วงเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
     3) ขอ้มูลประกอบการพิจารณา เช่น ขอ้มูลคุณสมบติัโดยละเอียดของผูไ้ดรั้บเสนอช่ือ หนงัสือยนิยอม

ของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ เป็นตน้ 
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     4) คณะกรรมการแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของ     

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
     5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด

ไว ้
     6) เลขานุการบริษทัแจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถื้อหุ้นทราบ โดยแจง้ไป

ยงัผูถื้อหุน้ผูเ้สนอ และประธานกรรมการแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
   2.3  ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น 
โดยเฉพาะวาระสาํคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  
   2.4  คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
 3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
  3.1 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายแนวทางในการเกบ็รักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองคก์รถือปฏิบติั รวมทั้งแนวปฏิบติัเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั 
  3.2 กาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมายจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจาํ รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจาํปี   
  4.  การมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 
   4.1  คณะกรรมการมีขอ้กาํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างน้อย     
ก่อนการพิจารณาวาระนั้น และมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดงัน้ี 
     1) คณะกรรมการกาํหนดแนวทางให้กรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์โดยรวมของ
บริษทั 

     2) แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจและขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นตน้ 

     3) กาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
     4) เลขานุการบริษัททาํหน้าท่ีในการรายงานขอ้มูลส่วนไดเ้สียให้คณะกรรมการทราบ ขอ้มูลของ

กรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้ งผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะเม่ือคณะกรรมการตอ้งพิจารณาธุรกรรม
ระหวา่งบริษทักบักรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

   4.2  คณะกรรมการดูแลให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคญัในลกัษณะท่ีอาจทาํให้กรรมการราย
ดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น  
   ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ไม่มีการเปล่ียนแปลงลาํดับระเบียบวาระการประชุม หรือ
เพ่ิมเติมวาระการประชุม และไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
  นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงั  
ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้แก่คณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจาํทุกไตรมาส รวมทั้ งมีการเปิดเผยในท่ี
ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปี 
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  หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
(CGR) ประจาํปี 2561 ในหมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั มีดงัต่อไปน้ี 
   1. บริษัทไม่ได้กาํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting) เน่ืองจากบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และบริหารกิจการ        
โดยคาํนึงถึงสิทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยอยูแ่ลว้ 
   2. บริษัทไม่ได้ กําหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผูท่ี้
คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัตนเองอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนทาํการซ้ือขาย เน่ืองจาก บริษทั
มีระเบียบเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน โดยใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์
ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 3 วนั ภายหลงัจากเปิดเผยงบการเงิน และการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยใ์นบางกรณีเป็นการตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลขณะนั้น ทาํใหไ้ม่สามารถแจง้ความประสงคล่์วงหนา้ได ้
 
หมวดที ่3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  บริษทัเห็นวา่ธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนท่ีมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหนา้ท่ีใน
การดูแลใหเ้กิดความอยูร่อดและยัง่ยนืของสังคมร่วมกนั ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยยดึมัน่เจตนารมณ์ของการดาํเนินธุรกิจให้
ประสบความสําเร็จอยา่งย ัง่ยืนโดยตระหนกัและให้ความสําคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ภายใตป้รัชญาของกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์ นัน่คือ “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สังคมยัง่ยนื” เพราะเช่ือมัน่วา่การคงไวซ่ึ้งความสมดุลระหวา่งธุรกิจ พนกังาน 
และสังคมนั้น จะส่งเสริมใหท้ั้งบริษทั สังคม และส่ิงแวดลอ้มเติบโตไปพร้อมๆกนัอยา่งเขม้แขง็และยัง่ยนื 
  บริษทัไดด้าํเนินการกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
  1.  การกําหนดนโยบายการปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 
   1.1   คณะกรรมการกาํหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการ
ดาํเนินการท่ีเป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม ท่ีทาํให้มัน่ใจไดว้่าบริษทัและ    
ห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษทัมีความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
   1) ผู้ถือหุ้น 
    ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู ้ถือหุ้น 
บริหารงานดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนและไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั  รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขนั
ของบริษทั  
   2) พนักงาน  
    บริษทัเล็งเห็นถึงความสําคญัของพนกังานซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า  จึงปฏิบติัต่อพนกังาน
ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบติัทั้งการแบ่งแยกสีผิว เช้ือชาติ เพศ ศาสนา         
ไม่มีการใชแ้รงงานเด็กหรือแรงงานท่ีผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจา้งและค่าตอบแทนโดยยึดหลกัความเป็นธรรม 
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผิดชอบและความสามารถของพนกังานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรมเดียวกนั  ตลอดจนมีนโยบายการพฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือพฒันา
ทกัษะและความสามารถของพนกังานใหไ้ดรั้บความกา้วหนา้ในอาชีพ 
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    สาํหรับนโยบายดา้นสวสัดิการ บริษทัจดัให้มีสวสัดิการสําหรับพนกังานเพิ่มเติมจากท่ีกฎหมาย
กาํหนด เช่น กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานและ           
รักษาบุคลากรไวก้ับบริษัทในระยะยาวโดยให้มีลักษณะการออมอย่างสมํ่ าเสมอ เพ่ือเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิต            
หลงัเกษียณอาย ุสหกรณ์ออมทรัพยเ์พ่ือเป็นเคร่ืองมือในการออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉิน การประกนัสุขภาพกลุ่ม       
การประกนัชีวิตกลุ่ม การประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจาํปี ห้องพยาบาลของบริษทัโดยแพทยแ์ละพยาบาล
วชิาชีพ หอ้งสมุดสาํหรับพนกังาน ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับ-ส่งพนกังาน และสวสัดิการเก่ียวกบัเงินช่วยเหลือพนกังานในโอกาส
ต่างๆ        
                 บริษทัไดก้าํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั โดยจดัให้มีคณะกรรมการดูแลดา้นความปลอดภยั  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  เพ่ือดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการ
ปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด  มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
แก่พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสาํนึกให้พนกังานทุกคนตระหนกัถึงความปลอดภยัและยึดถือ
ปฏิบติั และกาํหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกนัภยัในอาคารสาํนกังาน  การซ้อมหนีไฟเป็นประจาํทุกปี รวมถึงการตรวจ
วเิคราะห์ระดบัแสงสวา่ง และตรวจวดัระดบัความดงัเสียง 
   3) ลูกค้า  
    บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ โดยนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์
มีคุณภาพและไดม้าตรฐานมีความปลอดภยั เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และ
บริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมทั้งการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อ
ลูกคา้ และมีกระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผดิปกติเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ 
   4) คู่ค้าและเจ้าหนี ้
    บริษทัมีการคดัเลือกคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ดาํเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีกาํหนดไว ้ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัคู่
คา้หรือเจ้าหน้ี หากในกรณีท่ีข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่คา้หรือเจ้าหน้ี                
เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาใหร้วดเร็วและเกิดความยติุธรรมต่อทุกฝ่าย 
   5) คู่แข่ง 
    บริษัทมีการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน             
มีการแข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ี      
ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทาํลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวร้ายหรือกระทาํการใดๆ โดยปราศจากความจริงและ                
ไม่เป็นธรรม 
   6) ชุมชน/สังคม 
    บริษทักาํหนดนโยบายแนวปฏิบติัต่อชุมชน สังคม ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นหลกัปฏิบติั
แก่พนกังานทุกคน ดงัน้ี 
    (1) สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดี

กบัชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษทัตั้งอยู ่ 
    (2) ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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    (3) ไม่สนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อชุมชน สังคม  
    (4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอนัตรายท่ีสังคมหวัน่วิตก อนัอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/

บริการหรือการดาํเนินงานของบริษทั 
    (5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้างสังคมท่ีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข        

พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  รักษาวัฒนธรรมท่ี ดีงาม  รวมถึงปลูกฝังจิตสํานึกของ              
ความรับผดิชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังาน  

   7) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
    บริษทัและบริษทัยอ่ยกาํหนดนโยบายดาํเนินธุรกิจตาม “นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม”                        
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทและบริษัทย่อย) และปฏิบัติตามกฎหมายด้านส่ิงแวดลอ้มและ        
ความปลอดภยัของภาครัฐอยา่งเคร่งครัด 
    (1) ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม  
    (2) ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
    (3) ไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อสภาพแวดลอ้มส่วนรวม  
    (4) ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยดัพลงังานและ

ทรัพยากรอ่ืนๆ โดยการนาํเทคโนโลยท่ีีสามารถประหยดัพลงังานมาใชภ้ายในบริษทั 
    (5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัพนกังาน โดยกาํหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีทราบ   
  1.2 คณะกรรมการกาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียน และจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซต ์หรือรายงานประจาํปีของบริษทั 
  1.3 มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหาย
จากการท่ีบริษทัละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
 2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainability 
Development Repor t) ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR Repor t) 
  2.1 บริษทัดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ และเปิดเผย
กลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
   2.2 รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเปิดเผยไวใ้นข้อ 10.       
ความรับผดิชอบต่อสังคม  
 3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัตใินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรับทราบและ      
ถือปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดมา  
  3.1 บริษทัย่อยไดบ้รรจุหัวขอ้ “นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น” ไวใ้นหลกัสูตรการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุกเดือน โดยใชส่ื้อวดีิทศัน์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3.2 บริษทัยอ่ยไดอ้อกเอกสารลงนามโดยกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัยอ่ยไปยงัลูกคา้และคู่คา้เพ่ือแจง้งด
เวน้การใหข้องขวญัและของกาํนลัแก่บุคลากรของบริษทั ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุ
ใหเ้ป็นกิจกรรมต่อเน่ืองทุกปี 
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  3.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยบรรจุ “นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่” ลงบนเวบ็ไซตข์องบริษทัและ
ของบริษทัยอ่ย ( http://www.pe.premier.co.th/th_04_4_ir_Sustainability_Development_Report.html )  
  3.4 บริษทัยอ่ยทบทวนและประเมินความเส่ียงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงบรรจุใหเ้ป็น 1 หวัขอ้
ของการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน เร่ือง “ปัจจยัความเส่ียง” 
  4.  บริษัทมีการกําหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา         
ของผูอ่ื้น ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศ และหา้มการนาํซอฟตแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชง้านใน
บริษทั รวมทั้ งมีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ ซ่ึงได้แจ้งให้พนักงานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบติัตลอดมา  
 ในปี 2561 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากน้ีบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี อาทิ 

1. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นทุกรายเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวม         
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึงในการประชุมประจาํปี 2561 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอแนะขอ้คิดเห็นเป็น      
การล่วงหนา้ 
  2.  บริษัทไม่มีกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการค้า ส่ิงแวดลอ้ม         
ไม่มีกรณีการกระทาํผิดด้านละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ดา้นการทุจริต หรือกระทาํผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ          
และมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัราการหยดุงาน หรืออตัราการเจบ็ป่วยจากการทาํงานเป็นศูนย ์
 3. เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 บริษทัไดรั้บรองต่อฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นทุจริต โดยใบรับรองดงักล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวนัท่ีมีมติให้การรับรอง จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption ( CAC ) และเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 
2557 บริษทัไดรั้บรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตนั้น เน่ืองจากบริษทัประกอบ
ธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) บริษทัไดน้าํส่งนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหบ้ริษทั พรีเมียร์ 
อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดัและบริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยดาํเนินการต่อ ไดมี้การประกาศคู่มือแนว
ทางการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงไดเ้พ่ิมเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตลงในเอกสารทางธุรกิจ 
และทาํการฝึกอบรมพนกังานทุกคนเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 
ส่งเสริมความซ่ือสัตยสุ์จริต และความรับผดิชอบ  
    หลกัเกณฑท่ี์บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
(CGR) ประจาํปี 2561 ในหมวดท่ี 3  บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียมีดงัต่อไปน้ี 
   1. บริษทัไม่ไดจ้ดัทาํรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เน่ืองจากบริษทัเห็นวา่การเปิดเผยขอ้มูล
ทั้งในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (Annual Report) มีเน้ือหาและสาระสาํคญัครบถว้น
แลว้ โดยไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัทาํในลกัษณะรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) 
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หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใสทั้งรายงานขอ้มูล
ทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของ  
ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัโดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นนกัลงทุนและสาธารณชน
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัททั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษและมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
   บริษทัไดด้าํเนินการกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ดงัน้ี 
  1. การเปิดเผยข้อมูล 
  1.1 คณะกรรมการมีกลไกท่ีจะดูแลให้มัน่ใจไดว้่าขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อนักลงทุนถูกตอ้ง ไม่ทาํให้สําคญัผิด 
และเพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน ทั้งน้ี  
   1.1.1  มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน

อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  

   1.1.2  มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจาํ 
  1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร      
ความเส่ียง และนโยบายเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม ท่ีได้ให้ความเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบัติ             
ตามนโยบายดงักล่าว รวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวไดพ้ร้อมดว้ยเหตุผล โดยรายงานผา่นช่องทางต่างๆ 
เช่น รายงานประจาํปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 
  1.3 คณะกรรมการจดัใหมี้รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี โดยครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (1)  การปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป เหมาะสมกบัธุรกิจ ใชน้โยบายบญัชีท่ี

เหมาะสม และถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอ 
   (2)  รายงานทางการเงินมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชี 
   (3)  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธาน

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  
  1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษทัจัดทาํคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้ งน้ีเพ่ือให้นักลงทุนไดรั้บทราบ
ขอ้มูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคญัของบริษทั 
รวมถึงปัจจยัและเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน นอกเหนือจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่ง
เดียว 
  1.5 คณะกรรมการกาํหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีผูส้อบบัญชีให้บริการไวใ้น
รายงานประจาํปีของบริษทั 
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  1.6 คณะกรรมการกาํหนดใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจาํปี 
   (1) บทบาท หนา้ท่ี และความเห็นจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการ   
   (2) บทบาท หนา้ท่ี และความเห็นจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
   (3) จาํนวนคร้ังของการประชุม และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา 
   (4) ประวติัการอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองของกรรมการ 
  1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ทั้งคณะและรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของผูบ้ริหารสูงสุด นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร
ระดับสูงท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้ งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย               
ทั้งน้ี จาํนวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 
  2. ข้อมูลขั้นตํา่ทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
   2.1  นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์กาํหนดและผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีแลว้ คณะกรรมการพิจารณาใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษา             
ไทยและภาษาองักฤษผา่นช่องทางอ่ืนดว้ย เช่นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนั อน่ึง ขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทั อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีและปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

(1) วสิัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั 
(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 
(3) โครงสร้างองคก์ร รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
(4) คุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั 
(5) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทั้ งฉบบัปัจจุบนัและของปี

ก่อนหนา้ 
(6) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี ท่ีสามารถใหด้าวน์โหลดได ้ 
(7) ขอ้มูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทันาํเสนอต่อนกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน หรือส่ือต่างๆ 
(8) โครงสร้างการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
(9) โครงสร้างกลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัร่วมคา้ และบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนมาเพื่อ

วตัถุประสงค/์กิจการเฉพาะ (Special purpose Enterprises / Vehicles - SPEs/SPVs) 
(10) กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 
(11) การถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
(12) หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ 
(13) ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้ตกลงของกลุ่มผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 
(14) นโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
(15) นโยบายดา้นบริหารความเส่ียง รวมถึงวธีิการจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ 
(16) กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการรวมถึง

เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
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(17) กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรับผดิชอบ คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
(18) จรรยาบรรณสาํหรับพนกังานและกรรมการของบริษทั  
(19) จรรยาบรรณของนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
(20) ข่าวของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(21) ขอ้มูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เช่น ช่ือบุคคลท่ีสามารถให้

ขอ้มูลได ้หมายเลขโทรศพัท ์
(22) แผนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ประจาํปี 

 
ในปี 2561 บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานประจาํปีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษภายใน 120 วนันับตั้งแต่วนัส้ินสุด

รอบปีบญัชี โดยไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 พร้อมทั้งสามารถ
ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัไดใ้นวนัเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การเผยแพร่รายงานการประชุมคร้ังล่าสุดไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุน้อีกดว้ย   
 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การนาํเสนอผลการดาํเนินงาน ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินแก่ผูถื้อหุ้น  
นกัลงทุนรายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนั นกัวิเคราะห์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ผา่นช่องทางต่างๆ ยงัมีการตอบคาํถามทางจดหมาย
อิเลค็ทรอนิคส์ ircontact@pe.premier.co.th โทรศพัท ์02-301-1550 และโทรสาร 02-398-1188 อยา่งสมํ่าเสมอและเท่าเทียมกนั 
 หลกัเกณฑท่ี์บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 
ประจาํปี 2561 ในหมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส มีดงัต่อไปน้ี 
 1. การพบปะกบันักวิเคราะห์  การให้ขอ้มูลของบริษทันั้น บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลผ่านช่องทางโดยตรงกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ซ่ึงน่าจะเพียงพอและสมบรูณ์ 
 2. บริษทัไม่มีการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน/การจดัทาํจดหมายข่าวท่ีนําเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษทั 
เน่ืองจากบริษทัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัและขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินของบริษทัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจําปี  (แบบ  56-1) รายงานประจําปี (Annual Report) รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน  (Sustainability Development 
Report) (รวมอยู่ในรายงานประจาํปี) รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และบนเว็บไซต์ของบริษทั www.pe.premier.co.th อย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น และบริษทัพร้อมท่ีจะใหข้อ้มูลต่างๆ ดงักล่าวต่อส่ือมวลชน 
  3. บริษทัไม่ได ้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทน ผูบ้ริหารสูงสุด เน่ืองจากเป็นขอ้มูลภายใน แต่มีการเปิดเผยเป็น
ตวัเลขโดยรวมของผูบ้ริหาร 
 
หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการทาํงานของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ แผนงาน และ
งบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
  บริษทัไดด้าํเนินการกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ดงัน้ี 
  1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 
   1.1  คณะกรรมการกําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
หลากหลายทั้งในดา้นเพศ อาย ุประวติัการศึกษา ประสบการในวชิาชีพ ทกัษะและความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็น 
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ประโยชน์กบับริษทั เพศ และควรมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัดาํเนินกิจการอยู ่
   1.2  คณะกรรมการจดัให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความ
หลากหลาย รวมถึงจาํนวนปีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาํปี และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั ทั้งน้ี  
     1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการท่ีเป็นทางการและโปร่งใส และจาํนวนปีการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาํปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั   
     1.2.2 เปิดเผยรายช่ือกรรมการ ประวติั คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษทัท่ีแสดงให้เห็นว่า

คณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั
ผา่นช่องทางรายงานประจาํปีและบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

     1.2.3  เปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจาํปีอยา่งชดัเจนวา่กรรมการรายใดเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ / กรรมการ
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

   1.3  คณะกรรมการมีขนาดท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน  
   1.4  คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการทาํงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ
ในจาํนวนท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศกาํหนด 
   1.5  สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์เร่ืองความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นหลกั มากกว่าท่ีจะใช้หลกัเกณฑ์ในเร่ือง
สดัส่วนของเงินลงทุน 
   1.6  บริษทัคาํนึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการท่ีบริษทักาํหนดมากกวา่
จาํนวนหรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ 
   1.7  คณะกรรมการมีการกาํหนดจาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกาํหนดจาํนวนวาระ       
ท่ีดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด 
   1.8  คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะเป็น “กรรมการอิสระ” เพ่ือให้กรรมการอิสระของ
บริษทัมีความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทั โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
กาํหนด 
   1.9  วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระอยา่งต่อเน่ืองจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและ   
การดาํเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระนั้ น             
ไม่สามารถดาํเนินการไดโ้ดยทนัที 
   1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการกาํหนดอาํนาจ
หนา้ท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหช้ดัเจนและแยกบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคล
ท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั 
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   1.11  บริษทัเคารพในวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในการท่ีจะไม่ไป
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีมีธุรกิจอยา่งเดียวกนั หรือมีลกัษณะแข่งขนักนักบัธุรกิจของบริษทัหรือมีลกัษณะท่ี
ขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 
   1.12 บริษทัมีเลขานุการบริษทัซ่ึงทาํหน้าท่ีให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
จะต้องทราบ  และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ  
     คณะกรรมการมีการกาํหนดคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัท่ีเหมาะสมท่ีจะปฏิบติั
หน้าท่ีในฐานะเลขานุการบริษทั และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจาํปี และ           
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
   1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองด้านกฎหมาย การบัญชีหรือ       
การปฏิบติัหน้าท่ีเลขานุการบริษทั บริษทักาํหนดคุณสมบติัและแต่งตั้งบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัโดยคาํนึงถึง
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทาํงานเป็นหลกั ไม่วา่บุคคลดงักล่าวจะเป็นพนกังานประจาํของบริษทัหรือไม่ 
  2. คณะกรรมการชุดย่อย   
   2.1  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย ์           
แห่งประเทศไทย มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้กาํหนดไวใ้นอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กาํหนด 
   2.2  คณะกรรมการจดัให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยท่ีคณะกรรมการทั้งคณะ
ยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูอ้นุมติัและทาํหนา้ท่ี
พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมทั้งคดัเลือก
บุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีกาํหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซ่ึง จะนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็น          
ผูแ้ต่งตั้งกรรมการ 
  3. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
   3.1  หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ้งครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

   1) คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัและทบทวนเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีกาํหน
โดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึง
การพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั เช่น วสิัยทศัน์   

    พนัธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ 
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั รวมถึงทาํการทบทวน
และอนุมติัเป็นประจาํ 

    เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของบริษทั 
     2) การติดตามและดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมี  

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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     3) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงรวมทั้ งกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการ

ดาํเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 
     4) การดูแลให้การดาํเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้ งแผนการพฒันาพนักงาน แผนพฒันา         

ผูสื้บทอดตาํแหน่งงาน (Succession Plan) 
   3.2  คณะกรรมการมีการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 
     1) คณะกรรมการกาํหนดใหมี้และใหค้วามเห็นชอบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเป็น 
                                 ลายลกัษณ์อกัษร  
        2) ส่ือสารใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจ 
     3) มีวธีิการส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีกาํหนด  
     4)  ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างน้อย        

ปีละ 1 คร้ัง 
   3.3  คณะกรรมการส่งเสริมใหจ้ดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือใหก้รรมการผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ดงักล่าวอยา่งจริงจงั 
   3.4  คณะกรรมการได้พิจารณาเร่ืองความขัดแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทาํ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ควรมีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น
โดยรวมเป็นสําคญัโดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และคณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ให้
ถูกตอ้งครบถว้น 
   3.5  คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาํเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และดา้นการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าวและทบทวนระบบท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และให้เปิดเผยไวใ้น
รายงานประจาํปี 
   3.6  คณะกรรมการกาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง
องคก์รโดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจาํ มีการทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และในทุกๆ ระยะเวลา
ท่ีพบว่าระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงการให้ความสําคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้าและรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย 
   3.7  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจาํปี 
   3.8  คณะกรรมการจดัให้มีแนวทางดาํเนินการท่ีชดัเจนกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัหรือรายงานตรงต่อบริษทั โดยคณะกรรมการกาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียนและ 
จดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซตห์รือรายงานประจาํปีของบริษทั   
มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการท่ีบริษทัละเมิด
สิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
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   3.9  คณะกรรมการมีกลไกกาํกับดูแลบริษัทย่อยเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท           
โดยคณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย เพ่ือควบคุมการ
บริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั และการทาํรายการต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 4. การประชุมคณะกรรมการ 
  4.1 บริษัทกาํหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบกาํหนดการดงักล่าว เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้
   บริษทัไดมี้กาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ประจาํปี 2562 เป็นการล่วงหนา้ (ตารางการประชุม
อาจมีการเปล่ียนแปลงได)้ โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพ่ือพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

คร้ังท่ี ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
1/2562 14 กมุภาพนัธ์ 2562 14 กมุภาพนัธ์ 2562 

24 เมษายน 2562 
2/2562 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2562 
3/2562 8 สิงหาคม 2562 8 สิงหาคม 2562 
4/2562 7 พฤศจิกายน 2562 7 พฤศจิกายน 2562 

 

  4.2 จาํนวนคร้ังของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน บริษทัส่งรายงาน      
ผลการดาํเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถกาํกับควบคุมและ       
ดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัการณ์ 
  4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดูใหแ้น่ใจวา่เร่ืองท่ีสาํคญัไดน้าํเขา้รวมไวแ้ลว้โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม 
  4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม 
  4.5 กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 
  4.6 องคป์ระชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการลงมติในท่ีประชุมจะตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 
ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด อยา่งไรกต็าม ในกรณีท่ีมีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวสิัย  อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ธุรกิจ
หรือการดาํเนินงานของบริษทัและไม่อาจดาํเนินการให้กรรมการจาํนวน 2 ใน 3 เขา้ประชุมได ้กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกว่า    
ก่ึงหน่ึงตามขอ้บงัคบัมีอาํนาจท่ีจะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได ้
  4.7 ประธานคณะกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะ
อภิปรายปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการส่งเสริมใหมี้การใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบกรรมการทุกคน
ใหค้วามสนใจกบัประเดน็ทุกเร่ืองท่ีนาํสู่ท่ีประชุม รวมทั้งประเดน็การกาํกบัดูแลกิจการ 
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  4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ   
เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพ่ือมีโอกาสรู้จักผูบ้ริหารระดับสูง            
สาํหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 
  4.9 คณะกรรมการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผูจ้ัดการ เลขานุการบริษัท หรือ
ผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกาํหนด และในกรณีท่ีจาํเป็นคณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็น
อิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 
  4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเอง        
ตามความจาํเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และแจง้ให้
กรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 
  4.11 รายงานการประชุม ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย และมีระบบการจดัเก็บท่ีดี สืบคน้ง่าย        
แต่ไม่สามารถแกไ้ขโดยไม่ผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 วนั เวลาเร่ิม - เวลาเลิกประชุม 
 ช่ือกรรมการท่ีเขา้ประชุมและกรรมการท่ีขาดประชุม 
 สรุปสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีเสนอคณะกรรมการ 
 สรุปประเดน็ท่ีมีการอภิปรายและขอ้สังเกตของกรรมการ 
 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการท่ีไม่เห็นดว้ย (ถา้มี) 
 ผูจ้ดรายงาน – เลขานุการคณะกรรมการ 
 ผูรั้บรองรายงาน – ประธานกรรมการ 

                     5.   การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
                           5.1    คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง
เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกาํหนดบรรทัดฐานท่ีจะใช้
เปรียบเทียบกบัผลปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
                           5.2    การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นการประเมินทั้งคณะ
และรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑข์ั้นตอนไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั 
                         5.3    คณะกรรมการไดป้ระเมินผลงานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เป็นประจาํทุกปีเพ่ือนาํไปใชใ้นการ
กาํหนดค่าตอบแทน โดยมีหลกัเกณฑก์ารประเมินตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  
                           สําหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมิน
ดงักล่าวขา้งตน้ให้กรรมการทุกท่านทาํการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลบัภายในวนัท่ี 15 ธันวาคมของทุกปี 
หลงัจากนั้นเลขานุการบริษทัจะทาํการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไป เพ่ือรับทราบและปรับปรุงแกไ้ขการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
                           สําหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ งคณะและ
รายบุคคล โดยใชว้ิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวขอ้ 5 ระดบั ดงัน้ี 0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น    
1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 2 = เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 3 = เห็นดว้ย 
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ค่อนขา้งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี 4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยี่ยม ซ่ึงหัวขอ้
การประเมินประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

  นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการประเมินผลงานของผูบ้ริหารสูงสุด โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ
ของบริษทั ผลการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข ใชว้ิธีการให้คะแนนแบบ
เดียวกบัการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซ่ึงหัวขอ้การ
ประเมินประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
   หมวดท่ี 1 : ความคืบหนา้ของแผนงาน 
   หมวดท่ี 2 : การวดัผลการปฏิบติังาน 
      2.1 ความเป็นผูน้าํ 
      2.2 การกาํหนดกลยทุธ์ 
      2.3 การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
      2.4 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
      2.5 ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
      2.6 ความสัมพนัธ์กบัภายนอก 
      2.7 การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร 
      2.8 การสืบทอดตาํแหน่ง 
      2.9 ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
      2.10 คุณลกัษณะส่วนตวั 
   หมวดท่ี 3 : การพฒันาผูบ้ริหารสูงสุด 
  6.  ค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนของกรรมการไดจ้ดัให้อยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้ับระดบัท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนเช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยควรไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมดว้ย 
 7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
  7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ระบบการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท เป็นตน้ เพ่ือให้มี        
การปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทาํเป็นการภายในบริษทั หรือใชบ้ริการของ
สถาบนัภายนอก 
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  7.2 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจใน
ธุรกิจ และการดาํเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทัเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษทั
เป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี กฎหมายท่ีควรทราบ
ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ แนวทางการดาํเนินงาน เป็นตน้ 
  7.3 คณะกรรมการกาํหนดให้มีนโยบายพฒันาบุคลากรสําหรับกรรมการและผูบ้ริหาร และเปิดเผยใน
รายงานประจาํปีของบริษทั 
  7.4 คณะกรรมการกาํหนดให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานเพื่อทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ถึงแผนการพฒันา
และสืบทอดงาน ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีการเตรียมใหพ้ร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ือง ถึงผูสื้บทอดงานในกรณี
ท่ีตนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
  ในปี 2561 กรรมการเขา้ร่วมการสัมมนาและเขา้รับอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) และหลกัสูตรอ่ืนๆท่ีสาํคญั ดงัน้ี   

ลําดบั ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรมปี 2561 
ระยะเวลา
อบรม(วนั) 

1 คุณกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ ประธานกรรมการ - Rising Above Disruptions: A Call For Action 1 
 

 
  หลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัปฏิบติัไม่ครบถว้นและไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR) ประจาํปี 2561 ในหมวดท่ี 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 
  หลกัเกณฑท่ี์ปฏิบติัไม่ครบถว้น/ชดัเจน 
  ในปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการนอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี เน่ืองจากจาํนวนคร้ังของ
การประชุมคณะกรรมการท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้4 คร้ังต่อปี เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวาระการพิจารณาผลการดาํเนินการ
ของบริษัทและวาระการรับรองงบการเงินซ่ึงกําหนดไวเ้ป็นรายไตรมาสแล้ว อีกทั้ ง บริษัทก็พร้อมท่ีจะเรียกประชุม
คณะกรรมการเพ่ิมเติมได ้ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นหรือมีวาระใดๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งพิจารณาเป็นการเร่งด่วน 
  หลกัเกณฑท่ี์ไม่ไดป้ฏิบติั 
  1. คณะกรรมการไม่มีการกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง และจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง 
โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ไวใ้นนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติั
หน้าท่ี การไม่จาํกดัจาํนวนบริษทัในการไปดาํรงตาํแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน และจาํนวนบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัมีจาํนวนจาํกดั ดงันั้นการกาํหนดเง่ือนไข
ดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษทัหาบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการไดย้าก 
  2. คณะกรรมการไม่มีการกาํหนดนโยบายในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ
เน่ืองจากบริษทัมีการกาํหนดขอ้ห้าม/ขอ้จาํกดัของกรรมการผูจ้ดัการในเร่ืองการไปทาํธุรกรรมหรือการไปดาํรงตาํแหน่งใน
บริษัทหรือองค์กรท่ีมีผลประโยชน์ขัดกัน หรือท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตาํแหน่งกรรมการผูจ้ัดการอยู่แล้ว 
นอกเหนือจากกรณีขอ้ห้าม/ขอ้จาํกดัดงักล่าว บริษทัเช่ือมัน่และให้ความเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการในการ
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือตาํแหน่งอ่ืนใดในบริษทัหรือองคก์รอ่ืนๆ 



 

 รายงานประจําปี 2561       หน้า  72 

 
  3. คณะกรรมการไม่มีการกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนปี/วาระในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่
เกิน 9 ปี และคณะกรรมการไม่มีการกาํหนดนโยบายจาํกัดจาํนวนปี/วาระในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 6 
ปีเน่ืองจากการท่ีกรรมการดาํรงตาํแหน่งอยา่งต่อเน่ืองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
ประกอบกบัการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการนั้นกไ็ม่สามารถดาํเนินการไดโ้ดยง่าย 
  4. คณะกรรมการของบริษทั มีกรรมการบริหารท่ีไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนมากกวา่ 2 
แห่งหรือไม่ เน่ืองจากกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี การไม่จาํกดัจาํนวนบริษทัในการไปดาํรงตาํแหน่ง
จึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน และจาํนวนบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการของบริษทัมีจาํนวนจาํกดั ดงันั้นการกาํหนดเง่ือนไขดงักล่าวจะทาํให้บริษทัหาบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
ไดย้าก 
  5. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุด ทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว รวมถึง
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานของ ผูบ้ริหารสูงสุด เน่ืองจากเป็นขอ้มูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็น
ตวัเลขโดยรวมของผูบ้ริหาร 
  6. ผูถื้อหุน้/คณะกรรมการไม่ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุด เน่ืองจากคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบงาน
บริหารไดแ้จง้ความประสงค์ขอสละสิทธิในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออาํนาจดาํเนินการ ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเป็นอาํนาจของกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเหมาะสมอยูแ่ลว้ และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทางงบประมาณ
ประจาํปี 
  7. ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษทัพิจารณาจาก
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเขา้ใจและยดึหลกัธรรมาภิบาล โดยไม่ตอ้งคาํนึงวา่จะตอ้งเป็น
กรรมการอิสระหรือไม่ 
  8. บริษัทไม่มีการจัดตั้ งคณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและ เน่ืองจากบริษัทได้กาํหนดให้
คณะกรรมการทั้ งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ทาํหน้าท่ีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา      
อยูแ่ลว้ 
  9. คณ ะก รรม ก าร ไ ม่ มี ก าร จั ด ตั้ ง  คณ ะกรรมก ารธรรม าภิ บ าล  Corporate Governance Committee                     
(CG Committee) เน่ืองจากคณะกรรมการทั้งคณะทาํหนา้ท่ีเสมือนเป็น คณะกรรมการธรรมาภิบาล (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 ประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ือดาํเนินการประเมิน
ความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
  11. บริษทัไม่ไดจ้ดัให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยมีระยะเวลาในการใช้
สิทธิมากกวา่ 3 ปี และกาํหนดราคาการใชสิ้ทธิท่ีสูงกวา่ราคาตลาด ณ ช่วงเวลาท่ีมีการจดัสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตวั 
เกิน 5% เน่ืองจากบริษทัมีการดูแลและจูงใจให้ผูบ้ริหารและพนกังานอ่ืนๆ ทุกคน ทาํงานอยา่งมีความสุขและผกูพนัองคก์รอยู่
แลว้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีโครงการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารหรือพนกังานอ่ืนๆ ในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั อยา่งไรก็ตามหาก
บริษทัจะมีโครงการดงักล่าว บริษทักจ็ะใหสิ้ทธิแก่ทั้งผูบ้ริหารและพนกังานอ่ืนๆ ทุกคน โดยยดึหลกัความเท่าเทียมกนั 
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คณะกรรมการชุดย่อย 
(1)   คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี  
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง 
การประชุม/ 

การเข้าร่วมประชุม 
ท้ังหมด (คร้ัง) 

1. นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชยั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  2/2 

2. นางศุภศรี  สุธนฐาน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2/2 

3. นายสุรพล  สร้างสมวงษ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2/2 

4.รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภุกดี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

5.นายเกรียงไกร  รักษก์ลุชน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3/3 

6.นายอนุพงษ ์ เตชะอาํนวยพร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4/4 

                         เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  
            กรรมการอิสระ ครบวาระในการดาํรงตาํแหน่ง  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 
      กรรมการ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากการประชุมผูถื้อหุน้  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 
 
   โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 คร้ัง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายไตรมาส จาํนวน 4 คร้ัง การประชุมกบัคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของจาํนวน 1 คร้ัง และการประชุม
เป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จาํนวน 1 คร้ัง 
   ทั้งน้ี นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษทั รับหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี            
19 กุมภาพนัธ์ 2556 เป็นตน้มา และนายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน เป็นผูดู้แลงานระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวติัของ
นายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ปรากฎตาม เอกสารแนบ 3 
  วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  
อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ได  ้ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้ งแทนจะอยู่ใน
ตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีลาออก 
  ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ดงัน้ี 
  1)  สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  
  2) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบใน 
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การพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 
  3)  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ย     
ปีละ 1 คร้ัง 
  5) พิจารณาและอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรายการระหว่างกนัท่ีสําคญัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
  6) จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 
 รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ        

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
  7)   ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  8)   สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
  9)   ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจําอย่าง              
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
      คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา  
  ปัจจุบนั บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม 
คณะกรรมการทั้ งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดท้าํหน้าท่ีแทนในการพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบ
ค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ก่อนนาํเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อท่ีประชุม     
ผูถื้อหุ้นให้เป็นผูอ้นุมติั และทาํหน้าท่ีแทนในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมทั้ งคดัเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาท่ีกาํหนดไว ้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ
ต่อไป 
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   อน่ึง กระบวนการในการสรรหาบุคคลดงักล่าวนั้น บริษทัไดค้ดัเลือกจากกรรมการอาชีพในทาํเนียบของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวฒิุ วยัวฒิุ และ
ประสบการณ์ในการทาํงาน 
  ในปี 2561 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัยอ่ย 
ดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีกาํหนดนโยบาย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วดัระดบัค่า
ความเส่ียง และการจดัลาํดบัความเส่ียง ท่ีรวมถึงการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น กาํหนด แนะนํา อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วย
นโยบายการบริหารความเส่ียง โครงสร้างการบริหารความเส่ียง ความเส่ียงท่ียอมรับได  ้และกระบวนการบริหารความเส่ียง    
โดยประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบทุก   
ไตรมาส พร้อมทั้ งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดาํเนินงานตามระบบบริหารความเส่ียง รายงานความเส่ียงท่ีสําคญั 
ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
  การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
  คณะกรรมการจดัให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยคณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียทาํหนา้ท่ี
พิจารณา โดยมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก แต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดดงัน้ี  
  (1) กรรมการอิสระ 
   คณะกรรมการบริษัท  หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  (แล้วแต่กรณี) เป็นผู ้แต่งตั้ งกรรมการอิสระ เข้าร่วมใน
คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน โดยปัจจุบนับริษทัมีกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่รศ.ดร.วิไลลกัษณ์ สกุลภกัดี นายเกรียงไกร 
รักษก์ลุชน และนายอนุพงษ ์เตชะอาํนวยพร 
   บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดของ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี  ทจ.4/2552 ลงวนัท่ี                
20 กมุภาพนัธ์ 2552 เร่ือง คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
              1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย       
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดว้ย  
               2.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
   3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
   4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ       
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม      
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ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
ไดรั้บการแต่งตั้ง 
   ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย  ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน        
ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้
บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่       
20 ลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทั้งน้ีการคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
   5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้ 
อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกัสอบงานบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชี
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
   6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  
   7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
   8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

  9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

   ก. กรรมการบริษัท 
   การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็น        
ผูส้รรหาและพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้ความเห็นชอบและเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุในขอ้บงัคบั
ของบริษทั ดงัน้ี 
   1. คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติั และกรรมการ       
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
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   2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
    (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
    (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
    (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งในลาํดับ         
ถัดลงมามีคะแนนเสียเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกในคร้ังนั้ น ให้ผูเ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด   

   3.  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
    กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใช้วิธีจับ
สลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ี
ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
   4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทัการลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไป
ถึงบริษทักรรมการท่ีลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้
   5. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบัติตามกฎหมายกาํหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป      
เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระ     
ท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี
ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

6. ท่ีประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหน่ึง ออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
  ข. กรรมการตรวจสอบ 
   คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 ท่าน เพ่ือทาํหน้าท่ี     
ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละ      
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีกาํหนดวา่ดว้ยคุณสมบติั
และขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ค. ผู้บริหารสูงสุด 
   บริษทัมีนโยบายท่ีจะสรรหาผูบ้ริหารโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ มีประสบการณ์เป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานบริษทัและเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด ้โดยดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
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  การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
  บริษทัมีนโยบายใหบ้ริษทัยอ่ยยดึถือและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัตามแนวทางท่ีบริษทัได้
กาํหนด นอกจากน้ีคณะกรรมการจาํนวนขา้งมากของบริษทัยอ่ยก็เป็นกรรมการของบริษทั ทาํให้การดาํเนินงานต่างๆ ของ
บริษทัยอ่ยจะคาํนึงและยดึถือแนวทางการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสาํคญั   
  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษทัมีการดูแลและการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการให้กรรมการ
และผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
  1) กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัของระบบขอ้มูล เพ่ือรักษามาตรฐานเก่ียวกบัระบบงาน 
ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัในการสร้างระบบการควบคุมท่ีมีคุณภาพ 
  2) กาํหนดนโยบายความลบัทางธุรกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญา มีการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงการรักษาความลบั
ของบริษทัสาํหรับพนกังาน ผูรั้บจา้ง ผูข้ายสินคา้/ผูใ้ห้บริการ รวมทั้งผูท่ี้เขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษทั เพ่ือป้องกนัการเปิดเผย
ขอ้มูลหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งหา้มมิใหพ้นกังานละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
  3) กาํหนดระเบียบปฏิบัติเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส       
ความเสมอภาคและยติุธรรมต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในท่ียงั
ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้ งหลีกเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกับความเหมาะสมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัตอ้งรักษาความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั ไม่นาํไปเปิดเผยหรือแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม รวมทั้ งตอ้งไม่ทาํการซ้ือขายโอนหรือรับโอน
หลกัทรัพยข์องบริษทั โดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั เวน้เสียแต่วา่ขอ้มูลดงักล่าวไดเ้ปิดเผยต่อสารธารณชน
แลว้ และไม่เขา้ทาํนิติกรรมอนัใดโดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั   
ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และจะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือน    
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วนัทาํการหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้ ขอ้กาํหนดดังกล่าวน้ีให้รวมถึง           
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้กาํหนดดงักล่าว
จะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยัและ/หรือตามกฎหมายแลว้แต่กรณี 
  4) กาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั และในกรณีท่ี
กรรมการหรือผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการให้สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ทราบเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้ งไดก้าํหนดให้มีการ
รายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายทราบ
เป็นประจาํทุกไตรมาส รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยในท่ีประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปี 
  5) คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ และผูบ้ริหาร
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนท่ี ทจ.2/2552  
 
 
 



 

 รายงานประจําปี 2561       หน้า  79 

 
  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
   บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด ซ่ึงเป็นสํานัก
งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  
   ทั้งน้ี บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ  และไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีความ
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั มีความน่าเช่ือถือและไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้
เสียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   
   ค่าตอบแทนจากการบญัชี (Audit Fee) ท่ีจ่ายใหก้บัผูส้อบบญัชีในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีดงัต่อไปน้ี  

รายการท่ี บริษทัผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 
2560 

ค่าสอบบัญชี 
2561 

1 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั(มหาชน) นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 1,250,000 1,250,000 
2 บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 850,000 850,000 
3 บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 390,000 390,000 
4 บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 300,000 300,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2,790,000 2,790,000 
  (2) ค่าบริการอ่ืน  (Non-Audit Fee) 
    บริษทั ไม่ม ีค่าบริการอ่ืน 
  
 การนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่สํีาหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้ 
                     บริษทัตระหนักถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และยึดถือเป็นขอ้พึงปฏิบติัตามแนวทางการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด นอกจากน้ี บริษทักาํหนดให้มีกระบวนการในการ
ทบทวนการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจ เป็นประจาํ
ทุกปีหรืออยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยจะทาํการทบทวนและบนัทึกเหตุผลท่ียงัไม่ไดน้าํหลกัปฏิบติัขอ้ใดไปปรับใช ้ 
                            นอกเหนือจากนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูแ้จง้
เบาะแสท่ีบริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์และในรายงานประจําปีแล้ว บริษัทยงัมีนโยบายด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี ไดเ้ปิดเผยรายงานความรับผดิต่อสังคมไวใ้นขอ้ 10                  
  การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืน  ๆ 
  บริษทัไดมี้การมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั ซ่ึงมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทาํหน้าท่ีกาํกบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) โดยมีขอบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบ ดงัน้ี  
  1. สนบัสนุนนโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์รและผูบ้ริหารในการทาํให้มัน่ใจวา่จะมีการกาํกบัการปฏิบติั
อยา่งเพียงพอ  
  2. ตรวจสอบ กาํกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
กฎเกณฑ ์ตลอดจน นโยบาย แนวทาง และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทักาํหนดเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง  
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  3. เป็นศูนยร์วบรวมและเผยแพร่ขอ้มูล ตลอดจนใหค้วามรู้และคาํปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริษทัท่ีเก่ียวกบั
วธีิปฏิบติังาน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์จรรยาบรรณ หรือขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ รวมทั้งการ
จดัอบรมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4. เป็นศูนยก์ลางในการส่ือสารและส่งเสริมความรู้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานไดรั้บ
ทราบและปฏิบติั ตามกฎเกณฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผดิและการละเมดิสิทธิมนุษยชน 
บริษัทกาํหนดให้ผูบ้ริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองสําคัญท่ีจะดาํเนินการให้พนักงานภายใต ้          
สายบังคบับัญชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ขอ้กาํหนดของบริษัท 
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจงั และไดก้าํหนดแนวปฏิบติัในการพิจารณาและสอบสวน
เร่ืองราวร้องทุกขห์รือร้องเรียนท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได ้เพ่ือให้ผูร้้องทุกขห์รือผูร้้องเรียนไวว้างใจและเช่ือมัน่
ในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรม  
  เพ่ือให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรม บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทาง      
รับแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลกระทบ หรือมีความ
เส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการ
ปฏิบติัของพนกังานของบริษทัเก่ียวกบัการทาํผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมท่ี
อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัท่ีไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระทาํท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ สามารถแจง้
เบาะแสหรือ ขอ้ร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่างๆ ไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี  

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

  เม่ือบริษทัไดรั้บแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ มาแลว้ บริษทัจะดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล 
ประมวลผล ตรวจสอบ และกาํหนดมาตรการในการดาํเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยคาํนึงถึง
ความเดือดร้อน เสียหายโดยรวมทั้งหมด หลงัจากนั้น ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบเร่ืองดงักล่าวมีหนา้ท่ีติดตามผลการดาํเนินการและ
รายงานให้ผูรั้บแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ และผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 
ทราบ รวมทั้งรายงานผลการดาํเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั แลว้แต่กรณี 
  เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง ทั้งท่ีเป็นพนักงาน ลูกคา้ บุคคลท่ีรับจา้งทาํงานให้แก่บริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน บริษทัจะไม่
เปิดเผยขอ้มูลอ่ืนใดของผูแ้จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง รวมไปถึงจะไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้ 
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นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 
    แนวคดิของบริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมยีร์  
 ในการท่ีจะสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืนไดน้ั้น นอกเหนือจากการมีผลประกอบการท่ีดีแลว้ ยงัตอ้ง
คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์รท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในสังคม ท่ีจะเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินงาน
ทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบไม่วา่จะเป็นในทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม กลุ่มบริษทัพรีเมียร์และสายธุรกิจในกลุ่มไดต้ระหนกั
ถึงความสาํคญัของการพฒันาคุณภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือพฒันาระบบนิเวศทางสังคมใหมี้
คุณภาพและมีความพร้อมในการเจริญเติบโตควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจ เป็นความหมายท่ีแทจ้ริงของความยัง่ยนื เพราะหาก
ปราศจากสังคมท่ีมีคุณภาพ ธุรกิจกไ็ม่สามารถเจริญเติบโตไดเ้ช่นกนั 
 เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ “ความสําเร็จร่วมกันอย่างย ัง่ยืน” หรือ Harmonious Alignment of 
Success ได ้กล่าวคือ การดาํเนินงานภายใตก้ลุ่มบริษทัพรีเมียร์นั้น จะตอ้งคาํนึงถึง 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ “ธุรกิจกา้วหนา้ 
พนักงานมั่นคง สังคมยัง่ยืน” จึงจะถือว่าเป็นการดาํเนินงานเพ่ือความยัง่ยืนอย่างแท้จริง โดยนอกเหนือจากการกาํหนด
เป้าหมายการดาํเนินงานแลว้ กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ไดมี้การพฒันาแนวปฏิบติัหรือคุณค่าหลกั เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
ภายในองคก์ร ไม่วา่จะเป็นการกาํหนดแผนกลยทุธ์และกรอบการดาํเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าของทุกสายธุรกิจ ตลอดจนการ
ดาํเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหาและยกระดบัคุณภาพของสังคมและส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์รควบคู่กนัไป โดยนอกเหนือจาก
การดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัจะนาํมาซ่ึงความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีเป็นรากฐานท่ีจาํเป็นท่ีสุดของ
ความยัง่ยนืในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
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 คุณค่าหลักของบริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมยีร์ 

 การมีความคิดสร้างสรรค ์(Innovation) - การใชค้วามคิดสร้างสรรคห์รือนวตักรรมต่างๆ มาใช ้เพ่ือเพ่ิม 
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน ทั้งในบริบทของการดาํเนินธุรกิจและการพฒันาสังคม 
 การร่วมคิดร่วมสร้าง (Collaboration) – การพฒันาธุรกิจและระบบนิเวศทางสังคมจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรท่ีมี 
 ความหลากหลาย ทั้งในเชิงทุนทรัพยแ์ละทกัษะความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกนั การร่วมคิดร่วมสร้างหรือการ 
 สนบัสนุนใหผู้ท่ี้มีความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ สามารถการดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นปัจจยัแห่ง 
 ความสาํเร็จท่ีจะสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การนาํส่งสินคา้/บริการท่ีมีคุณภาพ (Quality) – วา่ดว้ยการดาํเนินงานโดยยดึถือคุณภาพไวเ้ป็นท่ีตั้ง กล่าวคือ การ 
 ท่ีพนกังานมีทกัษะและทศันคติท่ีจาํเป็นและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าไดอ้ยา่งมีคุณภาพไป 
 จนถึงนาํส่งสินคา้/บริการท่ีมีคุณภาพใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภคต่อไป 
 การมีคุณธรรมจริยธรรม (Moral & Ethics) – การไม่ก่อผลกระทบในเชิงลบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง  
 โดยคาํนึงถึงความถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ ดาํเนินงานดว้ยความเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
 โปร่งใส ไม่ทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดความดีและการช่วยเหลือแบ่งปันกนัในสังคม 
 การไดป้ระโยชน์ร่วมกนั (Mutual benefits) – การสร้างประโยชน์ใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
 ประกอบธุรกิจ โดยมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น การสร้างรายได/้เพ่ิมผลกาํไร การเพ่ิมศกัยภาพและทกัษะท่ี 
 จาํเป็นต่อการประกอบอาชีพ การส่งเสริมใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ตลอดจนการรักษาหรือพฒันาส่ิงแวดลอ้มให ้
 เกิดความสมดุล เป็นตน้ 

 ในปี  2561 บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพร์ซ์ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อยยงัคงดาํเนินธุรกิจภายใตป้รัชญา 
“ธุรกิจกา้วหน้า พนักงานมัน่คง สังคมยัง่ยืน” โดยมีแนวทางหลกั 2  แนวทาง คือ แนวทางการดาํเนินธุรกิจขององค์กร และ     
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และแนวทางการสร้างระบบนิเวศหรือสภาวะแวดลอ้มสู่สังคมเพ่ือความยัง่ยืน และยึดมัน่ภายใตคุ้ณค่าหลกั       
5  ประการ ดงักล่าว 
 
  กลยุทธ์การดาํเนินงานเพื่อความสําเร็จร่วมกันอย่างยัง่ยืน 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่ว่ากระบวนการการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีและการบริหารจดัการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรมกบัผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง และยัง่ยืน เพ่ิมความเช่ือมั่นให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้ผูบ้ริหารและ
พนกังานยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง 
เพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 2. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและ         
มีประสิทธิผล 

 3. ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
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 4. ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือให ้

สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการดูแลอยา่งดี 
 5. จดัโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน 

  บริษทัดาํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และสังคมดว้ย นอกจาก
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการจะกาํหนดให้บริษทั ตอ้งจดัใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้กิจการของบริษทัดาํเนินไปดว้ย
ความโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต ตรวจสอบได ้มีคุณธรรม จริยธรรม แลว้ยงักาํหนดให้บริษทัประกอบกิจการโดยให้ความสาํคญั
กบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาสังคมควบคู่กนัไปกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไปพร้อมกนั เพ่ือเกิดความสมดุลให้กบั
องคก์ร พนกังาน และสังคม เพ่ือสร้างความยัง่ยนือยา่งต่อเน่ือง 
 ในปี 2561  ท่ีผ่านมา บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพร์ซ์ จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะใชน้วตักรรม 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในคุณค่าหลกัองคก์ร มาเพ่ิมศกัยภาพในการคน้หาวธีิแกปั้ญหาสังคมผา่นการนาํเสนอสินคา้ และบริการท่ีสามารถ
ตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง (unmet needs) ไม่วา่จะเป็นปัญหาของผูสู้งอาย ุปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และ
คุณภาพชีวิต ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ ปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เป็นตน้  เรายงัคงเคร่งครัดกบัมาตรการการดูแล
พนกังานทุกระดบัดว้ยความใส่ใจอยา่งต่อเน่ือง เราปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความโปร่งใส และเท่าเทียม ดูแลความอยูดี่มี
สุขของพนักงาน ให้ความสําคญักบัความปลอดภยั และความมัน่คงในชีวิตของพนักงาน วางแผนการพฒันาศกัยภาพของ
พนกังานอยา่งต่อเน่ือง ผา่นการเพ่ิมทกัษะ ความรู้ใหม่ๆ ดว้ยการผสานความรู้จากภายใน และภายนอกองคก์ร  
 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม และเป็นธรรม ซ่ึงจะช่วยให้
บริษทัและบริษทัยอ่ย ดาํเนินธุรกิจให้เติบโตอยา่งมัน่คง และยัง่ยนื เพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกภาคส่วนดว้ย 

การวเิคราะห์การตอบสนองต่อการคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั กลยุทธ์การบริหาร มาตรการในการปฏิบัติ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้ถือหุ้น - ผลตอบแทนจากการลงทุน และการเติบโตของธุรกิจ 

- ดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 
- เปิดเผยขอ้มูลโปร่งใส 
- ความมัน่คงของธุรกิจ 

- ดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
- การสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุน 
- คุณค่าหลกัขององคก์ร 
- การรายงานผลประกอบการ 
 และความยัง่ยนื 

- การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 
- รายงานประจาํปี 2561 
- เปิดเผยขอ้มูลรายงานความยัง่ยนื 

เจ้าหนีส้ถาบัน
การเงนิ 

- การไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั 
- ปฏิบติัตามเง่ือนไข และขอ้ตกลงตามสญัญา 

- บริหารสภาพคล่อง - รายงานขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอ 
- ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

พนักงาน - ผลตอบแทน สวสัดิการ 
- ความกา้วหนา้ในอาชีพ การพฒันาตนเอง และการเรียนรู้ 
- ความปลอดภยัในการทาํงาน 
- สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรม 

- การบริหารจดัการผลตอบแทน 
สวสัดิการ 
- พฒันาทกัษะความสามารถ 
- พฒันาคุณภาพชีวิตใหเ้กิดความมัน่คง 
- ดูแลสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน 

- นโยบายบริหารงานบุคคลประกาศ 
และเผยแพร่ใหพ้นกังาน 
- แผนงานการจดัฝึกอบรมพนกังาน 
- คณะกรรมการความปลอดภยัในการ
ทาํงาน 
- คณะทาํงานคุณค่าหลกั 

ลูกค้า - ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ 
- เง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีเป็นมาตรฐาน 
- การโปร่งใส 
- การมีส่วนร่วมของลูกคา้ 

- จดัสรรสินคา้และบริการตรงตามความ
ตอ้งการ 
- บริการรวดเร็ว ครบถว้นสมบูรณ์ 
- สญัญาท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
- ราคายติุธรรม 
- ระบบบริการลูกคา้หลงัการขาย 

- Customer Service 
- การเยีย่มเยยีนลูกคา้ 
- การปฏิบติัตามสญัญา 
- ช่องทางการส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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คู่ค้า - การชาํระเงินตรงเวลา และครบถว้น 
- การทาํธุรกิจโปร่งใส 
- การมีส่วนร่วมกบัคู่คา้ 

- กระบวนการจดัซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ 
- บริหารสภาพคล่อง 
- การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
- การรักษาคู่คา้ใหมี้การทาํธุรกิจใน
ระยะยาว 

- คู่มือปฏิบติังานจดัซ้ือ 
- บริหารสร้างเครดิต 
- ประกาศนโยบาย 
- กิจกรรมสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งคู่คา้ 

คู่แข่ง - การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม - ไม่ละเมิดสิทธิของคู่แข่ง - คู่มือจรรยาบรรณกลุ่มฯ 
ขุมชน/สังคม - ความปลอดภยับนทอ้งถนน 

- ธุรกิจเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- การสร้างสภาวะแวดลอ้มเพ่ือประโยชน์ของสงัคม 

- การพฒันาศกัยภาพพนกังานขบัรถ 
- การบาํรุงรักษาเคร่ืองยนต ์
- การมีส่วนร่วมกบัสงัคมในการพฒันา
สงัคม 
  และชุมชน 

- อบรมการขบัข่ีปลอดภยั 
- เขา้ร่วมโครงการ “เมาไม่ขบั” 
- กาํหนดตารางการบาํรุงรักษารถยนต ์
- ช่วยเหลือสงัคมท่ีส่ิงแวดลอ้มผา่น
มูลนิธิ และโครงการทางสงัคม 

หน่วยงานภาครัฐ - การชาํระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถูกตอ้งครบถว้น 
- การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการทุกดา้น 

- ดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 
- เคารพในกฎระเบียบต่างๆ ไม่ฝ่าฝืน 
- การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
 10.2  การดาํเนินการและการรายงาน 
 10.2.1  การดาํเนินงานด้านธุรกิจก้าวหน้า 
  บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ลิซซ่ิง จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยหน่ึงในธุรกิจของบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนตแ์ต่ละประเภทต่างๆ เพ่ือการดาํเนินงานจึงมุ่งเนน้การบริหารจดัการท่ีเขา้
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจให้บริการดว้ยคุณภาพอยา่งมืออาชีพ เนน้ความปลอดภยัสูงสุด ทั้งการ
ให้บริการรถโรงเรียน และรถรับส่งพนักงาน เพราะการบริการท่ีไดม้าตรฐานจะสร้างคุณค่าทางจิตใจ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี
ใหก้บัลูกคา้ โดย 

1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างมคุีณภาพ   
 การใหบ้ริการรถเช่าระยะยาว และรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ โดยใหบ้ริการบาํรุงรักษารถยนต ์

แบบครบวงจร ในระดบัมาตรฐานสากล การดาํเนินธุรกิจมุ่งเนน้ในการใหบ้ริการเป็นหลกั การใหบ้ริการรถเช่าดว้ยรถใหม่ท่ีมี
คุณภาพ และสมรรถนะเยี่ยมผ่านการตรวจเช็คมาเป็นอย่างดี ในรูปแบบการเช่าดว้ยอตัราเช่าท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีรถ
ทดแทนให้ใชใ้นกรณี รถขดัขอ้ง หรือเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงการให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง  จดัให้มีบริการหลงัการขาย 
โดยผ่านศูนยป์ระสานงาน (Call Center) ในรูปแบบ One Stoop Service ดูแลลูกคา้ นดัหมายนาํรถยนต์เขา้รับการบาํรุงรักษา 
ประสานงาน ให้คาํแนะนําเร่ืองต่างๆ  พร้อมทีมช่างมืออาชีพ และการบริการรถซ่อมบาํรุงเคล่ือนท่ี  ลักษณะมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ ์และการบริการอยา่งมีคุณภาพ จะมีดงัน้ี  
 ก) มาตรฐานของยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสูงสุด  ในการใหบ้ริการในธุรกิจรถ
รับ-ส่งนักเรียน และธุรกิจรถโดยสารรับ-ส่งพนักงานนั้น บริษทัคาํนึงถึงความปลอดภยัสูงสุดของผูใ้ช้บริการเป็นสําคญั         
จึงนําเสนอประเภทรถพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติรถโดยสารและเพ่ิมเติมอุปกรณ์เสริมตาม
มาตรฐานสากล เช่น Entrance and Exit Light, Amber Light , First Aid Kit  และ Stop flashing Light เป็นตน้ 
 ข) มาตรฐานของพนักงานขับรถ/กัปตันที่มีคุณภาพ  บริษทัจึงคาํนึงถึงความปลอดภยับนทอ้งถนน 
และให้ความสําคญัตั้ งแต่การคัดเลือกพนักงานเข้าร่วมทาํงานกับบริษัท เพ่ือนําเสนอการให้บริการ พร้อมส่งต่อผลการ
ใหบ้ริการไปยงัลูกคา้ดว้ยการให้บริการอยา่งคุณภาพ โดยให้ความสาํคญัในขั้นตอนการสรรหาพนกังาน เป็นการดาํเนินธุรกิจ
ในรูปแบบการไดป้ระโยชน์ร่วมกนั โดยพนักงานตอ้งผ่านการคดัเลือก การสรรหา และตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการ
ปฏิบติังาน ดงัน้ี  
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 • ผา่นการตรวจรับรองประวติัอาชญากรรมจากสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

• การตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงานจากโรงพยาบาลชั้นนาํท่ีมีสัญญากบับริษทัเฉพาะโดยตอ้งผา่น 
 รายการตรวจตามมาตรฐาน  

 • มีใบขบัข่ีรถยนตถู์กตอ้งกบัประเภทการใหบ้ริการ 
 • เม่ือผา่นการคดัเลือกตอ้งเขา้รับการอบรมระยะเวลา 2 วนั ก่อนเขา้ปฏิบติังาน ในหลกัสูตรต่างๆ  

  เช่น การขบัข่ีปลอดภยั กฎหมายจราจร การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
การบริการประทบัใจ ทศันคติ และบุคลิกภาพ และการเขา้อบรมระหวา่งปีเพ่ือการ 

  พฒันา 
 • การตรวจสอบยานพาหนะตามใบงานท่ีกาํหนด 
 • ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังานขบัรถจากการสุ่มตรวจสอบ รายงานร้องเรียน 
  จากช่องทางต่าง ๆ และผลจากแบบสอบถาม 
 • การสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายเป็นประจาํ   
 • การตรวจสุขภาพ (ตามช่วงอาย)ุ และสายตาเป็นประจาํทุกปี   

• ปฏิบติัตามขั้นตอนของการทาํงานในแต่ละวนั เช่น ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดทุกคร้ัง 
  ก่อนการปฏิบติังาน โดยจาํนวนท่ีตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล ์11,809  คร้ัง/ปี ผา่นการตรวจท่ี 
  ปราศจากแอลกอฮอล ์100% 

 ค) มาตรฐานระบบตรวจสอบและตดิตาม 
 •  ระบบปฏิบัติการ IRIMS (Integrated Rental Information Management System) ท่ีออกแบบมา

โดยเฉพาะ เพ่ือนํามาใช้ในการเก็บฐานขอ้มูลของลูกคา้ตั้ งแต่เร่ิมตน้สัญญาจนครบสัญญาทั้ ง
ประวติัการซ่อมบาํรุง อุบติัเหตุ การนดัหมาย โดยมีการเช่ือมโยงงานของทุกฝ่ายเขา้มาในระบบ 
ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ในการใชบ้ริการ โดยในปีท่ีผา่นมา ผลสํารวจความพึง
ใจของลูกคา้โดยรวม  97.36 %   

• สร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ในมาตรฐานการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งมีการพฒันา/ปรับปรุง 
กระบวน ทาํงาน และบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง โดยการกาํหนดกระบวนการท่ีจาํเป็น ความสัมพนัธ์
ของกระบวนการต่างๆ ติดตามผล ตรวจประเมิน และวิเคราะห์กระบวนการท่ีนาํมาประยุกตใ์ช้
เพ่ือดาํเนินการใหบ้รรลุตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

• มีช่องทางเฉพาะสาํหรับลูกคา้ในการแจง้เร่ืองร้องเรียนต่างๆ และไดส้รุปขอ้ร้องเรียนต่างๆ  
รายงานใน การประชุมผูบ้ริหารประจาํเดือน เพ่ือนาํมาปรับปรุงและพฒันา นาํมาซ่ึงการใหบ้ริการ
ท่ีเป็นมาตรฐาน และสามารถ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด  

• ทบทวนและติดตามรูปแบบกระบวนการทาํงาน และระบบงานสนบัสนุนใหส้อดคลอ้งต่อการ 
ปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม ไม่ขดัต่อขอ้กฎหมาย โดยผ่านกระบวนการตรวจประเมินระบบ
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 เป็นประจาํทุกปี และสรุปผลการตรวจประเมินในการประชุมผูบ้ริหาร
เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาต่อไป ในปี 2561 บริษทัอยูร่ะหวา่งการจดัทาํระบบ RTS 39001:2012  
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ท่ีเป็นมาตรฐานความปลอดภยัทางถนนอยา่งสูงสุด โดยเป้าหมายท่ีจะดาํเนินการขอการรับรอง
ระบบภายในปี 2562   

 ง) ระบบการบริหารจัดการพร้อมนวัตกรรมรายงานสถานะของผู้โดยสาร 
   การพฒันาแอพพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้ร่วมกบัคู่คา้ เช่น What’s News สายด่วน ศูนยบ์ริการ แจ้ง
อุบติัเหตุ (มีคู่กรณี) แจง้เคลม (ไม่มีคู่กรณี) และเก่ียวกบับริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ลิซซ่ิง จาํกดั เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบั
ลูกคา้ 

 จ) การนําเทคโนโลยรีะบบตรวจสอบ และตดิตาม, พร้อมนวตักรรมรายงานสถานะการให้บริการ 
  บริษทัคาํนึงถึงความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัหน่ึง และยงัคงใหค้วามสาํคญัในการรักษาระดบั 

มาตรฐานการบริการ โดยการานาํเทคโนโลยใีหม่มาปรับใชค้วบคู่กบับริการและร่วมกบัโรงเรียน อาทิเช่น  
-  เทคโนโลย ีGPS/GPRS ท่ีทนัสมยั เพ่ือการตรวจสอบตาํแหน่งรถและควบคุมความเร็วในการ  
   ขบัข่ีโดย จาํกดัความเร็วไม่เกิน 60 - 80 กม./ชม. 

  -  เทคโนโลยรีะบบ SMS Alert, Application “SPOT THE MOVE”  เพ่ือแจง้สถานะของนกัเรียน 
   ใหผู้ป้กครองรับทราบ 

  -  เทคโนโลยรีะบบ Smart Card ในการข้ึน - ลง พร้อมรายงานเขา้ไปยงัศูนย ์Metro Care Center  
   ท่ีเบอร์โทร 089-258-5959  
- นาํระบบ ซอฟแวร์การจดัรถโรงเรียนเป็นโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับวางแผนรับ – ส่ง 
นกัเรียนในแต่ละวนั โดยกาํหนดใหผู้ใ้ชง้าน (โรงเรียน) เป็นผูร้ะบุขอ้มูลท่ีสะดวกต่อการใชง้าน
จากนั้นขอ้มูลดงักล่าวจะถูกส่งมาผา่ยปฏิบติัการเพ่ือออกเป็นใบงานสาํหรับการทาํงานในแต่ละ
วนั 

  -  นาํระบบ ซอฟแวร์การจดัการขนส่ง – เป็นโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีมีลกัษณะคลา้ยการจดัการรถ 
โรงเรียน แตกต่างในรายละเอียดการกาํหนดจุดหมายต่างๆ ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถกาํหนดไดเ้อง
โดยใชล้ะติจูด ลองจิจูดเป็นตวักาํหนดจากนั้นระบบจะประมวลผลออกมาเป็นใบงานท่ีมีขอ้มูล
เส้นทาง กาํหนดเวลา และรายละเอียดสาํหรับงานนั้น ๆ เพ่ือการปฏิบติังานต่อไป 

 -  การใหบ้ริการรถใหบ้ริการท่ีใหค้วามสาํคญัเร่ืองความปลอดอภยัการอาํนวยความสะดวกใน 
 การระบุตาํแหน่งของรถท่ีใหเ้ช่าบริการ 
 -   แอพพลิเคชัน่ “SPOT THE MOVE” เป็นนวตักรรมเพ่ือต่อยอดบริการใหก้บัธุรกิจรถโรงเรียน  

ให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความไวว้างใจในความปลอดภยั สามารถตรวจสอบเส้นทางได ้มีศูนยบ์ริการ
ขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ตอบสนองโจทยท์างธุรกิจของบริการดงักล่าวท่ีตอ้งการส่งมอบคุณค่าสูงสุด
ให้กับผูมี้ส่วนได้เสียของบริการอย่างครบถ้วน ได้แก่ นักเรียน ผูป้กครอง ครู กัปตนั และ
โรงเรียน ทั้ งน้ีเป็นนวตักรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการส่งมอบบริการด้วยความ
รับผดิชอบสูงสุดต่อลูกคา้ 
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 2)  การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
 บริษทั และบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือ “จรรยาบรรณกลุ่มบริษทัพรีเมียร์” เป็นไปตามหลกั

ธรรมาภิบาลยดึในหลกัคุณธรรม จริยธรรม ความถูกตอ้ง โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2556 บริษทั พรีเมียร์ 
เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็น “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และในปี 2557 บริษทั และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการประเมินตนเองเร่ืองมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
เพ่ือยื่นให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ พิจารณาและบริษทัไดรั้บการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตอยา่งเป็นทางการ ในวนัท่ี 4 เมษายน 2557 บริษทัจึงกาํหนดนโยบายดา้นการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เป็นหน่ึงในมาตรการในการดาํเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนักงานทุกคนทุกระดบั ลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วง ซ่ึงบริษทั และบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผย
นโยบายดงักล่าว ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และบริษทัยอ่ย ท่ี www.pe.premier.co.th 

 คู่มือปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 บริษทัและบริษทัย่อยกาํหนดให้มีการทบทวนคู่มือปฏิบติัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นประจาํทุกปี และเม่ือปี 
2561 บริษทั และบริษทัยอ่ยไดท้บทวนคู่มือดงักล่าวโดยหน่วยงานกฎหมายของบริษทั และไม่มีการปรับปรุงเน้ือหาใดๆ คู่มือ
ดงักล่าว เผยแพร่ไวใ้นระบบอินทราเน็ตขององคก์ร พนกังานของบริษทัทุกคนสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นระบบเครือข่ายภายในของ
บริษทั 

 โครงการแนวร่วมปฏิบติัการของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
ตามท่ีทางบริษทั ไดรั้บการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตอย่างเป็น
ทางการ ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นั้น บริษทัไดมี้การทบทวน และสอบทานระบบควบคุมภายในตามแนวทางท่ีกาํหนด
ในแบบประเมินตนเอง และมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือยื่นขอต่ออายุ
ใบรับรองยงัคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติั และเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดรั้บมอบประกาศนียบตัรการต่ออายุ
ใบรับรองในฐานะบริษทัเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตางการทุจริต จากองค์กร
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่  

 การกาํจดัความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอรัปชัน่ 
บริษทัใหค้วามสาํคญั และทบทวน ประเมินความเส่ียงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงไดบ้รรจุใหเ้ป็นหน่ึงหัวขอ้ของ
การบริหารความเส่ียงของบริษัท โดยกาํหนดไวเ้ป็นแผนระยะยาว และได้เพ่ิมเติมให้ความเส่ียงด้านปัญหาทุจริต และ
คอร์รัปชัน่ เป็นหน่ึงในปัจจยัความเส่ียงท่ีตอ้งมีการประเมิน กาํหนดการควบคุม และมาตรการรองรับความเส่ียง เพ่ือการ
ทบทวน ติดตามเป็นประจาํทุกปี ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ไวใ้นหวัขอ้เร่ือง ปัจจยัความเส่ียง 

  การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  
 บริษทัดาํเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาท่ีกาํหนดไวอ้ย่าง
เคร่งครัด  และไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี หากในกรณีท่ีขอ้มูล
ปรากฏวา่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษทัจะหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาใหร้วดเร็ว และเกิด
ความยติุธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เพ่ือให้พนกังานทุกคนถือปฏิบติั เปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้ และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้งการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ
และเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ คู่คา้ และมีกระบวนการเรียบคืนสินคา้หากพบความผิดปกติเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้  การแข่งขนั
ทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยท่ีไม่สุจริตหรือไม่ 
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เหมาะสม ไม่ทาํลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวร้ายหรือกระทาํการใดๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม    
เปิดโอกาสใหผู้ข้ายทุกรายท่ีมีสินคา้และบริการตามเง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนด มีสิทธิในการนาํเสนอราคาสินคา้และบริการอยา่ง 
โปร่งใส และไดมี้การเพ่ิมจาํนวนผูข้ายให้หลากหลายมากข้ึน  ในการคดัเลือกผูข้าย ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2008 และกาํหนดให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีแจง้ให้ผูข้ายทราบแลว้ ไม่กระทาํการในลกัษณะ
ลาํเอียงใหก้บัผูใ้ดหรือฝ่ายใด 

 เคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์น 
มุ่งเน้นส่งเสริมและปฏิบติัตามสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สิทธิทางศีลธรรมอยา่งเคร่งครัด โดยกาํหนด
นโยบายไวใ้นคู่มือนโยบายกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เร่ืองนโยบายความลบัทางธุรกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญา และส่งเสริมให้
ผูบ้ริหาร พนักงาน ใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ ใชสิ้นคา้ บริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง และไม่
สนบัสนุนสินคา้หรือการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3)   แนวคดิใหม่ พฒันาคุณภาพชีวติ และส่ิงแวดล้อม 
 บริษทั และบริษทัยอ่ยตระหนกัถึงคุณภาพชีวติของสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม จึงไดส่้งเสริม 

สนบัสนุนและร่วมมือกบัลูกคา้ คู่คา้ โดยมีการดาํเนินงานพฒันาในการใชน้วตักรรม เทคโนโลยี เพ่ือนาํมาปรับใชด้า้นธุรกิจ 
และดา้นการบริหารจดัการต่างๆ เพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความรับผดิชอบต่อคุณภาพชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. นาํเทคโนโลย ีGPS มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือควบคุมและวางแผน สร้างการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั พร้อม 
ระบบการจดัการในงานแผนท่ีเส้นทางการติดตามผลรายงาน 

2. พฒันาระบบการติดต่อส่ือสารระหว่างผูป้กครอง คุณครู/โรงเรียน นักเรียน และการรายงาน
สถานะนักเรียน พร้อมแผนพฒันาเทคโนโลยี Application รองรับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต เช่น การใช ้ Smart 
Card ในรถนักเรียน เพ่ือบันทึกการข้ึนลงของนักเรียนและส่งขอ้ความไปยงัผูป้กครองผ่าน Mobile Alert การติดตั้งกลอ้ง
ภายในรถ การติดตั้งสัญญาณเตือนหากมีเดก็นกัเรียนติดอยูใ่นรถ การติดตั้งสัญญาณไฟต่างๆ เพ่ือสร้างความปลอดภยัในการใช้
บริการใหก้บัผูป้กครองและดา้นนกัเรียน  และนาํระบบขา้งตน้พฒันาใชก้บัรถรับ-ส่งพนกังานหรือบริการรับจา้งไม่ประจาํทาง 
รถขนส่งเพ่ือการพาณิชย ์เพ่ือคุณภาพท่ีดีกวา่  

 3. สนบัสนุนการใชเ้ช้ือเพลิงธรรมชาติ NGV เพ่ือเป็นการลดปล่อยมลพิษทางอากาศ แก่รถท่ีใหเ้ช่า  
รวมถึงธุรกิจรถโดยสารสาธารณะไม่ประจาํทาง เพ่ือรับ-ส่งพนกังานของบริษทัต่างๆ เป็นการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ 
ปัจจุบนัมีมากกวา่ 25 คนั  รวมถึงเพ่ิมจาํนวนรถพลงังานทางเลือกเคร่ืองยนต ์Hybrid 

 4. โครงการขบัข่ีปลอดภยัร่วมกบัคู่คา้ในปี 2561 
โดยทางบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั (PIL)  และ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย  จาํกดั ร่วมมือกนัจดักิจกรรม
อบรมใหก้บัลูกคา้พิเศษ ภายใตช่ื้อ  “การขบัข่ีปลอดภยั ประหยดั พลงังาน และรักษาส่ิงแวดลอ้ม” เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2561  
และ 21 กนัยายน 2561 โดยหวัขอ้ในการอบรมมีดงัน้ี 

ก. ขอ้แนะนาํการใชร้ถ อุปกรณ์ประจาํรถและ การบาํรุงรักษา 
ข. การตรวจเชค็อุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆ ของรถยนต ์เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุ 
ค. วธีิการเปล่ียน และตรวจสภาพยางรถยนต ์การชาร์ตแบตเตอร่ี ท่ีถูกตอ้ง 
ง. สัญลกัษณ์แจง้เตือนต่าง ๆ ภายในรถยนต ์
จ. วธีิการควบคุมพวงมาลยั เพ่ือการขบัข่ีอยา่งปลอดภยัของผูข้บัข่ี และป้องกนัอุบติัเหตุ 
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ฉ. วธีิการใช ้ระบบความปลอดภยัอยา่งถูกตอ้งของตวัรถ เช่น  ABS ,VSC เพ่ือป้องกนั 

อุบติัเหตุ 
 5. การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  ก) การนาํระบบงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยนาํเทคโนโลยกีารออกกรมธรรมใ์นรูปแบบ E-Policy เพ่ือเป็นการลด 

การใชป้ริมาณกระดาษในการทาํเอกสารหรือสําเนาต่างๆ  และการรณรงค์ให้ใชก้ระดาษหน้า  2 สําหรับเอกสารท่ีไม่เป็น
ทางการ ส่งผลใหล้ดปริมาณการใชก้ระดาษ (E-Policy) และลดพ้ืนท่ีจดัเกบ็เอกสาร 

ปี จํานวน
กรมธรรม์ 

ลดการใช้กระดาษ ลดคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการตดัต้นไม้ 
(ต้น) ร้อยละ แผน่ (1 รีม : 500 แผน่) 

2560 11,580 30%  34,740 แผน่ (69 รีม) 868.53 กก. 13.789 
2561 11,285 30%  33,855 แผน่ (67 รีม) 846.38 กก. 13.430 

 ข) การบาํรุงรักษารถทุกคนัของบริษทัใชศู้นยบ์ริการท่ีไดม้าตรฐาน 
 จาํนวนรถของบริษทักวา่ 2,396 คนั ใชบ้ริการบาํรุงรักษารถทุกคนัโดยใชศู้นยบ์ริการท่ีได ้

มาตรฐาน โดยคาํนึงถึงการบริหารจัดการการกาํจัดของเสีย เช่น นํ้ ามันเคร่ือง นํ้ ามันหล่อล่ืนต่างๆ อย่างเป็นระบบโดย
หน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม ในปี 2561 จาํนวนศูนยบ์ริการท่ีใชท้ั้งหมด 
543 ศูนย ์จากจาํนวน 1,085 ศูนย ์ (ท่ีมา http://csr.doubleapaper.com/th/bluehero_calculate.asp 
 ค) การดูแลรักษายางรถยนต ์และการนาํยางรถยนตป์ระเภทประหยดันํ้ามนั (Energy Save) มาใช ้
 บริษทัตรวจสภาพดูแลรักษายางรถยนต์ เพ่ือป้องกนัการสึกท่ีผิดปกติของยางรถยนต์ และ
ส่งเสริมให้มีการนาํยางประเภทประหยดันํ้ ามนัมาใช ้โดยเขา้รับบริการจากศูนยท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานเพ่ือบาํรุงรักษาให้อยูใ่น
สภาพท่ีสมบูรณ์ ส่งผลให้เป็นการลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัลดลง 1.41 เปอร์เซ็นตต่์อปี/คนั และลดภาวะมลพิษทางอากาศ CO2 
ไดถึ้ง 3,236.54 กรัม: กม. 

 ง) สถิติจาํนวนเท่ียววิง่ของบริการกลุ่มรถโดยสารประเภทต่างๆ และอุบติัเหตุ ระหวา่งปี  
2559 – 2561 

Route 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
จํานวน 

เทีย่ววิง่รวม 
อุบัตเิหตุ ร้อยละ 

%  
จํานวน 
เทีย่ววิง่
รวม 

อุบัตเิหตุ ร้อยละ 
%  

จํานวน 
เทีย่ววิง่
รวม 

อุบัตเิหตุ ร้อยละ 
%  

Shuttle Bus 80,770 32 0.04% 82,263 24 0.03 61,334 35 0.05 
School Bus 20,123 26 0.13% 16,998 13 0.08 19,823 16 0.08 
Total 100,893 58 0.06% 100,128 37 0.04 81,157 51 0.07 
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 จ) การลดภาวะการปล่อยของเสีย (Emission) 
                               บริษทัสนบัสนุนการใชร้ถโดยสารทดแทนการใชร้ถยนตส่์วนตวั สัดส่วนของรถยนตโ์ดยสาร 

ขนาด 45 ท่ีนัง่ สามารถลดจาํนวนรถยนตบ์นทอ้งถนนไดสู้งสุดถึง 45 คนั การให้บริการรถโดยสารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ยเคร่ืองยนต ์CNG ท่ีสามารถลดมลพิษในอากาศไดม้ากกวา่  70 เปอร์เซ็นตเ์ม่ือเทียบกบัรถยนตโ์ดยสารท่ีใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง
ดีเซล 

 10.2.2. การดาํเนินงานด้านพนักงานมัน่คง 
   พนกังานถือเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าของบริษทั บริษทัจึงตระหนกั และใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติั
ต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี
เพ่ือมุ่งหวงัใหเ้กิดความสงบสุขทั้งในบริษทั และในสังคมอยา่งย ัง่ยนื กล่าวคือ 
  บริษทัใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกนั
ทั้งในเร่ืองของโอกาสในการประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง การโยกยา้ย การดูแลสวสัดิภาพ และการ
ให้ผลตอบแทนรวม ตลอดถึงการให้โอกาสในการไดรั้บการพฒันา โดยไม่เลือกปฏิบติัอนัเกิดจากความแตกต่างในเร่ือง เพศ 
อาย ุศาสนา เช้ือชาติ ภูมิภาค  ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย 
  บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังานเพ่ือฝึกทกัษะ และเพ่ิมพนูศกัยภาพอยา่งสมํ่าเสมอ 
บริษทัจดัใหมี้สวสัดิการ เคร่ืองแบบพนกังาน การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาํปี การทาํประกนัสุขภาพ การประกนั
ชีวติ สหกรณ์ออมทรัพย ์และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหพ้นกังานอยา่งเท่าเทียมกนัทุกระดบัชั้น 
  บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทาํท่ีไม่เป็นธรรม
สามารถส่งเสริมความคิดเห็นหรือร้องเรียนไดโ้ดยตรงถึงผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผูจ้ดัการ 
โดยผา่นช่องทางการเขา้พบเป็นการส่วนตวั / การท่ีฝ่ายบุคคล และหัวหนา้งานเขา้ไปเยี่ยมตามหนา้งานอยา่งเป็นประจาํ และ
ต่อเน่ือง รวมทั้งการรับขอ้ร้องเรียนผา่นไลน์ / จดหมาย / เอกสาร / อีเมล ์เป็นตน้ 
  บริษทักาํหนดแนวทางการปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะของพนกังานตอ้งไดรั้บ
การ ช้ีแจง แกไ้ข หรือนาํไปปฏิบติั รวมถึงมาตรการในการให้มีความคุม้ครองพนกังานท่ีร้องเรียน / แจง้เบาะแสเก่ียวกบัการ
ปฏิบติั ต่อพนกังานอยา่งไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกนั โดยจะไดรั้บความคุม้ครองไม่ใหถู้กลงโทษ หรือกลัน่แกลง้หรือกระทาํ
ดว้ยประการใดๆ ท่ีจะทาํใหผู้ร้้องเรียน / ผูแ้จง้เบาะแสไม่สามารถทนทาํงานอยูต่่อไปได ้ 
 นอกจากนั้ นบริษัทยงัมีเคร่ืองมือในการดูแลความอยู่ดีมีสุขพนักงาน  โดยใช้เคร่ืองมือ Happy 
Workplace ซ่ึงมีโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ให้กบัพนักงานเป็นประจาํและต่อเน่ือง รวมทั้ งทาํการสํารวจความผูกพนัของ
พนกังาน และนาํผลของการสาํรวจมาจดัทาํแผนเพ่ือพฒันาใหค้วามอยูดี่มีสุขของพนกังานเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ดงัน้ี 

ก) การเปล่ียนแปลงเกษียณอายพุนกังานเป็น 60 ปี 
    จากการท่ีสังคมไทยกา้วสู่ “สังคมผูสู้งอาย”ุ โดยอายุเฉล่ียของประชากรไทยนั้นสูงข้ึนดว้ยความ
ใส่ใจดา้นสุขภาพท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้ช่วงอายุของวยัทาํงานขยายมากข้ึนเช่นกนั คนในวยัเกษียณปัจจุบันยงัมีศกัยภาพ และ
ความสามารถท่ีจะปฏิบติังาน เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่บริษทัและสังคมได ้ในปี 2561 บริษทัไดพิ้จารณาแลว้ว่าอายุของคนใน
ปัจจุบนัยาวข้ึนคนสูงวยัยงัทาํงานไดดี้ บริษทัจึงไดป้ระกาศเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัการเกษียณอายุพนักงานกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์ จาก 55 ปี เป็น60 ปี เพ่ือใชคุ้ณค่าของทรัพยากรบุคคลใหมี้คุณค่ามากท่ีสุด 
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ข) การดูแลดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สภาพแวดลอ้มและความมัน่คงในชีวติ 

   บริษัทมีนโยบาย และแนวการปฏิบัติเร่ืองการดูแลเร่ืองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และให้ความสําคญัต่อการดูแลสุขภาพ และความปลอดภยัของพนักงาน ได้จัดให้มีอบรม
เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัระดบับริหาร และ ระดบัหัวหน้างาน เพ่ือร่วมประสานการทาํงานดา้นความปลอดภยั ให้บรรลุผล
สําเร็จตามนโยบายความปลอดภยัในการทาํงาน  โดยมีเป้าหมายการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัฯ (Safety Summit) ขั้นท่ี
หน่ึง (2561-2562) วางรากฐานงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ในการทาํงานให้แขง็แกร่ง และขั้นท่ี
สอง (2563-2565) ปิด Gap คู่เทียบ เพ่ือให้เป็นบริษทัชั้นนาํในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน ตามมาตรฐานสากล 

  ผลการดาํเนินงานปี 2559 - 2561 
1. อุบติัเหตุรุนแรง (คร้ัง) หมายถึง อุบติัเหตุท่ีทรัพยสิ์นของบริษทั มีความเสียหายมากหรือมี 

พนกังานบาดเจบ็ถึงขั้นหยดุงาน ปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบัศูนย ์และอตัราการหยดุงาน ปี 2559 ถึง 2561 เท่ากบัศูนย ์
2. อตัราความถ่ีการบาดเจบ็ และอตัราความสาหสัของการบาดเจบ็ ท่ีมีต่อพนกังานสะทอ้นให ้

เห็นถึงจาํนวนพนกังานท่ีไดรั้บการบาดเจบ็รุนแรงถึงขั้นหยดุงาน และจาํนวนวนัทาํงานท่ีสูญเสียไปเม่ือเทียบกบัจาํนวนชัว่โมง
การทาํงานของพนักงานทุกคนในแต่ละปีจะกระตุน้ให้พนักงานทุกคนตระหนัก และช่วยกนัดูแลเพ่ือนพนักงาน เป็นการ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุบติัการณ์จนไดรั้บการบาดเจบ็ในการทาํงานไดอี้กทางหน่ึง ปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบัศูนย ์

ค) การจา้งงานผูพิ้การ ในปี 2561 บริษทัมีการจา้งงานผูพิ้การใหป้ฏิบติัหนา้ทีจาํนวน 3 อตัรา โดย 
ผ่านมูลนิธินวตักรรมทางสังคม และบริษทัมีการดูแลสถานท่ีทาํงาน และส่ิงอาํนวยความสะดวก รวมถึงอุปกรณ์ให้มีความ
สะดวกและเหมาะสมในการปฏิบติังาน โดยคาํนึงถึงการเขา้ถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องผูพิ้การเป็นสาํคญัไดแ้ก่ อุปกรณ์ส่ือสารท่ี
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อ การปรับปรุงทางลาดข้ึน-ลง อาคารใหมี้ความกวา้งยาว และความลาดเอียง
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน การกาํหนดท่ีจอดรถสาํหรับผูพิ้การ และการปรับปรุงหอ้งนํ้าสาํหรับผูพิ้การ เป็นตน้ 

 ง) การพฒันาพนกังาน  
  นอกจากหลกัสูตรเพ่ือพฒันาทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะด้านแลว้ นอกจากน้ี หน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไดจ้ัดทาํแผนพฒันาตาํแหน่งงาน และความรับผิดชอบ เพ่ือเปล่ียนแปลงสภาพการจา้งงานของพนักงาน    
(จากพนักงานขบัรถทัว่ไปเป็นพนักงานท่ีมีใบอนุญาตขบัข่ีประเภทท่ี 2 (ท.2))โดยมีพนักงานท่ีสามารถสอบผ่าน และไดรั้บ
ใบอนุญาต ท.2 เป็นจาํนวน 13 ราย  และมีแผนในการส่งตวัพนกังานให้มีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง และเขา้ไปดูแลความอยูดี่มี
สุขของพนกังานตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีพนกังานใหบ้ริการอยู ่เพ่ือรับทราบขอ้มูลข่าวสาร 2 ทาง ซ่ึงเป็นการดูแล รับทราบปัญหา 
อุปสรรคในการทาํงาน รวมทั้งเป็นการพฒันาพนกังานของบริษทัไปในตวัดว้ย 
  บริษัท และบริษทัย่อยมีการกาํหนดนโยบาย แนวปฏิบัติเก่ียวกับการพฒันาความรู้ศกัยภาพของ
พนกังานออกเป็น  3 ระดบั โดยจาํนวนชัว่โมงของการฝึกอบรมของพนกังานในปีท่ีผา่นมา มีจาํนวนชัว่โมงการฝึกทั้งปี 2,636  
ชม.  จากจาํนวนพนกังานท่ีเขา้อบรมทั้งหมด 460 คน   

 จ) โปรแกรม Innoleader และ InnoActivator   
   ความสําเร็จร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืน คือแนวปฏิบติัท่ีกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจมา
ตลอดและให้ความสําคญักบัการปฏิบติัคุณค่าหลกั (Core Value) ทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ร่วมกบั
การผสานความรู้และความร่วมมือในการผลิตและพฒันา สินคา้บริการท่ีมีคุณภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล เพ่ือนํามาซ่ึง
ประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื  
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   เพ่ือผลกัดนัความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งเป็นหน่ึงในคุณค่าหลกั กลุ่มบริษทั จึงมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพ
และเพ่ิมพูนความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรมให้กับพนักงาน ผ่านเคร่ืองมือและกิจกรรมต่างๆ            
โดยพฒันาโปรแกรม InnoLeader หลกัสูตรเพ่ือการพฒันาผูน้าํดา้นนวตักรรม ร่วมกบัสถาบนั The Institute for Knowledge  
and Innovation South-East Asia Bangkok University (IKI – SEA) สถาบนัท่ีมีความเช่ียวชาญการบริหารจดัการดา้นนวตักรรม  
อีกทั้งเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาแก่องคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ตลอดระยะเวลา 7 เดือนพนักงานท่ีผ่านการคดัเลือกจาํนวน 25 ท่าน ไดเ้รียนรู้กระบวนการสร้างนวตักรรมผ่านการลงมือ
ปฏิบติัจริง โดยมีการพฒันา 5 โมเดลธุรกิจ เพ่ือเป็นตน้แบบธุรกิจใหพ้นกังานไดฝึ้กฝน เรียนรู้ การวางกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ
โดยใชน้วตักรรมเป็นตวัขบัเคล่ือน  ปลูกฝังการเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์พฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแกไ้ข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กบัองค์กร หลงัจากจบหลกัสูตรโปรแกรม InnoLeader แลว้ 
พนกังานยงัไดมี้การสรุปองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากหอ้งเรียน ทั้งในเชิงทฤษฎี เคร่ืองมือและวิธีการคิดต่างๆ และความรู้ในเชิงปฏิบติั
ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์จริงในห้องเรียน รวมถึงขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาการเรียนรู้ในอนาคต  มีการจดัเก็บองค์ความรู้
ดงักล่าวอยา่งเป็นระบบ (Knowledge Management) ในรูปแบบส่ือหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book) ช่ือวา่ “กระบวนการสร้าง
นวตักรรม” เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้และไดร่้วมเรียนรู้เร่ืองนวตักรรมอยา่งทัว่ถึง และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในวงกวา้งจึงไดมี้การต่อยอดโปรแกรมการเรียนรู้ InnoLeader  สู่โปรแกรม InnoActivator  เพ่ือขยายการพฒันาศกัยภาพของ
พนกังาน โดยมีพนกังานเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 56 คน บริษทัมีพนกังานสมคัรเขา้ร่วมในโครงการจาํนวน 3 คน 
   ในการเรียนหลกัสูตร InnoActivator พนกังานไดร่้วมต่อยอดพฒันา 5 โมเดลธุรกิจท่ีกลุ่ม InnoLeader 
ริเร่ิมไว ้โดยลงลึกถึงการพฒันาแผนกลยทุธ์ รวมถึงเรียนรู้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เพ่ิมทกัษะการคิดวิเคราะห์ วางแผนให้กบั
พนกังานและเกิดประโยชน์ต่อการทาํงานในอนาคต และผลลพัธ์สาํคญัท่ีองคก์รไดรั้บคือ เกิดการเช่ือมต่อ ผสานความรู้ความ
ร่วมมือ จากพนักงานทุกสายธุรกิจ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกัน นํากลบัไปประยุกต์ใช้ในการทาํงาน เป็นการสร้าง
ประโยชน์ร่วมกนัใหก้บัทุกฝ่าย 

 ฉ) Premier Talk Series งานสัมมนาเพ่ือส่งเสริมนวตักรรมในองคก์ร 
    เพ่ือเป็นการส่งเสริมนวตักรรมในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง กลุ่มบริษทั จึงมุ่งเนน้พฒันาพนกังานให้มี
องคค์วามรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการสร้างสรรคแ์นวคิดท่ีสร้างความยัง่ยนืต่อธุรกิจและสังคม หน่ึงในกิจกรรมการสร้างเสริม
ความรู้คือการจดังานสัมมนา Premier Talk Series โดยไดเ้รียนเชิญวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุมาแบ่งปันความรู้ แง่คิด เปิดโลกทศัน์
ดา้นนวตักรรมระดบัสากลให้กบัพนักงาน รวมถึงคู่คา้ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงในปี 2560 ไดเ้ร่ิมตน้จดัสัมมนา ในหัวขอ้ “RUN 
WITH THE BULL” ออกสตาร์ทสู่นวตักรรม กบั กระทิง พูนผล เจา้พ่อสตาร์ทอพัแห่งเมืองไทย และในปี 2561 งานสัมมนา 
Premier Talk Series จัดข้ึนทั้ งหมด 3 คร้ัง โดยเรียนเชิญวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับสากลมาร่วม
แลกเปล่ียนแนวคิด กระบวนการสร้างสรรคน์วตักรรมจากมุมมองความเช่ียวชาญต่างๆ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
   • Premier Talk Series คร้ังท่ี 1 หวัขอ้ “นวตักรรมในยคุ Grey & Green Economy” โดย                
  ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย ์ประธานสถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ไดใ้หแ้นวทางการ 
  รับมือกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยท่ีีกาํลงัเปล่ียนโลก การปรับตวัขององคก์รกบัสังคม 
  ผูสู้งอายแุละเดก็รุ่นใหม่ท่ีมีพฤติกรรมและวถีิชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป และสุดทา้ยคือการดาํเนินธุรกิจ 
  ท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยนื 
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 • Premier Talk Series คร้ังท่ี  2 หัวข้อ The Executive’s Guide to Innovation Brief” โดย Dr. Detlef 

Reis ผูเ้ช่ียวชาญและท่ีปรึกษาด้านนวตักรรมให้กับองค์กรระดับโลก ได้มาร่วมแลกเปล่ียนให้
ความรู้และจัดกิจกรรมเวิร์คชอปเรียนรู้เคร่ืองมือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์รวมถึงวิธีการ
ปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์รไปสู่องคก์รนวตักรรม 

•  Premier Talk Series คร้ังท่ี 3 หัวขอ้ Creative Thinking and Innovation การสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ 
โดยรศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ  นักเศรษฐศาสตร์ท่ีมากระตุน้ความคิดสร้างสรรค์ให้กับชาว
พรีเมียร์ ถึงการสร้างคุณค่าให้กบัธุรกิจจากการหาโอกาสท่ีองคก์รสามารถพฒันาสินคา้หรือบริการ
ท่ีความแตกต่างและมีเอกลกัษณ์เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 ช) สร้างจิตสาํนึกแก่พนกังาน  
              โครงการกองทุนไม่น่ิงดูดาย 

    ดว้ยความตระหนกัวา่การสร้างความยัง่ยนืในสังคมจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งเร่ิมจากการสร้างจิตสาํนึกท่ีดี
ใหก้บัพนกังาน ก่อนท่ีจะกา้วสู่การเปล่ียนแปลงในระดบัธุรกิจและสังคม  กลุ่มบริษทัพรีเมียร์จึงไดจ้ดัตั้ง “โครงการกองทุนไม่
น่ิงดูดาย” กระตุน้ให้พนักงานได้นําคุณค่าหลกัขององค์กรไปปฏิบัติ และนําเสนอโครงการท่ียกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนกังานเอง เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกในการไม่น่ิงเฉยกบัปัญหารอบตวั โดยกลุ่มบริษทั ไดมี้การสนับสนุนโครงการในรูปแบบ
ของเงินทุน คาํแนะนาํ การเช่ือมต่อแหล่งความรู้เพ่ือใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรคล์งมือพฒันาโครงการผา่นการผสาน
ความรู้ความร่วมมือ อนัจะนาํมาซ่ึงความสาํเร็จร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

 ซ) คณะทาํงานคุณค่าหลกั 
   นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัย่อยยงัทาํงานร่วมกบักลุ่มบริษทัพรีเมียร์ในคณะทาํงานคุณค่าหลกั
นอกจากการผลกัดนัเร่ืองการสร้างสังคมอยูดี่มีสุข เพ่ือคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของพนกังานในระดบับุคคลโดยการพฒันาโครงการ
ผา่นกองทุนไม่น่ิงดูดายแลว้ กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ยงัมีการจดัตั้ง “คณะทาํงานคุณค่าหลกั” เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกบัพนกังาน
จากทุกสายธุรกิจ ปลูกฝังจิตสาํนึกเร่ืองความยัง่ยนื 4 ดา้น ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม ธรรมาภิบาล และความอยูดี่มีสุข 
  บทบาทหน้าทีข่องคณะทาํงานคุณค่าหลัก 

• ร่วมคิด สร้างสรรค ์และวางแผนงานดา้นนโยบาย โครงการและกิจกรรมต่างๆ ดา้นคุณค่าหลกั 
เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งบูรณาการและย ัง่ยนื   

• ส่งเสริมผลกัดนัในเชิงนโยบายและประสานงานกบัคณะทาํงานในแต่ละบริษทัผ่านการผสาน
ความรู้ความสามารถ ร่วมคิดร่วมสร้างในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้งพนกังาน องคก์รและ
สังคม  

• ดาํเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ผา่นการสร้างประสบการณ์แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัระหวา่ง คณะทาํงาน และทุกส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 คณะทาํงานคุณค่าหลกั แบ่งออกเป็น 
1) คณะทาํงานด้านส่ิงแวดล้อม มีพนัธกิจในการปลูกจิตสาํนึกเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมการใช ้

ทรัพยากรอยา่ง ย ัง่ยนื ประหยดัพลงังาน รวมถึงการคิดวธีิการทาํงานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การดาํเนินงานปี 2561 มีดงัน้ี 
  กิจกรรมแนะนําโครงการ    ป่าครอบครัว “บา้นมะกะโท” วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานพิกุล 
อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค วตัถุประสงค์เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมให้พนักงานในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ มีจิตสํานึกในการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งหวงัใหพ้นกังานนาํความรู้จากกิจกรรมท่ีไดเ้ขา้ร่วม ไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั ผลลพัธ์ 
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พนกังานกลุ่มบริษทัพรีเมียร์เขา้ร่วมกวา่ 60 คน โดยร่วมกนัเพาะกลา้จากเมลด็พนัธ์ 6 ชนิด คือ ตน้แดง ตน้มะค่าโมง ตน้มะค่า
แต ้ตน้โมกมนั ตน้กรวย และตน้สมอพิเภก โดยเมล็ดพนัธ์ไมท่ี้ร่วมกนัเพาะ จะนาํไปฟูมฟักท่ีเรือนเพาะชาํในโครงการป่า
ครอบครัว  บา้นมะกะโท” อาํเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี 
  กิจกรรมวันดินโลกร่วมเพาะกล้าไม้ โครงการป่าครอบครัว “บา้นมะกะโท” วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561ณ 
ลานหน้าสํานกังาน บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) จงัหวดัปราจีนบุรี วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือส่งเสริมให้พนกังานมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ผลลพัธ์พนกังาน
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์เขา้ร่วมกวา่ 50 คน ท่ีไดรั้บขอ้มูลดา้นเมลด็พนัธ์ุไม ้วธีิการปรุงดิน และวธีิการเพาะกลา้ไม ้
  การประชุมหารือถึงแนวทางป้องกันปัญหาด้านการจราจรและความปลอดภัยอันเกิดจากการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว – สําโรง)   วตัถุประสงค์ เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 
(ลาดพร้าว – สาํโรง) ไดส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัของพนกังานบริษทัและผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนบริเวณเขตการ
ก่อสร้าง ในฐานะท่ีเป็นกลุ่มบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง กลุ่มบริษทัพรีเมียร์จึงขอเสนอใหจ้ดัตั้งคณะทาํงานใน
การดูแลผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือรวบรวมผูแ้ทนของบริษทัเอกชนและผูแ้ทนชุมชนบนถนนศรีนครินทร์ ประสานความร่วมมือ
กบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผูรั้บสัมปทาน เพ่ือร่วมกนักาํหนดแนวทางป้องกนัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัอนัเกิดจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายดงักล่าว ผลลพัธ์เกิดการหารือร่วมกนัถึงแนวทางแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิด
จากการใชผ้ิวจราจรเพ่ือดาํเนินงานร้ือยา้ยระบบสาธารณูปโภคและการปิดการจราจรบนถนนศรีนครินทร์ร่วมกบัตาํรวจจราจร
ในพ้ืนท่ี กาํหนดมาตรการดาํเนินการร่วมกนัเพ่ือแกไ้ขปัญหาการจราจรบริเวณซอยศรีนครินทร์ 55 และซอยศรีนครินทร์ 57  
กาํหนดมาตรการดาํเนินการร่วมกนั เพ่ือแกไ้ขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์ หารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ดาํเนินการเพ่ือลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2) คณะทํางานด้านสังคม มีพนัธกิจในการปลูกจิตสาํนึกดา้นการเป็น Active Citizen ใหแ้ก่พนกังาน 
เพ่ือนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในการลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม โดยปีท่ีผา่นมา ไดมี้การดาํเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นผูใ้ห้
และสังคมแห่งการแบ่งปันระหว่างพนักงานในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ พร้อมทั้ งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และ
สนับสนุนการดาํเนินงานของสายงานพฒันาความยัง่ยืนในสังคม เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการดาํเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินโครงการร้อยพลงัการศึกษาและมูลนิธิยวุพฒัน์  โดยการดาํเนินงานปี 2561 ดงัน้ี 
  กิจกรรม Appreciation Week สัปดาห์แห่งการขอบคุณ วตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเกิด
การให้ และสร้างสังคมของการแบ่งปันกับกลุ่มบุคลากร outsource ท่ีทําหน้าท่ีในการดูแลความเรียบร้อยของสถาน
ประกอบการในทุกพ้ืนท่ีการดาํเนินการของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ โดยใช้ช่วงเวลา Festive Season เดือนมกราคม ในการจัด
กิจกรรม ระหวา่งวนัท่ี   7-11 มกราคม 2562  ผลลพัธ์พนกังานมีส่วนร่วมในส่วนกิจกรรมดว้ยการมอบของขวญัใหก้บับุคลากร 
outsource ทั้ งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน คนสวน รวมถึงช่างดูแลอาคาร และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการติด
สต๊ิกเกอร์แสดงความขอบคุณ  บุคลากร outsource เกิดกาํลงัใจและมีสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังานในองคก์รครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
  กิจกรรมสร้างความร่วมมือเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าร่วมกับโครงการร้อยพลังการศึกษาและมูลนิธิ
ยุวพัฒน์ วตัถุประสงค์ เพ่ือสร้างโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้กบัเยาวชนท่ีขาดแคลนใน
โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการร้อยพลงัการศึกษาท่ีกระจายตวัอยูท่ ัว่ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพฒันาใน 3 ดา้นหลกั คือการ
เขา้ถึงทุนการศึกษา  การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือให้การการเรียนรู้ท่ีดีในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาองักฤษ  และการเขา้ถึงความรู้ดา้นทกัษะชีวติ  ผลลพัธ์พนกังาน และประชาชนทัว่ไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิด 
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ทุนการศึกษาและพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยการระดมทุน โดยสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกบักลุ่มเป้าหมายจาํนวน 266 คน 
รวมเป็นเงินจาํนวน 4,759,563.50บาท  และพนกังานเกิดความตระหนกัและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการศึกษาผา่นกลไก
การมีส่วนร่วมท่ีเป็นรูปธรรม 

3) คณะทาํงานด้านธรรมาภิบาล มีพนัธกิจในการส่งเสริม ปลูกฝังเร่ืองความโปร่งใส 
และธรรมาภิบาลในองคก์ร กาํหนดกระบวนการส่ือสารและแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนให้พนกังานไดรั้บทราบและยดึถือปฏิบติั 
รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยการดาํเนินงานปี 2561 มีดงัน้ี 
  กิจกรรมเวิร์คช็อปสร้างการมีส่วนร่วมลดความเหล่ือมลํา้ทางสังคมด้วยการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
วตัถุประสงค์สร้างการรับรู้และกิจกรรมเวิร์คช็อป ลดความเหล่ือมลํ้ าทางสังคมด้วยการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ผลลพัธ์           
มีผูเ้ขา้ร่วมงานทั้งส้ิน 23 คน  ผูเ้ขา้ร่วมไดรั้บความรู้การดาํเนินธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาล คิดเป็น 61.5% และไดรั้บทราบและ
เขา้ใจปัญหาสังคมในระดบัโลกจาก UNHCR คิดเป็น 53.8%  ผูเ้ขา้ร่วมไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมเวิร์คช็อปเพ่ือนาํไปพฒันา
และปฏิบติัใชด้า้นธรรมาภิบาล ในระดบัสูงคิดเป็น 30.8% 
  งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 กันยายน 2561  วตัถุประสงค ์สร้างการมีส่วนร่วมกบัพนักงาน ทุกสาย
ธุรกิจในการร่วมงานและแสดงเจตนารมณ์การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ผลลพัธ์ มีพนกังานจากทุกสาย
ธุรกิจเขา้ร่วมงานรวมกว่า 100 คน เกิดการรับรู้และเขา้ใจปัญหาคอร์รัปชนั และพร้อมร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการร่วมแกไ้ข
ปัญหาคอร์รัปชนั 
  โครงการการขยายแนวร่วมของภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส  วตัถุประสงคเ์ชิญชวนคู่
คา้ของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ร่วมเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เพ่ือการ
ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและขยายวงการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัของภาคเอชน  ผลลพัธ์มีตวัแทนจากองคก์รคู่คา้ของ
สายธุรกิจต่างๆ เขา้ร่วมจาํนวนกว่า 30 ท่านจาก 23 องค์กร รวมทั้งตวัแทนจากสายธุรกิจในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ จึงมีจาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 60 ท่าน  จากนโยบายการผลกัดนัของกลุ่มฯ มีองคก์รคู่คา้ท่ีไดก้ารรับรองเกิดข้ึนแลว้คือ บริษทั ธนพิริยะ จาํกดั 
(มหาชน)  จากแบบประเมินผูเ้ขา้ร่วม “สัมมนาการร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นคอร์รัปชัน่” พบว่า 78% ของผูเ้ขา้ร่วมมี
ความพึงพอใจและเห็นดว้ยกบัการต่อตา้นคอร์รัปชนั และ 73% มีความตั้งใจท่ีจะแสดงเจตนารมณ์หลงัเขา้ร่วมงาน 

4) คณะทาํงานด้านอยู่ดมีสุีข มีพนัธกิจในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานมีสุขภาพดีข้ึนทั้ง 
 สุขภาพกายและสุขภาพทางการเงิน กระตุน้ใหพ้นกังานมีความรู้ทางดา้นการดูแลสุขภาพร่างกาย 

อยา่งครบถว้น นอกจากน้ีคณะทาํงานยงัตั้งเป้าหมายให้พนักงานสร้างความอยูดี่มีสุขดา้นการบริหารจดัการสินทรัพยท์ั้งใน
ดา้นการจดัการหน้ีสิน และดา้นการลงทุนใหสิ้นทรัพยง์อกเงยอยา่งย ัง่ยนื เป็นตน้ โดยการดาํเนินงานปี 2561 มีดงัน้ี 
  โครงการวนัสุขภาพกับมุมสุขภาพ  วตัถุประสงคเ์พ่ือใหพ้นกังานมีสุขภาพท่ีดี  เกิดพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ในปริมาณท่ีเหมาะสม  เพ่ือช่วยให้พนกังานสามารถลดค่าใชจ่้ายทางดา้นการรักษาพยาบาล 
และค่าใชจ่้ายดา้นอาหารลงได ้ จดักิจกรรมทุกวนัศุกร์ ระหวา่งเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562ผลลพัธ์ พนกังานไดท้านขา้ว
กลอ้งและผกัสดท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณท่ีเหมาะสม  พนกังานสามารถลดค่าใชจ่้ายทางดา้นการรักษาพยาบาลจาก
การทานอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ 
  โครงการชีวิตออกแบบได้ด้วยการวางแผนด้านการเงิน  วตัถุประสงคเ์พ่ือใหค้วามรู้และเคร่ืองมือ
เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงทางการเงิน โดยมุ่งเนน้การบริหารจดัการทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง รวมถึงการวางแผนภาษี การออม 
การลงทุน และความเส่ียงต่างๆ สร้างทศันคติท่ีดีต่อการออมและการลงทุนเพ่ือวางแผนและจดัการดา้นการเงินอยา่งถูกตอ้ง 
สามารถนาํไปใชใ้หเ้ห็นผลได ้ ผลลพัธ์พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความมัน่คงทางการเงินเพ่ิมข้ึน พนกังานมีความ 
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เขา้ใจในการวางแผนภาษี การออม การลงทุน และความเส่ียงต่างๆ ในดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองมากข้ึน  และพนกังาน
มีทศันคติท่ีดีต่อการออมและการลงทุนสามารถนาํไปใชบ้ริหารจดัการดา้นการเงินอยา่งถูกตอ้งอยา่งเป็นรูปธรรม 
  โครงการรู้รอบด้าน เร่ืองประกันภัย  วตัถุประสงคเ์พ่ือให้พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการ
ประกนัภยั ประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิต เช่น การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัอุบติัเหตุ การประกนัสุขภาพ การประกนั
อคัคีภยั การประกนัเดินทาง และการประกนัชีวิต  พนักงานทราบวิธีการ ขั้นตอน และปฏิบัติไดถู้กตอ้ง กรณีท่ีเกิดความ
เสียหายข้ึน ในกรณีตอ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใหไ้ดรั้บถูกตอ้ง ตามเง่ือนไข ในเวลาอนัรวดเร็ว ผลลพัธ์ พนกังานสามารถ
วางแผนการทาํประกนัให้เหมาะสมกบัความตอ้งการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงาน  และทราบวิธีการ และปฏิบติัได้
ถูกตอ้ง กรณีเกิดความเสียหาย หรือเจบ็ป่วย 
   โครงการวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณอายุ วตัถุประสงค์ เพ่ือเรียนรู้กระบวนการวางแผน
ทางการเงิน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ในช่วงเกษียณอายุ  เพ่ือให้เขา้ใจและตระหนักถึงความสําคญัของการวางแผนทาง
การเงินเพ่ือการเกษียณอายุ  และรับรู้สิทธิประโยชน์ของแหล่งเงินออมเพ่ือการเกษียณอายุต่างๆ เช่น กองทุนประกนัสังคม 
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ผลลพัธ์พนกังานทราบถึงแนวทางและวิธีการวางแผนการเงินเพ่ือเตรียมเกษียณอาย ุ พนกังานสามารถ
ตรวจสอบสถานะการเงินของตนเองได ้และพนกังานไดท้ราบถึงสิทธิประโยชน์ของแหล่งเงินออมเพ่ือการเกษียณอาย ุ
 10.2.3  การดาํเนินงานภายนอกองค์กร 
    การพฒันาสังคมภายนอกองค์กรถือเป็นการดาํเนินงานท่ีสําคญัไม่น้อยไปกว่าการดาํเนินธุรกิจ 
เน่ืองจากปัญหาทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย ถือเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํให้การพฒันาทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจ
เป็นไปไดอ้ยา่งล่าชา้หรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สายธุรกิจในภายใตก้ลุ่มบริษทัพรีเมียร์จึงไดมี้การดาํเนินงานร่วมกบัสาย
งานพฒันาความยัง่ยืนทางสังคมมาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือแกไ้ขปัญหาทางสังคมในบริบทต่างๆ พร้อมทั้งร่วมกนัยกระดบัให้ผูมี้
ส่วนไดเ้สียในสังคมภายนอกองคก์ร สามารถเติบโตควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยครอบคลุมถึงปัญหาต่างๆ 
ดงัน้ี 

 • ปัญหาความเหล่ือมลํ้า ทั้งในดา้นการศึกษา ดา้นการส่งเสริมใหเ้กิดการจา้งงานผูพิ้การ ไปจนถึง 
  การส่งเสริมใหเ้ดก็เยาวชน และผูสู้งอายมีุคุณภาพชีวติดีข้ึน ผา่นการสนบัสนุนและดาํเนินงาน 
  ร่วมกบัภาคีท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแตะละประเดน็ เพ่ือใหส้ามารถลดปัญหาความเหล่ือมลํ้า 
  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 •  ปัญหาเดก็ขาดโภชนาการ เพ่ือส่งเสริมใหเ้ดก็ท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ีห่างไกลไดมี้โอกาสรับประทาน 
   อาหารท่ีถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ 
 •  ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้งในเชิงการแกไ้ขและในเชิงป้องกนั 
 •  ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในเชิงการฟ้ืนฟูและเชิงอนุรักษ ์

 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานประจําปี 2561       หน้า  97 

 ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินการโดยสายงานพฒันาความยัง่ยนืทางสังคม ไดมี้การดาํเนินงานทั้งใน 
รูปแบบของมูลนิธิและโครงการต่างๆ และมีผลการดาํเนินงานดงัน้ี 
 

มูลนิธิยุวพฒัน์ 
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โดยนอกเหนือจากน้ี ยงัไดมี้การทาํเป็นโครงการอ่ืนๆ ภายใตมู้ลนิธิยวุพฒัน์ อีก 2 โครงการหลกัไดแ้ก่ 
ร้านปันกัน 
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โครงการ Food4Good 
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มูลนิธิเพื่อคนไทย 
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มูลนิธิเอ็นไลฟ 
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  การควบคุมภายใน 
  คณะกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุม
ทั้ งดา้นการเงิน การปฏิบัติงาน การดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยตระหนักว่า      
เป็นกลไกสาํคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ รวมทั้ง จดัใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมในการปกป้องรักษาและดูแล
ทรัพยสิ์น และมีการกาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยกรรมการอิสระ ทาํหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจดัการความเส่ียง มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยนํากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO               
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ งองค์กร 
(Enterprise Risk Management) มาใชป้ฏิบติั รวมทั้งระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั การดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การดูแลรักษา
และการใชท้รัพยสิ์น เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และOrganization for Economic 
Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  เพ่ือให้การดําเนินงานด้านต่างๆ         
ของบริษทัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน การปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษทัและบริษทัย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้มีการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง (Control Self-Assessment, 
CSA) โดยให้พนกังานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพฒันาระบบการควบคุมภายในของระบบงานท่ีรับผิดชอบดว้ย
ตนเอง เพ่ือสร้างความแขง็แกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคลอ้งตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอย่างทันท่วงที เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสําเร็จของงานจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละคร้ังเป็นประจาํทุกปี 
  ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัประชุมคร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้
ร่วมประชุม และไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ในปี 2561บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดมี้การทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอา้งอิง 
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้ งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซ่ึงมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิง
ปฏิบติัการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง มีการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารและอนุมติัแบบประเมินท่ีฝ่าย
บริหารจดัทาํและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 
ทั้ง 5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการยอ่ย  ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอา้งอิงจาก COSO 
คือการควบคุมองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบ
การติดตาม สรุปไดว้า่ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

     การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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   คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอและเหมาะสม 
โดยจดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการ
ติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานให้ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหาร
นาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอย่าง
เพียงพอแลว้ ในส่วนการหารือกบัผูส้อบบญัชี เห็นวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และ
มีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด  
   บริษทัและบริษทัยอ่ย ประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากล
ของ COSO และหลกัเกณฑต์ามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งครบถว้น มีสาระสาํคญั ดงัน้ี   
  1) การควบคุมองค์กร 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจและการปฏิบติังานท่ีชดัเจน สามารถวดัผลได ้ 
มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน         
การจดัทาํผงัองคก์รแบ่งแยกหนา้ท่ีตามสายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ ภายใตก้ารกาํกับดูแลของคณะกรรมการบริษทั และกาํหนดเก่ียวกับเร่ืองจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ 
นโยบายในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และการขดัแยง้เก่ียวกบัผลประโยชน์ แสดงถึงความยึด
มัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง และจริยธรรม รวมทั้งกาํหนดให้มีคู่มือการใชอ้าํนาจดาํเนินการและคู่มือการปฏิบติังานหลกัท่ี
สําคญัของทุกระบบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติังานโดยพิจารณาถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน จดัให้มีนโยบายพฒันาบุคคล 
และมีกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานโดยนาํระบบ Competency 
และกาํหนดตวัช้ีวดัความสําเร็จในการปฏิบติังาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้ งในระดบัองค์กร สายงาน ฝ่ายงาน 
แผนก และระดบับุคคลโดยนาํมาเช่ือมโยงกบัผลประเมินการปฏิบติังานของพนักงานในองค์กร นอกจากน้ียงั จดัให้มีการ
คดัเลือกพนักงานท่ีมีศกัยภาพเขา้สู่โครงการ Talent และ Succession Plan เพ่ือพฒันาส่งเสริมและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถให้อยูก่บับริษทั รวมทั้งส่งเสริมรณรงคใ์ห้พนกังานทุกคนมีจิตสาํนึกและปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง โดยอบรมให้
ความรู้แก่พนักงานเป็นประจาํทุกปี เพ่ือให้การปฏิบติังานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และจดัให้มี
กระบวนการติดตามและบทลงโทษอยา่งชดัเจน และส่งเสริมให้ผูบ้ริหารปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีตามท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยกาํหนดไว ้
   คณะกรรมการบริษทัมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจ โดยกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน รวมทั้งกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม
บทบาทหน้าท่ี โดยกาํหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบงัคบับญัชาท่ีชัดเจนในการถ่วงดุลอาํนาจ และการควบคุม
ภายในอย่างเหมาะสม เพ่ือใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและติดตามผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบั
เป้าหมายขององคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและพฒันาการดาํเนินการดา้นการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมัน่
ในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ กาํหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
ภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ช่วยในการควบคุมภายในของบริษทั 
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   ในดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต
ภายในบริษทั รวมทั้ง การทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงบริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และมีความมัน่ใจวา่บริษทัมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2) การประเมนิความเส่ียง 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ไวอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอเพ่ือให้สามารถระบุและประเมิน
ความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกบัฝ่ายบริหารของบริษทั
และบริษทัยอ่ยกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงขององคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้และกาํหนด
นโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อใหทุ้กคนถือปฏิบติั พิจารณาประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รท่ีจะ
มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกลยทุธ์ การดาํเนินงาน การเงิน 
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ และดา้นเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น ระดบัองค์กร และระดบัฝ่ายงาน รวมทั้งความเส่ียงดา้นการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร และจดัระดบัความเส่ียงท่ีสาํคญั
ตามผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือกาํหนดแผนงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือหา
มาตรการในการดูแลไดอ้ยา่งเพียงพอเหมาะสม บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดนโยบายและกลยทุธ์สาํคญัในการบริหารความ
เส่ียงโดยการเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเขา้กบัแผนธุรกิจ รวมทั้งไดพิ้จารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต สามารถระบุและ
ประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีการติดตาม
เหตุการณ์หรือปัจจัยความเส่ียงจากการประเมินตนเอง (CSA) อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้ งมีการทบทวนปัจจัยเส่ียงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงทั้ งจากภายนอกและภายในท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจาํทุกปีโดยกาํหนดให้มีการรายงานผลให้
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจาํทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี นอกจากน้ี 
คณะกรรมการและผูบ้ริหารควบคุมดูแลให้การจดัทาํรายงานทางการเงินของ บริษทั ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลา 
  3) การควบคุมการปฏิบัตงิาน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดนโยบายท่ีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน
ของบริษทัให้เป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีมาตรการควบคุมท่ี
ช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทัว่ไป
ดว้ยระบบเทคโนโลยีเพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร จดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้
กาํหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขั้นตอนการปฏิบติัเพ่ือให้นโยบายท่ีกาํหนดไวน้ั้นสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้มีการจดัทาํคู่มือ
อาํนาจดาํเนินการเพื่อกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัอยา่งชดัเจนและเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร มีการจดัทาํและทบทวนคู่มืออาํนาจดาํเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัโครงสร้าง
องคก์รและการปฏิบติังานในปัจจุบนั การจดัทาํคู่มือมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีกาํหนด 
และจดัโครงสร้างการทาํงานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงานอยา่งชดัเจน ในการอนุมติั 
การบนัทึกรายการบญัชี และการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีมีผลบงัคบัใช้อย่างเคร่งครัด  รวมทั้ งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดาํเนินการสอบทานผลการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั คู่มืออาํนาจดาํเนินการและคู่มือการปฏิบติังานต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการ
ปฏิบติังานมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนาํระบบสารสนเทศ
มาใชใ้นการปฏิบติังานเพ่ือช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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  นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยไดก้าํหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บริษทั ให้ถือปฏิบติัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ให้มีความถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลกัเกณฑ์ของ ตลท. และ 
ก.ล.ต. 
  4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ไดจ้ดัให้มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศท่ีสําคญัอยา่งเพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การจดัหาขอ้มูลทั้งจาก
ภายในและภายนอกอยา่งครบถว้น  ถูกตอ้ง  ทนัเวลาและมีคุณภาพ เพ่ือสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้
ตามท่ีกาํหนดไว ้มีการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละมีการจดัทาํรายงานขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผูบ้ริหารเพ่ือ
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ  โดยไดน้าํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภยัของ
ขอ้มูล ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัเก็บ และติดตามผลขอ้มูล เพ่ือให้การปฏิบติังานและการนาํขอ้มูลท่ี
สําคญัไปใชใ้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ มีความครบถว้นถูกตอ้งอยา่งเพียงพอ และภายใน
เวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ มีการจดัทาํรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล พร้อม
เอกสารประกอบขอ้เท็จจริง รายงานทางบญัชีและการเงิน มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีไวอ้ยา่งครบถว้น   
เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผูส้อบบัญชี              
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูเ้ก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินของบริษทัทุกไตรมาส เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจวา่ บริษทั มีการ
ใชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั รวมทั้ง การเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
เหมาะสมและมีการประชุมเพ่ิมเติมในวาระท่ีสมควร 
   การส่ือสารขอ้มูล มีการจดัช่องทางการส่ือสารท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือส่ือสารหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
รวมทั้ งเร่ืองต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ  การกาํหนดช่องทางท่ีปลอดภยัสําหรับการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ มีการส่ือสารระหวา่งหน่วยงานภายในบริษทัและกบับุคคลภายนอกเก่ียวกบัประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อการควบคุมภายในรวมทั้งมีการกาํหนดนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชข้อ้มูล และจดัให้มี
ช่องทางการส่ือสารท่ีผูรั้บขอ้มูลทั้ งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ 
Intranet และ Internet เป็นตน้ เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสาร เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทั 
   ทั้งนี้ บริษทัและบริษทัยอ่ยไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั ดูแลรับผิดชอบในการจดัเตรียมขอ้มูลและ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม รวมทั้งบนัทึกสรุปความคิดเห็น และมติของท่ีประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนใน
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 
  5) ระบบการตดิตาม 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การติดตามผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และมีระบบการ
ติดตามการปฏิบติังานเป็นลาํดบัชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหาร เพ่ือติดตามเป้าหมาย
และกํากับการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ท่ีอยู่ในแผนธุรกิจประจําปี  โดยได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกเดือน พร้อมทั้ง แกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน และปรับแผนการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกบัประมาณการ ในกรณีท่ีผลการดาํเนินงานจริงมีความแตกต่างจาก
ประมาณการกจ็ะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดผลแตกต่างเพ่ือกาํหนดแนวทางปรับปรุงการดาํเนินงานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยให้ผูรั้บผิดชอบนาํเสนอรายงาน เพ่ือทบทวนการปฏิบติังานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วม
พิจารณาเพ่ืออนุมติัแผนการแกไ้ขปัญหา และใหร้ายงานการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งกาํหนดระยะเวลาการติดตามผลไว ้
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โดยชดัเจน มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น ถูกตอ้ง มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
   โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 4 คร้ัง คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีระบบการ
ประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น เช่น ดา้นบญัชีและการเงิน การปฏิบติังาน การปฏิบติัตาม
กฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพยสิ์น และเร่ืองทุจริต ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะช่ือเสียงอย่างมีนัยสําคัญ  เพ่ือรีบ
ดาํเนินการแกไ้ขอยา่งทนัถ่วงที จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจได้
วา่การควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอยา่งครบถว้น เหมาะสม มีการประเมินและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่ง
ทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผูรั้บผิดชอบในฝ่ายงาน
รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุม
ภายในผ่านงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานสากล การปฏิบติังาน
วิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพ่ือให้มัน่ใจวา่ขอ้
ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเหมาะสมทนัท่วงที  
  การตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดูแลให้งานตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีในการสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) 
และให้คาํปรึกษา (Consulting) ไดอ้ยา่งอิสระ เท่ียงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทาํงานของบริษทั
และบริษทัย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าการดาํเนินงานของบริษทั มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเส่ียง ให้อยู่ในระดบัท่ีบริษทั ยอมรับได  ้และ      
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัโดยมอบหมายให้คุณเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการงานตรวจสอบภายใน      
เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงไดพิ้จารณาคุณสมบติัของ คุณเอกพนัธ์ุ นวลเมือง 
แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบัติหน้าท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการ
ปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน               
การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ทั้ งน้ี งานตรวจสอบภายในไดพ้ฒันางานตรวจสอบภายในให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยกาํหนดให้มีการประเมิน
ตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพฯ และการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากน้ีมีการกาํหนด Audit Competency 
เพ่ือใชป้ระเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานของงานตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบติังานท่ีเป็นอยูอ่ยา่งแทจ้ริง 
เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และขอ้จาํกดัต่างๆ ในการปฏิบติังานของตนเองอยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ
พฒันาผูต้รวจสอบภายในให้มีทกัษะความรู้ และความสามารถในระดบัมาตรฐานสากล เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ดา้นวิชาชีพตรวจสอบภายใน และดา้นธุรกิจ
ต่างๆ ของกลุ่มบริษทั รวมถึงความรู้ดา้นวชิาชีพอ่ืนๆ และสอบเพ่ือรับวฒิุบตัรวชิาชีพต่างๆ เป็นตน้  
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  การบริหารจัดการความเส่ียง 
  คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร ซ่ึงถือเป็นกลไกสําคญัและ
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานท่ีจะทาํให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยมีการกาํหนดเป็น
นโยบายการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมุ่งเน้นการพฒันาระบบบริหารความเส่ียงตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเส่ียงทั่วทั้ งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดาํเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง ซ่ึงอา้งอิงตามมาตรฐานสากลท่ีองค์กรทัว่โลกนิยมใชอ้ย่างแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับของ ISO 31000:2009 และ 
COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพ่ือจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้และติดตามการบริหาร
ความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัไดมี้การจดัทาํการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง ทั้งในระดบัผูบ้ริหารและระดบัผูป้ฏิบติัการ
ของบริษทั เพ่ือร่วมกนัประเมินความเส่ียง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องบริษทั เหตุการณ์ท่ีอาจทาํให้องคก์รเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รโดยมีหลกัการกาํหนดว่า หากมีความเส่ียงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนท่ีกาํหนดแลว้ บริษทัจะตอ้งมีมาตรการในการบริหารความเส่ียง  
  บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ท่ีผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม ดาํเนินการปลูกฝัง
ให้การบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองคก์ร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทัเพ่ือทาํหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงในทุกดา้นใหมี้ความเหมาะสมและมอบหมายใหค้ณะทาํงานดา้นพฒันากระบวนงานภายใน
และบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบักลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพ่ือทาํหนา้ท่ี ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหาร
ความเส่ียงในระดบัปฏิบติัแต่ละฝ่ายงาน โดยจดัทาํแผนงานสนบัสนุน/ส่งเสริมและพฒันาการดาํเนินงานตามแผนการบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีสาํคญั 
และนาํเสนอความคืบหนา้และรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 
  นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การประเมินความเส่ียงและปัญหาอุปสรรคท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานพร้อมกบั
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู ่เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน ให้ผล
การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีขอบเขตครอบคลุมเร่ืองการบริหารและการจัดการ การตลาด การขาย 
คลงัสินคา้และโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจดัซ้ือ งานบญัชี การเงิน สินเช่ือ ทั้งน้ีไดม้อบหมายและติดตาม
ให้ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานดาํเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบัติงานตามท่ีไดก้าํหนดไว ้
รวมทั้งใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติั เพ่ือใหผ้ลการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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12. รายการระหว่างกนั
       12.1 รายการระหว่างกนัของ บริษทัและบริษทัย่อย กบั บริษทัที่เกีย่วข้องใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  หน่วย (ล้านบาท)

บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี ธุรกจิปกติ บริษทัและบริษทัย่อย:- มีกรรมการร่วมกนั
บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซสิเตม็ส์ รายไดจ้ากคา่เชา่ คา่บริการ - อา้งอิงตามราคาตลาดในพื้นทีใ่กลเ้คยีงในชว่งปีทีท่าํสญัญา
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้ - บริษทัมีรายไดค้า่สิทธิการเชา่ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค                   1.00 - รายไดจ้ากสญัญาคา่ตอบแทนสิทธิต ัง้แตป่ี 2531 ซึ่งขณะนั้น
บจ. พี.เอม.ฟูด ตามสญัญาระยะยาว บริษทัเป็นเจ้าของอาคารสญัญามีระยะเวลา 30 ปีสิ้นสุด ปี 2565
บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดสัตรี้                 14.26 -  ราคาคา่เชา่กาํหนดจากตน้ทนุการให้เชา่บวกกาํไรจาํนวน
บจ. พรีเมียร์ โฟรเซน่ โพรดกัส์ หนึ่งเทยีบเคยีงกบัการให้เชา่ของผูเ้ชา่รายอื่น
บจ.พีเอ็ม เอสอี
บจ. มีวนา                 44.73 -  ราคาคา่เชา่กาํหนดจากตน้ทนุการให้เชา่บวกกาํไรจาํนวน
บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ หนึ่งเทยีบเคยีงกบัการให้เชา่ของผูเ้ชา่รายอื่น
บจ. อินฟินิท กรีน
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮลเทลส์
บจ. รายา เฮอริเทจ ลูกหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
บจ. เสรี พรีเมียร์ บจ.พรีเมียร์ ฟิชช ัน่ แคปปิตอล                   0.02
บจ.พรีเมียร์ แอสเซท็ส์ บจ.พรีเมียร์ มาร์เกต็ติง้                   0.02
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั บมจ.พรีเมียร์ โพรดกัส์                   0.04
บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์ บจ.พีเอ็มเอสอี                   0.06
บจ. พรีเมียร์ ฟิชช ัน่ แคปปิตอล บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮลเทลส์                   0.15
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี                   0.22
มูลนิธิยุวพฒั่น์ บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซสิเตม็ส์                   0.01
บจ.เนเจอร์ทชั บจ. พี.เอม.ฟูด                   0.01
บจ.ไทยดีเอ็มอาร์รีเทล บจ.เนเจอร์ทชั                   0.01

บจก.ไทยดีเอ็มอาร์รีเทล                   0.02
รวม                   0.56

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล

- บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) ให้เชา่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นสญัญาเชา่
ดาํเนินงาน อายุเชา่ 3-5 ปี

- บจ.พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่ ให้เชา่ยานพาหนะเป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงาน    
อายุเชา่ 3-5 ปี พรอ้มกบัให้บริการพนักงานขบัรถ

นติิบคุคลที่เกีย่วข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ ความสัมพันธ์
มลูค่ารายการ

ปี 2561

 
 

รายการระหว่างกัน
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 หน่วย (ล้านบาท)

บจ.พรีเมียร์ เมโทรบสั ธุรกจิปกติ บริษทัย่อย :- มีกรรมการร่วมกนั - อตัราคา่เชา่และคา่บริการเทยีบกบัราคาตลาดของพื้นที่
- บริษทัย่อย  เชา่สถานทีเ่พื่อใชใ้นการบริหารจัดการ 5.20 ใกลเ้คยีง
ประจาํวนัในส่วนของรถรบัส่งพนักงาน/ลูกคา้/รถรบัส่งนักเรียน - คา่ไฟฟ้า/ คา่โทรศพัท ์เกบ็ตามจาํนวนทีเ่กดิขึ้นจริง ส่วนภาษี
เป็นส่วนงานบริการและซอ่มบาํรุง 1,186.8 ตรม. อตัราคา่เชา่พื้นที ่157 บาทต่
ตรม.ตอ่เดือน และพื้นทีเ่ชา่อาคารสาํนักงาน 132.9 ตรม. อตัราคา่เชา่ 216 บาทตอ่
ตรม.ตอ่เดือน

โรงเรือนเกบ็ตามการประเมินของกรุงเทพมหานคร

คา่บริการ 144 บาทตอ่ตรม. ตอ่เดือน

บจ.พรีเมียร์ เมโทรบสั ธุรกจิปกติ บริษทัย่อย :-
ตน้ทนุงานบริการ มีกรรมการร่วมกนั
- บริษทัย่อย  ใชบ้ริการพื้นทีเ่พื่อจอดรถในอตัรา 560 บาท ตอ่คนัตอ่เดือน 
จาํนวนรถ 92 คนั ปัจจุบนัเป็นอตัรา 700 บาทตอ่คนัตอ่เดือน  จาํนวน 113 คนั

                  0.78
ราคาเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด

บจ.พรีเมียร์ มอเตอร์ ธุรกจิปกติ บริษทัย่อย :-
ตน้ทนุงานบริการ (รถรบัส่ง) มีกรรมการร่วมกนั
บริษทัย่อย ใชบ้ริการเตมิกา๊ซ NGV รถทีใ่ชใ้นงานบริการรถรบัส่ง                   1.35 ราคากา๊ซเป็นไปตามประกาศราคขายปลีกของปตท.

บจ. พรีเมียร์ ฟิชช ัน่ แคปปิตอล        บริษทัและบริษทัย่อย:-

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร
คา่บริการตอ่เดือน มีดงันี้ - ที ่บจ.พรีเมียร์ ฟิชช ัน่ แคปปิตอล ให้บริการตามสดัส่วนของ
บมจ.พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ ์      อตัรา  487,380  บาท                   5.94 รายได,้ สินทรพัย์และอตัรากาํลงัคน
บจ.พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่          อตัรา 1,096,640  บาท                 13.16
บจ.พรีเมยีร์ โบรคเคอร์เรจ           อตัรา   487,420 บาท                   5.85
บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)     อตัรา   90,000   บาท                   1.08
รวม                 26.03

สนับสนุน
ธุรกจิปกติ

นติิบคุคลที่เกีย่วข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ ความสัมพันธ์
มลูค่ารายการ

ปี 2561
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล
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 หน่วย (ล้านบาท)

 บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซสิเตม็ส์ บริษทัและบริษทัย่อย:-
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร มีกรรมการร่วมกนั 6.85 - เ งื่อนไขการคา้ท ัว่ไป

บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง        บริษทัย่อย:-
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร มีกรรมการร่วมกนั 4.14                  
- บริษทัย่อย ทาํสญัญาเชา่พื้นทีใ่นอาคารPCP สญัญา - อตัราคา่เชา่และคา่บริการส่วนกลางเทยีบเคยีงราคาตลาดส่วน
เชา่มีอายุ  3 ปี โดยมีรายละเอียด ดงันี้ คา่ไฟฟ้าคา่โทรศพัทต์ามจาํนวนทีใ่ชจ้รง
- พื้นทีเ่ชา่  บจ.พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่ 336.28 ตรม.และ 233.24 ตรม. ราคาคา่
เชา่ คา่ตอบแทนสิทธิ 250 บาท และ 275 บาท ตามลาํดบั   สญัญาครบกาํหนด 31
 พ.ค.2561 และเริ่มสญัญาใหม่ 1 มิ.ย. 2561 พื้นทีเ่ชา่รวม 569.52 ตรม. ราคาคา่
เชา่ 275 บาทตอ่ตรม

- คา่ภาษีโรงเรือนตามจ่ายจริง.และคา่ซอ่มจากคา่วสัดุบวกคา่แรง

 - คา่บริการส่วนกลาง 228 บาทตอ่ ตรม.
เจ้าหน ีก้จิการที่เกีย่วข้อง                 46.17
เงินประกนัตามสัญญาเช่า                   0.86

- พื้นทีเ่ชา่ บจ.พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ 124.70 ตรม. ราคาคา่เชา่ คา่ตอบแทนสิทธิ
 250 บาทตอ่ตรม.  ครบสญัญา 31 พ.ค. 2561 เ ริ่มสญัญาใหม่ 1 มิ.ย. 2561 ราคาคา่

มลูค่ารายการ
ปี 2561

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล

สนับสนุน
ธุรกจิปกติ

ใชบ้ริการเกีย่วกบัระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัซอฟแวร์, อินเทอร์เน็ต,อีเมล์  
รวมท ัง้งานบริการอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

สนับสนุน
ธุรกจิปกติ

นติิบคุคลที่เกีย่วข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ ความสัมพ ันธ์
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นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

             บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยคาดวา่ในอนาคตจะยงัคงมีรายการระหว่างกนัเกิดข้ึนอีก ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายและบริการ การเช่าพ้ืนท่ีสํานักงาน การให้เช่าพ้ืนท่ีสํานักงาน การ
ว่าจ้างบริหารตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คาํปรึกษาธุรกิจ การเช่ารถยนต์เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ ค่าเช่าและบริการ
อ่ืนๆ เป็นตน้  ซ่ึงรายการระหวา่งกนัทั้งหมดจะเกิดข้ึนตามความจาํเป็นและเพ่ือประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั 
โดยมีการกาํหนดนโยบายการคิดราคาระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะสอบทานรายการระหวา่งกนัเป็นรายไตรมาส 
 สําหรับรายการระหว่างกนัท่ีสําคญัท่ีเกิดข้ึนใหม่ บริษทัจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั  
 ทั้งน้ี รายการระหว่างกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทั
จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
การทาํรายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี  
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 (1)  ภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจ      

 ในภาพรวมของธุรกิจรถเช่าในปี 2561 แบบสัญญาเช่าดาํเนินงานยงัคงเป็นธุรกิจมีการแข่งขนัอย่างต่อเน่ืองบนทุก
ประเภทของยานพาหนะ ตั้งแต่กลุ่มรถระดบัผูบ้ริหารไปจนระดบัปฏิบติัการ ประกอบดว้ยรถยนตน์ัง่ประเภทต่างๆ รถตูแ้ละ รถ
กระบะบรรทุกเพ่ือการพาณิชยร์องรับนโยบายเปล่ียนจากทรัพยสิ์นองคก์รเป็นเช่าใช ้และการขยายตวัของภาคธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น 
ธุรกิจขนส่ง เกษตรกรรม ก่อสร้าง สอดคลอ้งกบัขอ้มูลสถิติรถจดทะเบียนใหม่กรมการขนส่งทางบกทัว่ประเทศปี 2561 สูงถึง 3.09 
ลา้นคนั (รวมทุกประเภท) เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 0.86% ดงันั้นความตอ้งการของตลาดในบริการรถเช่าดาํเนินงาน (Operating 
Lease) จะเป็นกลไกสาํคญัในการลดตน้ทุนการจดัการ ลดความยุง่ยากในการบริหาร และสร้างประสิทธิภาพในการทาํงานให้กบั
องคก์รต่างๆ  

 สําหรับการดาํเนินงานในปี 2561 ยงัคงมุ่งเนน้การให้บริการรูปแบบต่างๆ ท่ีมีมาตรฐานสอดคลอ้งความตอ้งการของ
ลูกคา้ สร้างคุณค่าเพ่ิมในการให้บริการ พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชง้าน บริหารจดัการและวิเคราะห์ขอ้มูลการใชง้าน
เพ่ือนาํไปเป็นแผนพฒันาให้กบัผูใ้ชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมทุกกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความปลอดภยับนทอ้งถนน 
ผลกัดนัความปลอดภยัดว้ยการติดตั้งระบบตรวจสอบพร้อมรายงานพฤติกรรมการขบัข่ี การให้บริการตน้แบบพนักงานผูช่้วย
ผูบ้ริหาร (Personal Accelerator) การพฒันาระบบและการจดัเกบ็ขอ้มูลงานลูกคา้สัมพนัธ์สู่ระบบออนไลน์ นอกจากน้ียงัพฒันากล
ยทุธ์ทางการตลาดอยา่งต่อเน่ืองดว้ยพฒันางานการบริการท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ปรับปรุงเทคโนโลยเีพ่ือใชใ้นงานบริการต่างๆ 
อาทิเช่น การพฒันาระบบแอพพลิเคชัน่การจดัการแจง้อุบติัเหตุ ระบบแอพพลิเคชัน่รถโรงเรียนสาํหรับผูป้กครองแจง้สถานะ การ
เดินทางของนักเรียนเพ่ือการส่ือสารท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน การพฒันาระบบงานซ่อมควบคู่กบัตวัแทนจาํหน่ายรถยนตท่ี์ไดรั้บการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพ่ือพฒันางานซ่อมบาํรุงให้มีมาตรฐานและรวดเร็วทั่วประเทศ การเป็นผูท่ี้ให้คาํแนะนํา คาํปรึกษา 
ออกแบบ หาแนวทางแกปั้ญหาทั้งดา้นการบริหารจดัการและการใชง้านเพื่อให้เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของลูกคา้ประเภท
ต่างๆ บริการ 24 ชัว่โมงในกรณีรถเสียหรืออุบติัเหตุ อีกทั้งยงัเสริมดว้ยบริการจดัการฝึกอบรมขบัข่ีปลอดภยัให้กบัลูกคา้ร่วมกบั
องคก์รคู่คา้ เพ่ือสร้างความแตกต่างและประโยชน์ต่อลูกคา้สูงสุด 

      ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัเป็นการให้บริการจดัหาประกนัภยัประเภทต่างๆท่ีให้ความคุม้ครองเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ โดยคดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมีสถานะมัน่คง มีหลกัการชดใชค้่าสินไหมอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว
แนวโนม้การแข่งขนัในตลาดประกนัภยัมีการเพ่ิมช่องทางการขายใหม่เพ่ิมข้ึน ไม่วา่จะขายผา่นเวบ็ไซด ์แอปพิเคชัน่ มือถือ หรือ
ร้านสะดวกซ้ือ และสถานบันการเงิน การรักษาฐานลูกคา้ต่ออายุกรมธรรม์และการขยายผลิตภณัฑ์ยงัคงเป็นส่ิงท่ีบริษัทให้
ความสาํคญั รวมถึงการมุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 หนีสิ้นผลเสียหายจากคดฟ้ีองร้องตามคาํพพิากษาของศาลฎกีา 

   ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  21 ในระหว่างปี  2553 บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจําเลยร่วมจาก
กรมสรรพากรให้ชาํระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิมของปี 2544 และ 2545 พร้อมทั้งเงินเพ่ิมจาํนวนรวมทั้งส้ิน 251.7 
ลา้นบาทแทนกิจการร่วมคา้บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เพท เอน็จิเนียส์ อิงค ์และบริษทั ลอ็ควดู แอนด
รูส์ แอนดนิ์วแนม อิงค ์(กิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน)  ซ่ึงบริษทัเคยเป็นหน่ึงในผูเ้ขา้ร่วมลงทุนในการก่อสร้างโครงการบาํบดันํ้ า
เสียของกรุงเทพมหานครและไดพ้น้จากการเป็นผูร่้วมคา้แลว้ตั้งแต่ปี 2543 โดยเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 ศาลภาษีอากรกลาง
ได้มีค ําพิพากษาให้ยกฟ้อง โดยบริษัทไม่ต้องร่วมชดใช้ค่าภาษีนั้ นแทนกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม  ในระหว่างปี  2555 
กรมสรรพากรไดย้ืน่คาํร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือคดัคา้น  คาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  
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2559 ศาลฎีกาได้มีค ําพิพากษากลับคําตัดสินของศาลภาษีอากรกลาง ส่งผลให้บริษัทต้องร่วมชําระหน้ีภาษีอากรให้แก่
กรมสรรพากร เน่ืองจากบริษทั พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นจาํเลยร่วมในฐานะผูถื้อหุน้ของกิจการร่วมคา้
ซ่ึงไดรั้บโอนสัดส่วนการร่วมลงทุนจากบริษทัในปี 2543 อยูใ่นสถานะลม้ละลาย บริษทัจึงตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในการจ่ายชาํระค่า
ภาษีอากรน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากรตามคาํพิพากษา บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าภาษีอากรน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากรแลว้เป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท 
คงเหลือหน้ีภาษีอากรส่วนท่ีเหลือจาํนวน 241.7 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 ไดมี้มติเห็นชอบเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัขาย 

เงินลงทุนในบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ในราคาไม่ตํ่ากวา่หุ้นละ 4.49 บาท และในจาํนวนหุ้นท่ีขาย
แลว้ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บชาํระราคาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบั 260 ลา้นบาทหรือใกลเ้คียงท่ีสุด ใหแ้ก่บุคคลท่ีสนใจใหร้าคาสูงสุด ซ่ึงอาจ
เป็นหรือไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทักไ็ด ้เพ่ือนาํเงินมาชาํระหน้ีค่าภาษีอากรท่ีมีต่อกรมสรรพากรตาม          คาํพิพากษา
ศาลฎีกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 6/2560 ไดมี้มติให้แกไ้ขเพ่ิมเติมมติท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 4/2560  เพ่ือปรับขั้นตอนการขายเงินลงทุนในบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์   ลิซซ่ิง จาํกัด โดยมี
สาระสําคญัดงัน้ี “ให้ดาํเนินการสรรหาบุคคลท่ีสนใจจะซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวโดยมีมติอนุมติัแต่งตั้งบริษทั พีเจเค แคปปิตอล 
จาํกดั ให้ทาํหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีสนใจจะซ้ือ และกาํหนดจาํนวนหุ้นท่ีเสนอซ้ือแลว้ทาํให้บริษทัไดรั้บชาํระราคาเป็นจาํนวนเงิน
เท่ากบั 260 ลา้นบาทหรือใกลเ้คียงท่ีสุด โดยบุคคลท่ีสนใจจะซ้ือหุ้นดงักล่าวจะตอ้งยื่นขอ้เสนอซ้ือเป็นซองเปิดผนึกถึงประธาน
กรรมการตรวจสอบ มายงัท่ีทาํการของบริษทัภายในวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. เม่ือครบกาํหนดเวลาในวนัสุดทา้ยของ
การยื่นขอ้เสนอ ให้นาํขอ้เสนอซ้ือหุ้นของบุคคลท่ียื่นขอ้เสนอมาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 
เพ่ือพิจารณาอนุมติัขายหุน้ต่อไป” 

 ต่อม าเม่ื อวัน ท่ี  31 ตุล าคม  2560 ท่ี ป ระชุมคณ ะกรรมการบ ริษัทค ร้ัง ท่ี  7/2560 มี ม ติ เห็ นชอบ เสนอให ้                       
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั พิจารณาอนุมติัให้บริษทัขายหุ้นสามญัท่ีบริษทัถือครองอยูใ่นบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั จาํนวน 57,777,777 หุน้ ใหแ้ก่บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั ซ่ึงเป็นผูท่ี้ยืน่ขอ้เสนอซ้ือตาม
กาํหนดระยะเวลาและภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดแต่เพียงรายเดียว ในราคาขายหุ้นละ 4.50 บาท คิดเป็นราคาขายรวมทั้งส้ินเท่ากบั 
259,999,996.50 บาท โดยบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จาํกัด จะตอ้งเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นกับบริษัทในรูปแบบและ
ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของสัญญาตามท่ีบริษัทกาํหนด พร้อมวางเงินเป็นประกันจาํนวน 26,000,000 บาท แก่บริษัทภายใน
ระยะเวลา 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัรับขอ้เสนอซ้ือหุ้น และมีมติให้เรียกประชุมวิสามญั  ผู ้
ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 11 มกราคม 2561 เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้บริษทัขายหุน้สามญัท่ีบริษทัถือครองอยูใ่นบริษทั 
พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ใหแ้ก่ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั ตามขอ้เสนอดงักล่าวขา้งตน้ 

 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2560 มีมติให้บริษทัทาํหนงัสือแจง้บริษทั พรีเมียร์ 
ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั เพ่ือขอเล่ือนการทาํรายการซ้ือขายหุ้นของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ออกไป เน่ืองจากบริษทั
หลกัทรัพย ์ยโูอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษทั          ไดมี้ความเห็นในร่าง
รายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อผูถื้อหุ้นของบริษัท ว่าราคาในการเข้าทาํรายการดังกล่าวเป็นราคาท่ีไม่เหมาะสม 
เน่ืองจากมูลค่าหุน้สามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ท่ีไดจ้ากการประเมินมูลค่าโดยท่ี 
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ปรึกษาการเงินอิสระนั้นสูงกวา่ราคาเสนอซ้ือของบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั และผูถื้อหุน้ของบริษทัควรออกเสียงลงมติ
ไม่อนุมติัการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี เน่ืองจากการขอเล่ือนการทาํรายการดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถทาํรายการขายหุน้ 

ของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ให้แก่บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ดงันั้น 
หากบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั ประสงคจ์ะขอยกเลิกขอ้เสนอในการซ้ือหุ้น บริษทัก็ตกลงท่ีจะยกเลิกขอ้เสนอนั้น
โดยต่างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆต่อกนั บริษทัไดมี้หนงัสือถึงบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 
2560 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จาํกดั ไดมี้หนังสือตอบกลบัถึงบริษทั ว่าขอยกเลิก
ขอ้เสนอในการซ้ือขายหุน้ของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 

                  เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษทัไดรั้บหมายบงัคบัคดีแจง้การยึดหุ้นสามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 
จาํนวน 48,339,869 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.53 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั เพ่ือนาํไปขาย
ทอดตลาด  และนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายมาชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาของศาลฎีกา  บริษทั ไดส่้งมอบตน้ฉบบัใบหุ้นสามญัของบริษทั 
พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั  ใหแ้ก่สาํนกังานบงัคบัคดีแพง่แลว้เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งน้ี หุน้ดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของบริษทั จนกว่าจะมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือจากการขายทอดตลาด  ดงันั้น ณ ปัจจุบนั  บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั จึงยงัคงมี
ฐานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 คดแีพ่งอันเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณาคด ี

 ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตูประกอบงบการเงินขอ้ 4.4  บริษทัไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 5 
กรกฎาคม 2560 ในกรณีท่ีบริษทั เนาวรัตน์ พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) ยื่นฟ้องบริษทัต่อศาลลม้ละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 
พก. 6/2558 ในฐานะหุ้นส่วนของกิจการร่วมคา้บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เพท เอ็นจิเนียส์ อิงค ์และ
บริษทั ลอ็ควดู แอนดรูส์ แอนดนิ์วแนม อิงค ์(กิจการร่วมคา้พีอี-เพทแลน)  ใหร่้วมรับผิดชอบในค่าผลงานท่ีกิจการร่วมคา้ พีอี-เพท
แลนคา้งชาํระตามสัญญาจา้งเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการบาํบดันํ้ าเสียของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2546  เป็นเงินตน้
จาํนวน 650.79 ลา้นบาทและดอกเบ้ียจาํนวน 653.01 ลา้นบาท 

กิจการร่วมค้า พีอี-เพทแลนก่อตั้ งข้ึนเม่ือปี 2539 เพ่ือวตัถุประสงค์ในการรับเหมาก่อสร้างระบบบําบัดนํ้ าเสียจาก
กรุงเทพมหานครโดยมีบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บเหมาช่วงการก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสีย ทั้งน้ีบริษทั 
เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) ไดข้อสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือนาํมาใชใ้นการก่อสร้าง โดยท่ีกิจการร่วมคา้ พีอี-เพท
แลนไดโ้อนสิทธิในการรับเงินค่างานจากกรุงเทพมหานคร และบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน)ไดโ้อนสิทธิในการรับ
เงินค่างานจากกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน เป็นหลกัประกนัในสินเช่ือดงักล่าว 

 ในปี 2543 ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ บริษทั มีการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยมีการโอนสัดส่วนการลงทุนใน บริษทัซ่ึงมิใช่
ธุรกิจหลกัของบริษทั รวมถึงสัดส่วนการลงทุนในกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน ไปใหก้บับุคคลอ่ืน 
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 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทั ชาํระเงินแก่บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั 
(มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว นับจากวนัท่ี 23 
กรกฎาคม 2546 เป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 1,123 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 
บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน)  ไดน้าํยดึหุน้สามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั  

จาํนวน 15,660,129 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.47 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั  และ
เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 บริษทั ไดส่้งมอบตน้ฉบบัใบหุ้นให้แก่สาํนกังานบงัคบัคดีแพ่งแลว้ และสาํนกังานบงัคบัคดีแพ่งเป็น
ผูด้าํเนินการในการนาํหุน้ดงักล่าวไปขายทอดตลาดต่อไป   ทั้งน้ี  หุน้ดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั จนกวา่จะมีบุคคลอ่ืน
มาซ้ือจากการขายทอดตลาด  ดงันั้น ณ ปัจจุบนั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั จึงยงัคงมีฐานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั   

    เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 บริษัท ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษเพ่ือคัดค้านคาํพิพากษาของศาล
ลม้ละลายกลางดงักล่าวแลว้  โดยบริษทัคาดวา่ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษจะใชเ้วลาในการพิจารณาพิพากษาคดีน้ีประมาณ 2 ปีนบั
จากวนัท่ีบริษทั ไดย้ื่นอุทธรณ์  ฝ่ายบริหารของบริษทั ไดท้าํการประเมินคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง  และโดยความเห็น
ของทนายความ  จึงมีความเช่ือมัน่ในประเด็นขอ้ต่อสู้ และมีความเห็นว่าศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษน่าจะมีคาํพิพากษากลบัคาํ
พิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง บริษทั จึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินตามคาํพิพากษาดงักล่าวในงบการเงิน 
  (2)  ผลการดาํเนินงาน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสาํหรับปี จาํนวน 40.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 65.34 
ลา้นบาท  โดยมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการในงวดจาํนวน 696.55 ลา้นบาทลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 17.32 ลา้นบาท 
ขณะท่ีอตัรากาํไรขั้นตน้สูงข้ึนกวา่ปีก่อนจาํนวน 26.19 ลา้นบาท โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 31 บริษทัยอ่ยมีกาํไรจากการ
จาํหน่ายยานพาหนะให้เช่า จาํนวน 35.86 ล้านบาทสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อนจาํนวน 14.45 ล้านบาทอันเน่ืองจาก
สถานการณ์ราคารถใช้แลว้สูงกว่าท่ีประมาณการไว ้ และในงวดปีก่อนบริษทัย่อยตั้งประมาณการผลขาดุทนจากการดอ้ยค่า
ยานพาหนะใหเ้ช่าลดลง 24.59 ลา้นบาทส่วนในปีปัจจุบนัไม่มีรายการดงักล่าว 
  ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินในงวดมีจาํนวน 70.14 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 9.38ลา้น
บาท จากการชาํระหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงินและอตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  (3)  ฐานะการเงนิ 

(ก) สินทรัพยร์วมมีจาํนวน1,828.84 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 163.05 ลา้นบาท มาจาก
รายการท่ีเปล่ียนแปลงสาํคญัดงัน้ี 

-  เงินลงทุนชัว่คราวจาํนวน 18.58 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 5.46 ลา้นบาท เป็นเงิน
ลงทุนระยะสั้นท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่เงินฝากธนาคารส่วนท่ีลดลงเพ่ือเป็นเงินหมุนเวยีนของกิจการ  
                   -   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 61.52 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน28.22 ลา้นบาท 
ยอดท่ีลดลงส่วนใหญ่มาจากลูกหน้ีของธุรกิจใหเ้ช่ายานพาหนะ 
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           -  สินทรัพยภ์าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั เป็นรายการภาษีเงินไดท่ี้ถูกหกั ณ ท่ีจ่ายของปีปัจจุบนัซ่ึงมี

จาํนวน 32.75 ลา้นบาท 
-   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจาํนวน 73.55 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 6.05  

ลา้นบาท จากปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน 
- ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์สุทธิ มีจาํนวน 1,529.30 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

149.00  ลา้นบาท ในระหวา่งปีมีการซ้ือยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์จาํนวน 303.98 ลา้นบาท  และมีการจาํหน่ายออก สุทธิจาก
ค่าเส่ือมราคาจาํนวน 253.72 ลา้นบาท ส่งผลทาํให้การดอ้ยค่าของยานพาหนะให้เช่าลดลง 77.68 ลา้นบาท และค่าเส่ือมราคาใน
งวดมีจาํนวน 276.92  บาท 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนจาํนวน 49.96 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 29.83  ลา้นบาท 
จากการจดัประเภทรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  

(ข)  หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีจาํนวน 1,730.01 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  
198.89 ลา้นบาทรายการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจาํนวน 28.74 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  4.63 ลา้นบาท 
ยอดท่ีลดลงส่วนใหญ่มาจากเจา้หน้ีของธุรกิจใหเ้ช่ายานพาหนะ 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินมีจาํนวนรวม 1,334.56  ลา้นบาท ลดลงจากงวด
เดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 194.95 ลา้นบาท   จากการจาํหน่ายยานพาหนะใหเ้ช่าท่ีสูงกวา่งวดก่อน 

- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาํนวน 53.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 10.88  
ลา้นบาท จากผลแตกต่างของมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินในทางบญัชีและทางภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล รายการหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยหน้ีสินภาษีเงินไดจ้าํนวน 60.31  ลา้นบาทและสินทรัพย์
ภาษีเงินไดจ้าํนวน 6.81 ลา้นบาท 

- หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนจาํนวน 38.13 ลา้นบาท  ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  8.14 ลา้นบาท จาก
การหน้ีสินทางคดีของธุรกิจยานพาหนะใหเ้ช่า จาํนวน 6.00 ลา้นบาทและสิทธิการเช่าและเงินมดัจาํลดลง 2.14  ลา้นบาท  
        (4)   สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุน 
 เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมาจากรายไดข้องธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั และธุรกิจ
ใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นหลกั กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานในปี มีจาํนวน 276.58 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
จาํนวน 30.22 ลา้นบาท จากการรับชาํระเงินจากลูกหน้ีการคา้เป็นหลกั 
 เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน โดยหลกัมาจากการจาํหน่ายยานพาหนะใหเ้ช่าท่ีครบกาํหนดสัญญาแลว้  ในงวด
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนมีจาํนวน 193.12 ลา้นบาท  
เงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลงจากการชาํระหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงินในงวดจาํนวน 474.53      ลา้นบาท 

 สภาพคล่อง 2561 2560 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.22 0.26 0.16 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.12 0.17 0.14 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด 0.37 0.33 0.43 
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  (5)  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีจ่ะมต่ีอการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 
  จากขอ้มูลวิเคราะห์อุตสาหกรรมธุรกิจรถเช่าซ่ึงมีการขยายตวัอยา่งตวัเน่ืองในระยะเวลา 6 ปีท่ีผา่นมา มากกวา่ 
48% (ปัจจุบนัมีองคก์รให้บริการมากกวา่ 40 องคก์รรวมบริการรถเช่าทุกประเภท โดย 20 ลาํดบัแรกขององคก์รท่ีใหบ้ริการรถเช่า 
* ตั้ งแต่ปี 2556 จาํนวนรถ 101,343 คัน และส้ินปี 2561 จาํนวนมากกว่า 150,000 คัน) ข้อมูลดังกล่าวยงัสะท้อนความเช่ือมั่น
อุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ืองและมีทิศทางการขยายตวัอยา่งเห็นไดช้ดั สอดคลอ้งนโยบายภาครัฐท่ีออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมา
สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานภาคการเกษตร อุตสาหกรรมขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ การ
ผลกัดนัโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ***ภาพดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand 
Regional Economic Sentiment Index : RSI) ประจาํเดือน ธ.ค.2561 สําหรับภาคตะวนัออกยงัสดใส และส่งสัญญาณท่ีดีอย่าง
ต่อเน่ือง โดยพบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ดงักล่าวยงัขยายตวัในทิศทางบวกท่ีระดบั 61 เน่ืองจากแนวโนม้ท่ีดีข้ึนในภาคอุตสาหกรรม
เป็นหลกั โดยคาดวา่จะมีจาํนวนโรงงานเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก และจดัตั้ง 4 เขตส่งเสริม
พิเศษ ยกระดบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยพ์ทัยา เป็นเขตส่งเสริมพิเศษดา้นการแพทย ์ยกระดบัพ้ืนท่ีโรงงานโตโยตา้ 2 แห่ง 
เป็นเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรม ตั้งเขตส่งเสริมพิเศษพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในส่วนของภาคบริการมีการสนับสนุนจากทาง
ภาครัฐ **อีไอซีประเมินวา่จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2562 จะขยายตวัไดท่ี้ราว 5.7% YOY โดยคาดวา่นกัท่องเท่ียวจีนจะ
กลบัมาขยายตวัเป็นบวกในช่วงไตรมาสท่ี 2 และกลบัมามีส่วนสาํคญัในการสนบัสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงท่ีเหลือของ
ปี รวมถึงการส่งเสริมให้มีการท่องเท่ียวภายในจงัหวดัเพ่ิมข้ึน  ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการขยายตวัของธุรกิจรถเช่า
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 จากแหล่งขอ้มูล **EECประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตวัท่ี 3.8% YOY อาจชะลอลงจากอตัราการเติบโตในปี 
2561 ตามภาวะการค้าโลกท่ีชะลอตัวลง อันเป็นผลมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศสําคัญท่ีชะลอลง ประกอบกับ
ผลกระทบจากสงครามการคา้ท่ีชดัเจนข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหป้ริมาณการส่งออกของไทยชะลอลงในปีน้ี ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้ศรษฐกิจ
ไทยยงัขยายตวัไดดี้มาจากการใชจ่้ายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในประเทศท่ีคาดวา่จะขยายตวัเร่งข้ึน โดยมีปัจจยัสนบัสนุน
จากการใชก้าํลงัการผลิตในหลายอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึน การลงทุนต่อเน่ืองในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการยา้ย
ฐานการผลิตมายงัไทยของธุรกิจต่างชาติท่ีไดรั้บผลกระทบจากสงครามการคา้ ในดา้นการบริโภคภาคครัวเรือนจะสามารถเติบโต
ไดอ้ยา่งค่อยเป็นค่อยไปตามอตัราการวา่งงานท่ีตํ่า การฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ ของรายได ้และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ 
 จากการวิเคราะห์ดงักล่าว ลว้นส่งผลสร้างความเช่ือมัน่ในธุรกิจประเภทรถเช่าระยะยาวยงัมีการขยายตวัเพ่ือรองรับ
ธุรกิจจากทุกภาคส่วน ซ่ึงจะกระตุน้ใหมี้การแข่งขนัสูงข้ึนทั้งทางดา้นราคาและบริการ และอาจเกิดการเขา้หากลุ่มเป้าหมายธุรกิจท่ี
มีแนวโนม้การเติบโตสูงกลุ่มเดียวกนั เช่น ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงันั้นบริษทัจึงจาํเป็นตอ้งเพ่ิมมูลค่าในงานบริการให้กบัลูกคา้ทั้งธุรกิจรถเช่าและธุรกิจนายหน้าประกนัภยั ตลอดจนการเสนอ
บริการรูปแบบใหม่ๆใหก้บักลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการคุณภาพ การทาํธุรกิจท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่ายทั้งลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัปัจจยั
เหล่าน้ีจะช่วยใหบ้ริษทัสามารถเติบโตในธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

*  ขอ้มูลจากสมาคมรถเช่าและบริษทั อลัลายแอนซ์ ออโต ้ออคชัน่ จาํกดั 
**   ขอ้มูลจากอีไอซี Economic Intelligence Center 
***  Thailand Regional Economic Sentiment Index : RSI 
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 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ดว้ยเหตุท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ สําหรับงบการเงินไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  บริษทัไดด้าํเนินการจดั
ประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลแก่นักลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง(Public Presentation) ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติให้ช้ีแจงแนวทางการ
ดาํเนินการแกไ้ขกรณีท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย”C” ในวนัท่ี 28 สิงหามคม 2561 ดงัน้ี 
 สาเหตุท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” มาจากเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาให้
บริษทัชาํระหน้ีค่าภาษีอากรคา้งของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน ใหแ้ก่กรมสรรพากรเป็นจาํนวน 251 ลา้นบาท และคณะกรรมการ
บริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการชาํระหน้ีคดีภาษีอากร โดยให้บริษทัขายหุ้นบริษทัยอ่ย(บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั)
บางส่วนเพื่อนาํมาชาํระหน้ีให้แก่กรมสรรพากร ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทั
ชาํระเงินค่างานของกิจการร่วมร่วมคา้ พีอี-เพทแลนใหก้บับริษทั เนาวรัตน์ พฒันาการ จาํกดั(มหาชน)(“คดีฟ้องเรียกค่างาน”) เป็น
จาํนวน 479 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546 ดว้ยคดีฟ้องค่างานยงัไม่เป็นท่ีสุด 
โดยบริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ผล
ของคาํพิพากษาในคดีดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการแกไ้ขปัญหาของบริษทั ดงัน้ี 
 1. บุคคลผูใ้ห้ความสนใจท่ีจะซ้ือหุ้นบริษทัยอ่ยไดย้ติุการขอเสนอซ้ือหุ้น จากความไม่แน่นอนของผลคดีฟ้อง  ค่า
งาน 
 2. การท่ีคดีฟ้องค่างานยงัไม่เป็นท่ีสุด ทาํใหบ้ริษทัตอ้งรอผลคาํพิพากษาอนัเป็นท่ีสุดในคดีน้ีก่อนจึงจะกาํหนดแนว
ทางการแกไ้ข กรณีท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ได ้
 และเร่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินและการดาํรงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดว้ยบริษทัประกอบ
ธุรกิจเพ่ือการลงทุน(Holding Company)  โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินต่างๆในบริษทัยอ่ย 2 บริษทั ไดแ้ก่ ธุรกิจใหบ้ริการ
เช่ารถเพื่อการดาํเนินงานผา่นบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั และธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัผา่นบริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ 
จาํกดั หากมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจใหบ้ริการเช่ารถเพ่ือการดาํเนินงานดงักล่าว จากการขายทอดตลาด
ของกรมบงัคบัคดี  บริษทักย็งัคงเหลือธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัหรือธุรกิจแกนอยู ่
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คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ยท่ีจดัทาํข้ึน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ไดแ้สดงฐานะการเงิน รายได ้ ค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสดรวมท่ี
เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยไดจ้ดัใหมี้การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอท่ีรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น 
รวมทั้งการป้องกนัการทุจริตและการดาํเนินการท่ีผิดปกติ  และในการจดัทาํรายงานทางการเงิน ไดมี้การพิจารณา
เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน        ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบ
การเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแลว้       

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ กาํกบัดูแล
รายงานทางการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 

 

                                                                                                                                            
                                                                                                                  ( นายกิตติศักดิ์   เบญจฤทธ์ิ )  

                                                                                                                   ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการ 
                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ไดรั้บแต่งตั้งตามมติท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25  เมษายน  2561 ประกอบดว้ย 

 นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 1/1  คร้ัง 
 นางศุภศรี สุธนฐาน  กรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 1/1  คร้ัง 
 นายสุรพล สร้างสมวงษ ์ กรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 1/1  คร้ัง 

 รศ.ดร.วิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี  ประธานกรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 3/3  คร้ัง 
 นายเกรียงไกร รักษก์ลุชน กรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 3/3 คร้ัง 
 นายอนุพงษ ์ เตชะอาํนวยพร กรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 3/3 คร้ัง 

หมายเหตุ       กรรมการอิสระ ครบวาระในการดาํรงตาํแหน่ง ในวนัท่ี 25  เมษายน  2561  
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติครบถว้นตามข้อกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละ           
ตลาดหลกัทรัพย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย กฎระเบียบ โดยอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ท่าน
ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือเป็นผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษา คู่คา้ 
หรืออ่ืนๆ กบับริษทั และบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ ไดก้าํหนดไว ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ไดรั้บการแต่งตั้ง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นการเฉพาะ 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 6 คร้ังประกอบดว้ย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบราย
ไตรมาส จาํนวน 4 คร้ัง การประชุมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัย่อย จาํนวน 1 คร้ัง และการประชุมเป็นการ
เฉพาะกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมจาํนวน 1 คร้ัง โดยในการประชุมแต่ละคร้ังผูบ้ริหารระดบัสูง ผูต้รวจสอบ
ภายในและผูส้อบบญัชี ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตามความเหมาะสม เพ่ือใหข้อ้มูลแก่ท่ีประชุม ช่วยใหก้รรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
เร่ืองสาํคญัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาประกอบดว้ยเร่ืองต่างๆ ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. ความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้ของรายงานทางการเงินของบริษทั 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินทั้ งประจาํไตรมาส และงบการเงินประจาํปี ทั้ งในส่วนเฉพาะ
บริษทัและงบการเงินรวม ซ่ึงผา่นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัและฝ่ายจดัการ โดยการสอบถามและรับ
ฟังคาํช้ีแจงจากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ในเร่ืองความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน และความเพียงพอใน
การเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีควรในสาระสาํคญัและ
มีการจดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอเพ่ือประโยชน์ผูใ้ช ้งบการเงิน  

2. ระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยสอบทานรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีกาํหนด โดยสาํนกังาน ก.ล.ต. 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมมีประสิทธิภาพต่อการ
บริหารอยา่งบรรลุผล มีระบบปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีระบบบริหารความเส่ียง การดูแลรักษาทรัพยสิ์น และการ
บริหารบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ตามลกัษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั  
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. การกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ขอ้แนะนาํในการปฏิบติังานของสํานกังานตรวจสอบภายใน และอนุมติัแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาํปี 2561 ท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคญัในการควบคุมภายใน และบริหารความเส่ียงในกิจกรรมท่ีสําคญัซ่ึง
ครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

4. การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทั
ไดป้ฏิบติัสอดคลอ้งกบักฎหมาย  ระเบียบ  และขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยดีอยา่งต่อเน่ือง 

5. การบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
รวมถึงติดตามการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงในกิจกรรมท่ีสาํคญั โดยประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือ
รับทราบการดาํเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงในดา้นต่างๆ โดยไดใ้ห้ความสาํคญักบัการระบุปัจจยัเส่ียงและแผนการบริหาร
จดัการความเส่ียงของบริษทั พร้อมทั้ งให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ระบบการบริหารความเส่ียง มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจมากยิง่ข้ึน  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัไดบ้ริหารความเส่ียงตามท่ีได้
ระบุไวอ้ยา่งครบถว้น และระมดัระวงัแลว้ 

6.  การปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัตามโครงการแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัและจดัให้มีการประเมินความ
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตภายในบริษทั  บริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชนไทย เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 และบริษทัไดรั้บ
การประเมินดชันีช้ีวดัระดบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Progress Indicator) อยูใ่นระดบัสูงสุดท่ี 5 Extended ในปี 
2558 และ เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการรับรองต่ออายุสถานะสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบติัฯ (CAC) เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงนโยบายท่ีครอบคลุมถึงหุน้ส่วนทางธุรกิจท่ีปรึกษา ตวักลาง หรือตวัแทนธุรกิจรวมถึง
การดาํเนินการผลกัดนัให้คู่คา้ในห่วงโซ่ธุรกิจดาํเนินนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตของสถาบนั
ไทยพฒัน์และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  ซ่ึงอา้งอิงจากมาตรฐานสากล สําหรับ
บริษทัท่ีจดทะเบียนและบริษทัทัว่ไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  บริษทัมีการนาํมาตรการไปปฏิบติัอยา่งครบถว้น
เพียงพอดว้ยความเคร่งครัดและระมดัระวงั   

7. การทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์โดยพิจารณาลกัษณะรายการ เหตุผล
และความจาํเป็น  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลเป็นธรรม และ
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้นเพียงพอ 
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8. การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

                คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและติดตามผลการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัมีการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งครบถว้น และเพียงพอ แสดงถึงการมีระบบ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ใหค้วามเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้นผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย  

9. ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีโดยอา้งอิงจากคุณภาพของงานสอบบญัชี 
ความเหมาะสมของคณะผูส้อบบญัชี และจากการสอบทานรายงานทางการเงิน โดยการประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีโดย
ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมดว้ย  ซ่ึงจะทาํให้รับทราบถึงผลการสอบบญัชีและสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในอย่างเป็น
อิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั เป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็น
อิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี และมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด จึงนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัประจาํปี   

10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานของตนเองโดยเปรียบเทียบกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบติังานมีความครบถว้น เพียงพอและสอดคลอ้งกบั กฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบติัท่ีดี       
      
 

      ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

                                                                                 
 

                   (  รศ.ดร.วไิลลักษณ์  สกุลภกัด ี ) 
         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี ้
 เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 

การไม่แสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั  พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                  
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่สําคญั และไดต้รวจสอบ                   
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ข า้พ เจ า้ไม ่ส ามารถแสดงความ เห ็นต ่องบการ เงินข า้งต น้ นี้ ได  ้เนื ่อ งจาก เรื่อ งที ่กล ่าวไว ใ้นวรรค                   
เกณฑ์ในการไ ม่แสดงความเห็นมีนัยสําคญัต่องบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ของ
บ ริษทั  พรีเมียร์เอ็น เตอร์ไพรซ์  จําก ดั  (มหาชน ) และบ ริษ ทัย ่อย  และงบการเงิน เฉพาะกิจการของ                   
บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  4.4 ในเดือนธันวาคม  2560 ศาลล้มละลายกลางได้มี                     
คาํพิพากษาให้บริษัทชาํระเงินจาํนวน 479 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน
ประมาณ  1,123 ล้านบาทให้แก่โจทย์ในคดีแพ่งอันเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ทั้ งน้ี เม่ือวนัท่ี             
15 มิถุนายน 2561 บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษเพื่อคดัคา้นคาํพิพากษาของศาลลม้ละลาย
กลางดงักล่าวแลว้ โดยบริษทัคาดว่าศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษจะใชเ้วลาในการพิจารณาพิพากษาคดีน้ีประมาณ  
2 ปีนับจากวนัท่ีบริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัไดท้าํการประเมินคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง 
และโดยความเห็นของทนายความ จึงมีความเช่ือมัน่ในประเด็นขอ้ต่อสู้และมีความเห็นว่าศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญ
พิเศษน่าจะมีคาํพิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง ดว้ยเหตุน้ี บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หน้ีสินตามคาํพิพากษาดังกล่าวไวใ้นบัญชี เน่ืองจากคดีดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการอุทธรณ์เพื่อคดัคา้น                     
คําพิ พ ากษ า  ซ่ึ งผ ลขอ งค ดี ย ัง ไ ม่ เป็ น ท่ี ส้ิ น สุ ด แล ะ ข้ึ น อ ยู่ กั บ ก ระบ วน ก ารยุ ติ ธ รรม ใน อน าคต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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นอกจากน้ี บริษทัมีหน้ีสินภาษีท่ีอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการชาํระให้แก่กรมสรรพากรจาํนวน 242 ลา้นบาท 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 สถานการณ์ดงักล่าวทั้งหมดแสดงถึงความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระสําคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญเก่ียวกับความสามารถของกลุ่มบริษัทท่ีจะ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                     
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย อย่างไรก็ตาม เร่ืองท่ีกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระสําคญั แมว้่าขา้พเจา้จะไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอสําหรับความไม่แน่นอน    
ก็ไม่สามารถท่ีจะสรุปผลเพื่อใหข้า้พเจา้ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวไดใ้นขณะน้ี
เน่ืองจากความไม่แน่นอนดงักล่าวอาจมีความเป็นไปไดท่ี้จะส่งผลกระทบต่องบการเงินดงักล่าว 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
สาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่
สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของขา้พเจา้ ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป  ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบ
การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต
อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหาร และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่ม
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลง 
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ไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุด
การดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่ 

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบ
ต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อการเสนอรายงานของขา้พเจา้ 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกํากับดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญั
ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้ งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
                                          

                                                                                                                                                    
ศิราภรณ์  เอ้ืออนันต์กุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 14 กมุภาพนัธ์ 2562 
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บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 11,519,945         16,347,135         113,529               140,899               
เงินลงทุนช ัว่คราว 8 18,579,863         24,036,639         -                            -                            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 61,520,548         89,738,958         8,248                   2,275                   
สินทรัพย์ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 32,754,079         30,678,485         -                            -                            
คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า 33,626,365         35,084,259         76,439                 99,925                 
สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 4,485,228           4,613,455           592,852               190,214               
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 162,486,028       200,498,931       791,068               433,313               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระคํ้าประกนั 11 10,977,460         10,803,115         -                            -                            
เงินลงทุนในลูกหน้ี 12 -                            -                            -                            -                            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                            -                            389,393,822       343,844,326       
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 14 73,554,186         79,600,206         -                            -                            
ยานพาหนะให้เชา่และอุปกรณ์ 15 1,529,301,407   1,678,302,424   4,379                   -                            
สินทรัพย์ท่ีไมไ่ดใ้ชด้าํเนินงาน 16 2,031,100           2,031,100           64,600                 64,600                 
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 530,601               528,891               -                            -                            
สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 49,960,373         20,127,619         -                            -                            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,666,355,127   1,791,393,355   389,462,801       343,908,926       
รวมสินทรัพย์ 1,828,841,155   1,991,892,286   390,253,869       344,342,239       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนว่ย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 28,743,156         33,366,456         33,295,896         34,687,821         
เงินกูยื้มระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 10 -                            -                            24,744,000         10,807,000         
หน้ีสินตามสัญญาเชา่ซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 451,340,190       451,742,378       -                            -                            
หน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 26,697,800         28,433,158         -                            -                            
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย -                            50,397                 -                            -                            
หน้ีสินผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง 21 241,739,349       241,739,349       241,739,349       241,739,349       
หน้ีสินหมนุเวยีนอ่ืน 4,346,594           6,689,027           39,340                 39,340                 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 752,867,089       762,020,765       299,818,585       287,273,510       
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเชา่ซ้ือ - สุทธิจากสว่นท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 786,334,148       946,298,454       -                            -                            
หน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงิน - สุทธิจากสว่นท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 70,186,756 103,031,727 -                            -                            
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22 28,995,623         28,658,849         -                            -                            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 53,497,710         42,613,730         -                            -                            
หน้ีสินไมห่มนุเวยีนอ่ืน 38,134,206         46,266,593         3,311,534           4,310,895           
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 977,148,443       1,166,869,353   3,311,534           4,310,895           
รวมหนี้สิน 1,730,015,532   1,928,890,118   303,130,119       291,584,405       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนว่ย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ส่วนของผู้ ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน  
      หุ้นสามญั 812,152,709 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.5 บาท 4 406,076,355       406,076,355       406,076,355       406,076,355       
   ทุนออกจาํหนา่ยและชาํระเต็มมลูคา่แลว้
      หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.5 บาท 4 400,000,000       400,000,000       400,000,000       400,000,000       
หุ้นท่ีออกสําหรับภาระคํ้าประกนัท่ีเจา้หน้ี
   ยงัไมม่าใชสิ้ทธิเรียกชาํระกบับริษทัฯ 4 (10,191,959)       (10,191,959)       (10,191,959)       (10,191,959)       
ขาดทุนสะสม (299,290,404)     (339,950,675)     (304,791,769)     (339,157,685)     
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุ้น 8,306,805           13,143,621         2,107,478           2,107,478           
สว่นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 98,824,442         63,000,987         87,123,750         52,757,834         
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สียท่ีไมม่อีาํนาจควบคมุ
   ของบริษทัยอ่ย 1,181                   1,181                   -                            -                            
รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 98,825,623         63,002,168         87,123,750         52,757,834         
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,828,841,155   1,991,892,286   390,253,869       344,342,239       

-                       -                       -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนว่ย: บาท)
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บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

(หนว่ย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรขาดทนุ
รายได้
รายไดค้า่เชา่และการบริการ 696,553,242      713,875,781      999,361              999,361              
เงินปันผลรับ 13 -                            -                            2,999,980           -                            
รายไดอ่ื้น
   กาํไรจากการจาํหนา่ยยานพาหนะให้เชา่และอุปกรณ์ 35,864,425         21,414,603         -                            3,443,807           
   อ่ืนๆ 12,160,400         11,882,030         288,376              556,652              
รวมรายได้ 744,578,067      747,172,414      4,287,717           4,999,820           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนคา่เชา่และบริการ 482,316,116      525,825,385      -                            -                            
คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 138,913,291      135,210,002      14,917,686         22,306,722         
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (โอนกลบั) 13 -                            -                            (45,549,496)       10,481,191         
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของยานพาหนะให้เชา่ 15 -                            24,592,570         -                            -                            
รวมค่าใช้จ่าย 621,229,407      685,627,957      (30,631,810)       32,787,913         
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 123,348,660      61,544,457         34,919,527         (27,788,093)       
คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (70,142,041)       (79,518,127)       (553,611)             (41,877)               
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 53,206,619         (17,973,670)       34,365,916         (27,829,970)       
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได้ 24 (12,546,328)       (6,703,997)         -                            203                      
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี 40,660,291         (24,677,667)       34,365,916         (27,829,767)       

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 14 (6,046,020)         2,432,727           -                            -                            
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 1,209,204           (1,391,826)         -                            -                            
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในสว่นของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,836,816)         1,040,901           -                            -                            

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 22 -                            1,279,715           -                            -                            
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 -                            (255,943)             -                            -                            
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในสว่นของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            1,023,772           -                            -                            
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (4,836,816)         2,064,673           -                            -                            

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 35,823,475         (22,612,994)       34,365,916         (27,829,767)       

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 25
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 0.0508                 (0.0308)               0.0430                 (0.0348)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

องค์ประกอบอื่นของ
หุ้นที่ออกสําหรับภาระ สว่นของผูถ้ือหุ้น สว่นของผูม้ี

ทุนเรือนหุ้นที่ออก คํ้าประกนัที่เจา้หนี้ สว่นเกนิทุนจาก รวมสว่นของ สว่นไดเ้สียที่
และเรียกชาํระ ยงัไมม่าใชส้ิทธิ การวดัมลูคา่ ผูถ้ือหุ้น ไมม่อีาํนาจควบคมุ รวมสว่นของ
เต็มมลูคา่แลว้ เรียกชาํระกบับริษทัฯ ขาดทุนสะสม ในหลกัทรัพย์เผื่อขาย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 400,000,000            (10,191,959)                (316,296,780)           12,102,720                   85,613,981               1,181                         85,615,162               
ขาดทุนสําหรับปี -                                  -                                    (24,677,667)             -                                      (24,677,667)             -                                  (24,677,667)             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี -                                  -                                    1,023,772                 1,040,901                      2,064,673                 -                                  2,064,673                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                  -                                    (23,653,895)             1,040,901                      (22,612,994)             -                                  (22,612,994)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 400,000,000            (10,191,959)                (339,950,675)           13,143,621                   63,000,987               1,181                         63,002,168               

-                                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 400,000,000            (10,191,959)                (339,950,675)           13,143,621                   63,000,987               1,181                         63,002,168               
กาํไรสําหรับปี -                                  -                                    40,660,291               -                                      40,660,291               -                                  40,660,291               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี -                                  -                                    -                                  (4,836,816)                    (4,836,816)               -                                  (4,836,816)               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                  -                                    40,660,291               (4,836,816)                    35,823,475               -                                  35,823,475               
เงินปันผลจา่ยโดยบริษทัยอ่ย -                                  -                                    (20)                             -                                      (20)                             -                                  (20)                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 400,000,000            (10,191,959)                (299,290,404)           8,306,805                      98,824,442               1,181                         98,825,623               

-                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนว่ย: บาท)
งบการเงินรวม

สว่นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
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บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

องค์ประกอบอื่นของ
สว่นของผูถ้ือหุ้น

หุ้นที่ออกสําหรับภาระ กาํไรจากผลแตกตา่ง
ทุนเรือนหุ้นที่ออก คํ้าประกนัที่เจา้หนี้ จากการจดัโครงสร้าง
และเรียกชาํระ ยงัไมม่าใชส้ิทธิ การดาํเนินธุรกจิ รวมสว่นของ
เต็มมลูคา่แลว้ เรียกชาํระกบับริษทัฯ ขาดทุนสะสม ของกลุม่บริษทั ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 400,000,000                  (10,191,959)                   (311,327,918)                2,107,478                       80,587,601                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                       -                                       (27,829,767)                   -                                       (27,829,767)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 400,000,000                  (10,191,959)                   (339,157,685)                2,107,478                       52,757,834                    

-                                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 400,000,000                  (10,191,959)                   (339,157,685)                2,107,478                       52,757,834                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                       -                                       34,365,916                    -                                       34,365,916                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 400,000,000                  (10,191,959)                   (304,791,769)                2,107,478                       87,123,750                    

-                                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนว่ย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษี 53,206,619         (17,973,670)       34,365,916         (27,829,970)       
รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย) 
   จากกจิกรรมดาํเนินงาน
   รายไดเ้งินปันผล -                            -                            (2,999,980)         -                            
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหนว่ยลงทุน (160,060)             (275,933)             -                            (26,303)               
   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่เงินลงทุนในหนว่ยลงทุน
      ท่ียงัไมเ่กดิข้ึนจริง 7,055                   65,664                 -                            -                            
   คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน (ลดลง) 885,940              56,328                 (22,000)               (7,468)                 
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน (ลดลง) -                            -                            (45,549,496)       10,481,191         
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 277,052,387      320,845,197      521                      -                            
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของยานพาหนะให้เชา่ -                            24,592,570         -                            -                            
   สํารองประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (383,436)             987,690              -                            -                            
   โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในลูกหน้ี (6,873)                 (20,002)               (6,873)                 (20,002)               
   รายไดค้า่เชา่รับลว่งหน้าตดับญัชี (999,361)             (999,361)             (999,361)             (999,361)             
   กาํไรจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย -                            (6,043,079)         -                            -                            
   กาํไรจากการจาํหนา่ยยานพาหนะให้เชา่และอุปกรณ์ (35,864,258)       (21,414,602)       -                            (3,443,807)         
   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4,465,801           881,642              -                            -                            
   ตดัจาํหนา่ยภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจา่ย 3,289                   567,948              1,740                   32,272                 
   ดอกเบ้ียรับ (182,955)             (140,125)             (799)                     (122,235)             
   คา่ใชจ้า่ยดอกเบ้ีย 69,971,743         79,380,355         549,232              36,938                 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพย์และหน้ีสินดาํเนินงาน 367,995,891      380,510,622      (14,661,100)       (21,898,745)       
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 27,310,470         (24,544,600)       (5,973)                 185,494              
   คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า 1,346,562           2,291,406           23,486                 1,042,853           
   สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 148,790              (81,435)               (382,086)             110,409              
   เงินลงทุนในลูกหน้ี 6,873                   20,002                 6,873                   20,002                 
   สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 844,182              7,204,396           -                            17,000                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (4,623,300)         723,386              (1,391,925)         1,424,890           
   หน้ีสินผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง -                            (10,000,000)       -                            (10,000,000)       
   หน้ีสินหมนุเวยีนอ่ืน (2,342,433)         1,483,475           -                            -                            
   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (4,129,027)         (368,462)             -                            -                            
   หน้ีสินไมห่มนุเวยีนอ่ืน (6,749,590)         (15,880)               -                            -                            
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 379,808,418      357,222,910      (16,410,725)       (29,098,097)       
   จา่ยดอกเบ้ีย (69,971,743)       (79,382,952)       (549,232)             (36,938)               
   จา่ยภาษีเงินได้ (33,259,622)       (31,475,420)       (292)                     (1,740)                 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 276,577,053      246,364,538      (16,960,249)       (29,136,775)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนว่ย: บาท)
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บริษทั พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (174,345)             (482,037)             -                            -                            
เงินลงทุนช ัว่คราวประเภทเงินฝากประจาํเพิ่มข้ึน (20,238)               (19,980)               -                            -                            
ซ้ือหนว่ยลงทุน (246,004,000)     (183,870,000)     -                            (20,660,000)       
เงินรับจากการจาํหนา่ยหนว่ยลงทุน 251,634,019      188,430,056      -                            20,924,844         
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัลดลง -                            -                            -                            14,450,000         
เงินปันผลรับ -                            -                            2,999,980           -                            
ดอกเบ้ียรับ 182,944              140,114              799                      122,235              
เงินรับจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย -                            50,000,000         -                            -                            
ซ้ือยานพาหนะให้เชา่และอุปกรณ์ (24,399,717)       (21,882,256)       (4,900)                 -                            
เงินรับจากการจาํหนา่ยยานพาหนะให้เชา่และอุปกรณ์ 211,904,094      215,207,364      -                            3,443,928           
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทนุ 193,122,757      247,523,261      2,995,879           18,281,007         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยื้มระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                            -                            13,937,000         10,807,000         
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเชา่ซ้ือ (439,946,651)     (448,172,276)     -                            -                            
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงิน (34,580,329)       (38,416,839)       -                            -                            
จา่ยเงินปันผล (20)                       -                            -                            -                            
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (474,527,000)     (486,589,115)     13,937,000         10,807,000         
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพ ิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ (4,827,190)         7,298,684           (27,370)               (48,768)               
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 16,347,135         9,048,451           140,899              189,667              
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 11,519,945         16,347,135         113,529              140,899              

-                            -                            -                            -                            
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ ิม่เติม
รายการทีม่ิใช่เงินสด
ซ้ือสินทรัพย์โดยการทาํสัญญาเชา่ซ้ือในระหวา่งปี 279,580,157 326,761,276      -                            -                            
ซ้ือสินทรัพย์โดยการทาํสัญญาเชา่การเงินในระหวา่งปี -                            95,133,634         -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนว่ย: บาท)
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