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สรุปข้ อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
หน่ วย : ล้ านบาท)

รายการ

2561 / 2018

2560 / 2017

2559 / 2016

ข้ อมูลทางการเงิน Financial Data
สิ นทรัพย์ รวม Total Assets

1,828.84

1,991.89

2,080.31

หนีส้ ิ นรวม Total Liabilities

1,730.02

1,928.89

1,994.70

ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม Shareholders’ Equity

98.82

63.00

85.61

รายได้ จากการขายและบริการ Sale and Service Revenues
รายได้ รวม Total Revenue

696.55
744.58

713.88
747.17

664.30
691.53

กําไรขั้นต้ น Gross Profit

214.24

188.05

171.92

กําไรสุ ทธิ (ขาดทุน) สุ ทธิ Net Profit (Loss )

40.66

(24.68)

(262.42)

อัตราส่ วนทางการเงิน FINANCIAL RATIO
อัตรากําไรขั้นต้ น (% ) Gross Profit Margin

30.76

26.34

25.78

อัตรากําไรสุ ทธิต่อรายได้ รวม (% ) Net Profit Margin

5.46

(3.30)

(38.08)

อัตราส่ วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (% ) Return on Equity

50.25

(33.21)

(124.93)

อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (% ) Return on Assets

2.13

(1.21)

(13.44)

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิต่อหุ้น (บาท)
Earnings (Deficit) per Share (Baht)
เงินปันผลต่ อหุ้น (บาท) Dividend per Share (Baht)

0.051

(0.031)

(0.328)

-

-

-

มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) Book Value per Share (Baht)

0.124

0.079

0.107
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั หนึ่ งในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ เดิมชื่อ บริ ษทั พรี เมียร์ ซัพพลาย
จํากัด จดทะเบี ยนก่อตั้งเมื่ อปี พ.ศ. 2517 บริ ษ ทั แปรสภาพเป็ นบริ ษ ทั มหาชนจํากัด และดําเนิ นการเข้าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2536 ต่อมาในปี 2543 บริ ษทั ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็ นบริ ษทั ประกอบ
ธุ รกิ จเพื่อ การลงทุ นหรื อ Holding Company โ ดยลงทุ นในธุ รกิ จบริ ก ารทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆ ที่ ส ําคัญได้แ ก่
ธุ ร กิ จใ ห้ บ ริ ก ารรถเช่ า รถยนต์ป ระเภทต่ า งๆ เพื่ อ การดําเนิ น งาน (Operating Lease) ธุ ร กิ จ เป็ นนายหน้ าประกัน วิ น าศภัย
ให้บริ การแนะนําและเป็ นที่ปรึ กษาด้านการประกันแก่ลูกค้า
บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย 3 แห่ง ดังนี้
1) บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด ดําเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2) บริ ษ ัท พรี เมี ย ร์ อิ น เตอร์ ลิ ซ ซิ่ ง จํา กัด ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารรถเช่ า เพื่ อ การดํา เนิ น งาน (Operating Lease)
พร้อมทั้งบริ การพนักงานขับรถ บริ การบํารุ งรักษา และบริ การต่อเนื่องอื่นๆ
3) บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จํากัด ดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริ การแนะนําและเป็ นที่ปรึ กษา
ด้านการประกันแก่ลูกค้า
ในปี ที่ ผ่านมาบริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการขยายตัวในธุ รกิจให้บริ การรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการดําเนิ นงาน
(Operating Lease) ซึ่ งเป็ นธุรกิจที่บริ ษทั ดําเนินการผ่านทางบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด ทั้งนี้ เพื่อรองรับ
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ การขยายกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย รวมทั้งบริ การใหม่ๆ เพื่อเป็ น
ทางเลือกให้กบั ลูกค้ามากขึ้น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการได้มีมติให้คง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายไว้เช่นเดิม ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็ นบริ ษทั ไทยที่มุ่งมัน่
ในการเป็ นผูน้ าํ ด้านธุรกิจ
บริ การรถเช่า
นายหน้าประกันภัย
ที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง
มีคุณภาพ สร้างความสมดุลและ
ความยัง่ ยืนให้กบั ธุรกิจ
พนักงาน และสังคม
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พันธกิจ
 ให้บริ การอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล
 นําเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม
 ดําเนินธุรกิจในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน
องค์กร และสังคม
 ผสมผสานความรู ้และความสามารถเพื่อร่ วมคิดร่ วมสร้าง
งานบริ การ
 ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรม
จรรณยาบรรณ
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วัตถุประสงค์ / เป้ าหมายของบริษัท






พัฒนาการสร้างรู ปแบบการให้บริ การที่ครบวงจร และสร้างความแตกต่างที่ชดั เจนในงานบริ การ
เน้น การรั กษาฐานลู กค้าเดิ ม และสร้ างมู ลค่าเพิ่ ม ของการบริ การทั้งกับ ลู กค้าเดิ มและลู กค้าใหม่
เพื่อให้ได้รับความพอใจสู งสุ ด
มุ่งพัฒนาและส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานบริ การตลอดจนพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต
ปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้นอันจะนําไปสู่ การลดต้นทุนทางธุรกิจ
บริ หารจัดการสิ นทรัพย์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการทบทวนเป็ นประจําทุกปี โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่
8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติให้คง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายไว้เช่นเดิม
การเปลีย่ นแปลงและพัฒ นาการทีส่ ํ าคัญในช่ วงปี 2559 - 2561 มีดงั นี้
บริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจัดการหรื อการประกอบธุรกิจ อย่างมีนยั สําคัญในช่วง 3 ที่ผา่ นมา
ปี 2561
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 โดยรับทราบการลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการบริ หารของนายวรเทพ
รางชัยกุล และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติปรับโครงสร้างการจัดการของบริ ษทั โดยยุบตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ หารมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่ งมีผลทําให้
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั เป็ นตําแหน่งผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั
 เมื่ อ วัน ที่ 20 กุม ภาพัน ธ์ 2561 ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ขึ้ น เครื่ อ งหมาย SP และNP
เนื่ องจากผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั งวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่ งสํานักงานก.ล.ต.อาจสั่งการให้บ ริ ษ ทั แก้ไขงบการเงิ น ได้ และในวันเดี ยวกันบริ ษ ทั ได้แจ้งที่
ผูส้ อบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั เป็ นผลมาจากคดีที่ศาลล้มละลาย
กลางได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงินจํานวน 479 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ นประมาณ 1,123 ล้านบาท ให้แก่โจทก์ในคดีแพ่งอันเกี่ยวเนื่องกับขบวนการฟื้ นฟู
กิจการ บริ ษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์เพื่อคัดค้านคําวินิจฉัยของศาลล้มละลายกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญ
พิเศษ เมื่ อวันที่ 15 มิ ถุนายน 2561 โดยคาดว่าศาลอุทธรณ์ คดี ชาํ นัญ พิเศษจะใช้ระยะเวลาในการ
พิ จารณาคดี น้ ี ประมาณ 2 ปี ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ได้ท าํ การประเมิ น คําพิ พ ากษาประกอบกับ
ความเห็นของทนายความ จึงมีความเชื่ อมัน่ ในประเด็นข้อต่อสู ้และมีความเห็นว่าศาลอุทธรณ์คดี
ชํานัญพิเศษน่าจะมีคาํ พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึงไม่ได้
บันทึกประมาณการหนี้ สินตามคําพิพากษาไว้ในบัญชี และเนื่ องจากผลคดียงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดและ
ขึ้นอยูก่ บั ขบวนการยุติธรรมในอนาคต สถานการณ์ดงั กล่าวทั้งหมดแสดงถึงความไม่แน่ นอนที่มี
สาระสําคัญซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ที่
รายงานประจําปี 2561
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จะดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง ตามที่ผูส้ อบบัญชี ได้แสดงเหตุผลไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้
ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ตั้งแต่งบการเงินงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 งบการเงินของบริ ษทั งวดสิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2561 เช่นกันอันเนื่ องจากความไม่แน่นอนของ
ผลของคดี ที่กล่าวข้างต้น พร้ อมกันนี้ ในปี 2561 บริ ษทั ได้ทาํ การชี้ แจงเหตุดงั กล่าวในจดหมาย
ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561, วันที่ 6 สิ งหาคม 2561และวันที่ 8 พฤศจิกายน
2561 เป็ นต้นมา
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริ ษทั ได้ช้ ีแจงต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่ องการชําระหนี้ ตามคําพิพากษาศาล
ฎีกา กรณี ศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 5316/2556 ระหว่างกรมสรรพากร โจทก์
กับบริ ษทั จําเลยที่ 1 และบริ ษทั พรี เมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จําเลยที่ 2 ให้
บริ ษทั และบริ ษทั พรี เมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ร่ วมกันชดใช้หนี้ค่าภาษีอากร
ค้างรวม 251,699,348.81 บาท ซึ่ งในปี 2560บริ ษทั ได้เคยรายงานว่าบริ ษทั จะดําเนินขายหุน้ บริ ษทั
ย่อย(บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด) ที่บริ ษทั ถือครองอยูม่ าชําระหนี้ดงั กล่าว ต่อมาบริ ษทั ไม่
สามารถดําเนินการขายได้เนื่องจากราคาหุ น้ ที่ผสู ้ นใจซื้ อเสนอมานั้นตํ่ากว่าราคาหุน้ ที่ประเมินโดยที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระนั้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริ ษทั ได้รับหมายจากกรมบังคับคดีแจ้ง
การยึดหุน้ ที่บริ ษทั ถือครองในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 48,339,869 หุน้ ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 75.53
ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย เพื่อนําไปขายทอดตลาดและนําเงินที่ขายได้มาชําระหนี้ตาม
คําพิพากษาศาลฎีกา พร้อมกันนี้บริ ษทั ได้ทาํ การชี้แจงเพิ่มเติมเรื่ องเกี่ยวกับฐานะการเงินและการ
ดํารงสถานะการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยมี
ประเด็น ดังนี้
1. บริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานขาดทุนต่อเนื่ องมาจากปี 2557 จนถึงปี 2560 มาจากสาเหตุ
หลัก โดยในปี 2557, ปี 2558 และปี 2560 บริ ษทั ย่อย(บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด) มีการ
ตั้งสํารองด้อยค่ายานพาหนะให้เช่า รวมจํานวน 229 ล้านบาท ซึ่ งผลขาดทุนดังกล่าวเป็ นผลขาดทุน
ในทางบัญชีเท่านั้น มิได้ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแต่อย่างใด และ
ในปี 2559 บริ ษทั รับรู ้ผลเสี ยหายในคดีตามคําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับหนี้ ภาษีอากร จํานวน 251
ล้านบาท
ซึ่ งทั้งสองรายการข้างต้นมีจาํ นวนรวม 480 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั มีผลขาดทุนจาก
การดําเนินงานต่อเนื่องมา และเป็ นผลทําให้เกิดผลขาดทุนสะสมจํานวน 340 ล้านบาท
2. ในส่ วนของหนี้ สินหมุนเวียนรวมสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม 562 ล้านบาทนั้นด้วย
รายการหนี้สินหมุนเวียนรวมรายการหนี้สินจากผลเสี ยหายคดีภาษีอากร จํานวน 241 ล้านบาทและ
หนี้สินของบริ ษทั ย่อย(บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด) ซึ่ งเป็ นหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อและ
สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี จํานวนรวม 480 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยยังมีทรัพย์สินเป็ นยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินจํานวนรวม
1,678 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจํานวนเพียงพอในการรองรับการชําระหนี้สินดังกล่าว
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3. การที่หุน้ ของบริ ษทั ย่อย(บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด)ที่กรมบังคับคดีแจ้งยึด
หุน้ นั้น หุน้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวยังคงเป็ นกรรมมสิ ทธิของบริ ษทั จนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาซื้ อจาก
การขายทอดตลาด ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังไม่มีการดําเนินการขายทอดตลาดของกรม
บังคับคดี
4. บริ ษทั ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุน(Holding Company) โดยลงทุนในธุรกิจบริ การทาง
การเงินต่างๆในบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั ได้แก่ ธุรกิจให้บริ การเช่ารถเพื่อการดําเนินงานผ่านบริ ษทั
พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด และธุรกิจนายหน้าประกันภัยผ่านบริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ
จํากัด หากมีบุคคลอื่นมาซื้ อหุน้ ของบริ ษทั จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี บริ ษทั ก็ยงั
คงเหลือธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่ งเป็ นธุรกิจหลักหรื อธุรกิจแกนอยู่
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้ช้ ีแจงตลาดหลักทรัพย์เรื่ องความคืบหน้าในการดําเนินการ
เกี่ยวกับคดีตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคาํ พิพากษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ให้บริ ษทั ชําระเงิน
ให้แก่บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จํากัด(มหาชน) จํานวน 479 ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ดังนี้
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์เพื่อคัดค้านคําวินิจฉัยของศาล
ล้มละลายกลางในคดีพิพาทต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ พร้อมทั้งยืน่ คําร้องขอให้ศาลอุทธรณ์คดี
ชํานัญพิเศษทุเลาการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลางไว้ก่อน โดยศาลล้มละลาย
กลางได้มีคาํ สั่งให้รับคําอุทธรณ์และมีคาํ สั่งให้นาํ เสนอคําร้องขอทุเลาการบังคับคดีให้ศาลอุทธรณ์
คดีชาํ นัญพิเศษเป็ นผูพ้ ิจารณาและมีคาํ สั่ง โดยบริ ษทั คาดว่าศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษจะใช้เวลา
ในการพิจารณาคดีประมาณ 2 ปี
ระหว่างการรอการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ บริ ษทั ได้รับหมายจากกรม
บังคับคดีแจ้งยึดหุ ้นบริ ษทั ย่อย( บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด) ที่บริ ษทั ถือครองอยู่ จํานวน
15,660,129 หุ ้นคิดเป็ นร้อยละ 24.47 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย เพื่อนําหุ ้นดังกล่าวไป
ขายทอดตลาดและนําเงินที่ ขายได้ไปชําระหนี้ ในคดี ตามที่ ศาลล้มละลายกลางมี คาํ สั่งการยึดหุ ้น
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่กระทบต่อการดําเนินกิจการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวยังคงเป็ นกรรมมสิ ทธิของบริ ษทั จนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาซื้ อจากการขายทอดตลาด อย่างไร
ก็ตามเนื่ องจากคดีพิพาทยังไม่เป็ นที่สุด โดยยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ คดีชาํ นัญ
พิเศษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังไม่มีการดําเนินการขายทอดตลาดของหุ น้ บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
11 สิ งหาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยขึ้นเครื่ องหมาย “C” ด้วยเหตุที่ส่วนของผูถ้ ือ
หุ ้นของบริ ษทั ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้ว สําหรับงบการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2561 ซึ่ งตลาดหลักทรัพย์ใช้เกณฑ์ดงั กล่าวตั้งแต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561 และกําหนดใน
บริ ษทั จดทะเบียนที่ข้ ึนเครื่ องหมาย “C” ต้องดําเนิ นการจัดประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลกับผูล้ งทุนและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง(Public Presentation) ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่หลักทรัพย์ถูกขึ้นเครื่ องหมาย “C”
บริ ษ ัท ได้ด ําเนิ น การจัด ประชุ ม เพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล แก่ นั ก ลงทุ น และผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ ง(Public
Presentation) ซึ่ งที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการมี ม ติ ใ ห้ ช้ ี แจงแนวทางการดํา เนิ น การแก้ไ ขกรณี ที่
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย”C” ในวันที่ 28 สิ งหามคม 2561ดังนี้
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สาเหตุที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย “C” มาจากเมื่อวันที่ 30 พฤศจิ กายน
2559 ศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ชําระหนี้ ค่าภาษีอากรค้างของกิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน
ให้แก่กรมสรรพากรเป็ นจํานวน 251 ล้านบาท และคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางในการ
ชําระหนี้ คดี ภาษี อ ากร โดยให้บ ริ ษ ทั ขายหุ ้นบริ ษ ทั ย่อ ย(บริ ษ ทั พรี เมี ยร์ อิ น เตอร์ ลิ ซ ซิ่ ง จํากัด)
บางส่ วนเพื่อนํามาชําระหนี้ ให้แก่กรมสรรพากร ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลาย
กลางได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงินค่างานของกิ จการร่ วมร่ วมค้า พีอี-เพทแลนให้กบั บริ ษทั
เนาวรั ต น์ พัฒ นาการ จํากัด (มหาชน)(“คดี ฟ้ อ งเรี ย กค่ างาน”) เป็ นจํานวน 479 ล้านบาทพร้ อ ม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ด้วยคดีฟ้องค่างานยังไม่เป็ นที่สุด
โดยบริ ษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผลของคําพิพากษาในคดีดงั กล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการแก้ไขปั ญหาของ
บริ ษทั ดังนี้
1. บุคคลผูใ้ ห้ความสนใจที่จะซื้ อหุ ้นบริ ษทั ย่อยได้ยตุ ิการขอเสนอซื้ อหุ ้น จากความไม่
แน่นอนของผลคดีฟ้องค่างาน
2. การที่คดีฟ้องค่างานยังไม่เป็ นที่สุด ทําให้บริ ษทั ต้องรอผลคําพิพากษาอันเป็ นที่สุด
ในคดีน้ ีก่อนจึงจะกําหนดแนวทางการแก้ไข กรณี ที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้น
เครื่ องหมาย “C” ได้
ในปี 2561 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจัดประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(Public Presentation) เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2561และ 27 พฤศจิกายน 2561 และได้ช้ ีแจงสาเหตุที่
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย “C” กับอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาของบริ ษทั ตามที่
กล่าวมาข้างต้น พร้อมทั้งรายงานผลคดีอุทธรณ์ยงั อยูใ่ นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญ
พิเศษ
ปี 2560

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้รับรองฐานะสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต โดยใบรั บ รองดั ง กล่ า วจะมี อ ายุ 3 ปี นั บ จากวัน ที่ มี ม ติ ใ ห้ ก ารรั บ รอง
จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action
Coalition Against Corruption ( CAC )

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้รับหนังสื อจากสํานักงานการบังคับคดีสาํ นักงานอัยการสู งสุ ด
แจ้งให้บริ ษทั ชําระหนี้ ตามคําพิพากษาให้แก่กรมสรรพากร จํานวน 251,699,348.81 บาท และต่อมา
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้รับหนังสื อจากกรมสรรพากร แจ้งเรื่ องไม่อนุมตั ิให้ผอ่ นชําระ
ภาษีรายงวดตามที่บริ ษทั นําเสนอไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 และขอให้บริ ษทั ชําระหนี้ จาํ นวน
ดังกล่าวภายในระยะเวลา 15 วันนับจากได้รับจดหมายแจ้ง ซึ่ งหากบริ ษทั ไม่ชาํ ระหนี้ ภายในเวลาที่
ได้กาํ หนดไว้ ทางกรมสรรพากรก็จะดําเนิ นการเพื่อบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อนํามา
ขายและชําระหนี้ต่อไป
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เมื่ อ วัน ที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการมี ม ติ เห็ น ชอบเสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท
พิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั ขายหุ น้ สามัญที่บริ ษทั ถือครองอยูใ่ นบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง (PIL)
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในราคาขายไม่ต่าํ กว่าหุ ้นละ 4.49 บาท และในจํานวนหุ น้ ที่ขายแล้วทํา
ให้บริ ษทั ได้รับชําระราคาเป็ นเงินจํานวนเท่ากับ 260,000,000 บาทหรื อใกล้เคียงที่สุด(“หุ ้น PIL”)
ให้แก่บุคคลที่สนใจที่ให้ราคาสู งสุ ด
เมื่ อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงินให้แก่ บริ ษทั
เนาวรั ตน์ พฒ
ั นาการ จํากัด(มหาชน) (“NWR”) เป็ นจํานวนเงิ น 478,774,424.90 บาท พร้ อมด้วย
ดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 เป็ นต้นไป
จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการจึงมีมติให้บริ ษทั ทําหนังสื อแจ้ง PFC เพื่อขอเลื่อนการทํา
รายการซื้ อขายหุ ้น PIL ออกไป จนกว่าที่ ป รึ กษาทางการเงิ น อิ ส ระจะมี ค วามเห็ น ฉบับ สมบู รณ์
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากการขอเลื่อนการทํารายการดังกล่าว เป็ นการที่บริ ษทั ไม่สามารถทํารายการ
ขายหุ ้ น PIL ให้ แ ก่ PFC ได้ภ ายในระยะเวลาที่ ก ําหนดไว้ ดังนั้น หาก PFC ประสงค์จ ะยกเลิ ก
ข้อเสนอในการซื้ อหุ น้ PIL โดยที่ PFC และบริ ษทั ต่างจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ ต่อกัน บริ ษทั ก็
ตกลงที่ จ ะยกเลิ ก ข้อ เสนอในการซื้ อ หุ ้ น PILด้ว ย เนื่ อ งจาก บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ ยูโ อบี เคย์เฮี ย น
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ”) ได้มีความเห็นในร่ างรายงานของที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฉบับล่าสุ ด กรณี ที่บริ ษทั จะขายหุ ้นสามัญที่บริ ษทั
ถือครองอยูใ่ นบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด (PIL) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (“หุน้ PIL”)
ให้แก่บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด (“PFC”) ว่า ราคาในการเข้าทํารายการดังกล่าวเป็ น
ราคาที่ ไม่ เหมาะสม เนื่ องจากมู ลค่าหุ ้นสามัญ ของ PIL ที่ ได้จากการประเมิ นมูลค่าโดยที่ ปรึ กษา
การเงิ นอิ ส ระนั้นสู งกว่าราคาเสนอซื้ อของ PFC และผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ควรออกเสี ยงลงมติ ไม่
อนุมตั ิการเข้าทํารายการในครั้งนี้
เมื่ อ วัน ที่ 21 ธัน วาคม 2560 บริ ษ ัท ได้ท ําหนังสื อ แจ้งบริ ษ ัท พรี เมี ย ร์ ฟิ ชชั่น แคปปิ ตอล จํากัด
(“PFC”) เพื่อขอเลื่อนการทํารายการซื้ อขายหุ ้นบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด (PIL) ออกไป
จนกว่าที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจะมีความเห็นฉบับสมบูรณ์

ปี 2559

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
2559 จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) อยูใ่ นเกณฑ์ “ ดีเลิศ ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยบริ ษทั เป็ น 1 ใน 11 บริ ษทั ที่ ได้รับคะแนนเต็ม 100 จากบริ ษทั จดทะเบียนที่ เข้าร่ วมโครงการ
ทั้งสิ้ น 601 บริ ษทั เป็ นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559
เมื่ อ วัน ที่ 12 เมษายน 2559 บริ ษ ัท ได้ดาํ เนิ น การแก้ไขทุ น จดทะเบี ยนเพื่ อ เป็ นการปฏิ บ ัติตามคํา
พิพากษาของศาลฎีกาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ตามผลคําพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่ งมีสาระสําคัญให้บริ ษทั
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ดําเนิ น การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ าหุ ้ น ที่ ต ราไว้ (Par) จากเดิ ม 1 บาทเป็ น 10 บาท ส่ ง ผลให้ ทุ น จด
ทะเบียนของบริ ษทั เป็ น 8,121,527,090 บาท และมีทุนชําระแล้ว 8,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น
800,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท ซึ่ งจากการปฏิบตั ิตามฎีกาดังกล่าว ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมื่ อวันที่ 30 มิ ถุนายน 2559 บริ ษ ทั ได้ดาํ เนิ นการตามคําวินิจฉัยของศาลฎี กา และบันทึ กรายการ
จึ งทําให้บริ ษทั มี ผลขาดทุนสะสม จํานวน 7,454.0 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจํานวนเงินที่ สูง จึ งเสนอให้
พิจารณาลดทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลค่าหุ ้นจากราคาพาร์ (Par) หุ ้นละ 10 บาท ลงเหลือหุ ้นละ
0.50 บาท เพื่อนําไปชดเชยผลขาดทุนสะสม นอกจากนี้ การขาดทุนสะสมของบริ ษทั ยังเพิ่มโอกาส
ในการระดมทุน โอกาสในการจ่ายเงินปันผล
เมื่ อวันที่ 11 สิ งหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 มีมติให้บริ ษทั ปรับโครงสร้าง
ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานและเป็ นการปรั บ
โครงสร้างการถือหุ น้ ไม่ให้ซบั ซ้อนเข้าใจง่าย ดังนี้
- ให้บริ ษทั ซื้ อเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด
จากบริ ษทั พรี เมี ยร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด ในราคาตามบัญ ชี ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน
2559 มูลค่า 288.87 ล้านบาท
- ให้บริ ษทั ซื้ อเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จํากัด
จากบริ ษทั พรี เมี ยร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด ในราคาตามบัญ ชี ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน
2559 มูลค่า 10.86 ล้านบาท
- ให้บริ ษทั ซื้ อสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จํากัด (PLMS) โดยการ
รวมกิ จการแบบ Entire Business Transter (EBT) คื อโอนกิ จการทั้งหมดของ บริ ษทั
พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จํากัด ไปยัง บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) และ
ทําการชําระบัญชี บริ ษทั พรี เมี ยร์ แอลเอ็มเอส จํากัด ในปี ปฏิทินเดียวกัน ซึ่ งจะได้รับ
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากการโอนกิจการ โดยราคาทรัพย์สินที่ทาํ การโอนจะเป็ นราคา
ตามบัญชีของผูโ้ อนในวันที่ทาํ การโอน ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2559
- ให้บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด ลดทุนจดทะเบียนจาก 230 ล้านบาท เป็ น
60 ล้านบาท เพื่อให้จาํ นวนทุนสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในปัจจุบนั และ
นําทุนคืน ผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
- ให้บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จํากัด ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ
บริ ษ ัท จัดให้มี ก ารประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 23 กัน ยายน 2559 และมี ม ติ
อนุ ม ัติ ใ ห้ ล ดทุ น จดทะเบี ย นโดยการลดมู ล ค่ า หุ ้ น จากหุ ้ น ละ 10 บาท เหลื อ หุ ้ น ละ 0.50 บาท
เพื่อนําไปชดเชยผลขาดทุนสะสม
เมื่ อวันที่ 1 พฤศจิ กายน 2559 บริ ษทั ได้รับการประเมิ น จากการสํารวจการกํากับดู แลกิ จการของ
บริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ได้รับคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับร้อยละ 80-89 หรื อ ระดับดีมากคือระดับ 4
ดาว เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 ซึ่ งระดับคะแนนที่บริ ษทั ได้รับนั้นจัดอยู่
ใน “Top Quartile” ในกลุ่มบริ ษทั ที่มี Market Capitalization ตํ่ากว่า 1,000 ล้านบาท
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เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั และบริ ษทั พรี เมียร์ อินฟราสตรัค
เจอร์ จํากัด ร่ วมกัน ชดใช้ห นี้ ค่าภาษี อ ากรค้างรวม 251.7 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นภาระภาษี เงิ นได้และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการร่ วมค้า พีอี - เพทแลน เนื่ องจากบริ ษทั ได้พน้ จากการเป็ นหุ ้นส่ วนของ
กิจการร่ วมค้า พีอี – เพทแลน มาตั้งแต่ปี 2543 แล้ว แต่ศาลฎี กาได้วินิจฉัยว่า การที่บริ ษทั ยังคงให้
กิจการร่ วมค้าใช้ชื่อตนเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิจการร่ วมค้า พีอี – เพทแลน จึงต้องร่ วมรับผิดกับหนี้ สิน
ของกิจการร่ วมค้า พีอี – เพทแลน ซึ่ งภาระภาษีอากรค้างดังกล่าวมิได้เกิดหรื อมีสาเหตุมาจากการ
ดําเนิ นการของบริ ษทั และบริ ษทั ก็มิได้รับประโยชน์ใด ๆ จากการละเลยไม่เสี ยภาษีอากรค้างของ
กิ จ การร่ ว มค้า พี อี – เพทแลน ทั้งนี้ บริ ษ ัท จะหาแนวทางในการดําเนิ น การให้ กิ จ การร่ ว มค้า
พีอี – เพทแลน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ จะต้องรั บผิดชอบโดยตรง ชําระค่าภาษีอากรค้างให้แก่กรมสรรพากร
ต่อไป
เมื่ อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริ ษ ทั ได้ดาํ เนิ นการเพื่อขอต่ออายุการรั บ รองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต

โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด
100%

PE
PC2000
PIL
PB

=
=
=
=

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซ ซิ่ง จํากัด
100 %

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

บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด
99.99 %

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

ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่
บริ ษทั ไม่ มี ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders Agreement) กับผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งรายใด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษทั มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุ รกิจให้บริ การรถเช่าเพื่อการดําเนิ นงาน (Operation Lease) ซึ่ งดําเนิ นงานโดย
บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด
สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ
บริการสิ นเชื่ อธุรกิจและ
ให้ เช่ าอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
บริการรถเช่ าเพื่อการดําเนินงาน
นายหน้ าประกันวินาศภัย
บริการจัดการสิ นเชื่ อ
ค่ าบริการอื่น

ดําเนินการ
โดยบริษัท

% การถือหุ้น
ของบริษัท
ในปัจจุบัน

ปี 2561
รายได้
(ล้ านบาท

%

ปี 2560
รายได้
(ล้ านบาท)

PC2000

100.00

14.50

1.95

PIL /1

100.00

705.16

PB /1

99.99

PLMS /1
PE

รวมรายได้

%

ปี 2559
รายได้
(ล้ านบาท)

%

13.03

1.74

11.69

1.69

94.71

705.59

94.44

651.41

94.20

23.63

3.17

23.67

3.17

25.47

3.68

1.29

0.00
0.17

0
4.88

0
0.65

0.84
2.12

0.12
0.31

744.58

100.00

747.17

100.00

691.53

100.00

ธุรกิจการให้ บริการรถเช่ าเพื่อการดําเนินการ
(1) ลักษณะของการบริการ
เป็ นการให้บริ การจัดหายานพาหนะให้กบั ผูป้ ระกอบการที่ เป็ นนิ ติบุคคล หน่ วยงานราชการและกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจในรู ปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยมีลกั ษณะเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนต์สาํ หรับ
ผูบ้ ริ หาร รถยนต์เพื่อการขนส่ ง รถโดยสารไม่ประจําทางสําหรั บรั บ-ส่ งผูโ้ ดยสาร รถรับ-ส่ งนักเรี ยน และรถยนต์ เพื่อการ
พาณิ ชย์อื่นๆ อายุสัญญาอยูร่ ะหว่าง 3-5 ปี การให้บริ การมีท้ งั การให้บริ การตามสัญญาเช่าระยะยาวและการให้บริ การรถเช่า
พร้อมพนักงานขับรถ โดยบริ ษทั มีรถยนต์ให้เช่าหลากหลายประเภท ได้แก่ รถยนต์นงั่ ขนาดตั้งแต่ 1,500 ซี ซี ขึ้นไป รถยนต์นงั่
เอนกประสงค์ รถกระบะ รถตู ้ และรถโดยสาร
บริ ษ ทั ให้บ ริ การในลักษณะครบวงจร โดยเริ่ มตั้งแต่การวิเคราะห์ และนําเสนอเงื่อนไขการเช่าเพื่อให้
รองรั บกับธุ รกิ จของลูกค้า ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า พร้อมกับการจัดทําประกันรถยนต์ประเภทชั้น 1
การจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ การบํารุ งรักษาและการซ่ อมแซมตามกําหนดระยะทาง รวมทั้งการจัดรถทดแทนให้ใช้ใน
กรณี รถขัดข้องหรื อเกิดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั มีบริ การหลังการขาย โดยผ่านศูนย์ประสานงาน (Call Center) ให้บริ การในรู ปแบบ
One Stop Service ในการดูแลลูกค้า นัดหมายนํารถยนต์เข้ารับการบํารุ งรักษา ประสานงาน ให้คาํ แนะนําในเรื่ องต่างๆ พร้อม
ที มช่ างมื ออาชี พ และรถซ่ อมบํารุ งเคลื่ อนที่ (Mobile Service) รวมทั้งให้ผูบ้ ริ โภคสามารถทราบเส้นทางการเดิ นทางและ
ระยะเวลาในการเดินทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็ วตลอด 24 ชัว่ โมง
(2) การตลาดและการแข่ งขัน
ธุ รกิจลิสซิ่ งในประเทศไทยแบ่งลักษณะผูป้ ระกอบการออกได้เป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่มุ่งเน้นให้เช่า
ทรัพย์สินแบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าซื้ อกับกลุ่มที่มุ่งเน้นการให้เช่าแบบสัญญาเช่าดําเนินงาน
(Operating Lease) โดยบริ ษ ัท พรี เมี ย ร์ อิ น เตอร์ ลิ ซ ซิ่ ง จํากัด จัด อยู่ในกลุ่ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารสั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งาน (Operating
Lease) ซึ่ งถือเป็ นหนึ่งในบริ ษทั ชั้นนําของธุรกิจลิสซิ่ ง
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ในภาพรวมของธุ ร กิ จ รถเช่ าในปี 2561 แบบสั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งานยังคงเป็ นธุ ร กิ จ มี การแข่ งขัน อย่าง
ต่อเนื่ องบนทุกประเภทของยานพาหนะ ตั้งแต่กลุ่มรถระดับผูบ้ ริ หารไปจนระดับปฏิบตั ิการ ประกอบด้วยรถยนต์นงั่ ประเภท
ต่างๆ รถตูแ้ ละรถกระบะบรรทุกเพื่อการพาณิ ชย์รองรับนโยบายเปลี่ยนจากทรัพย์สินองค์กรเป็ นเช่าใช้ และการขยายตัวของ
ภาคธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจขนส่ ง เกษตรกรรม ก่อสร้าง สอดคล้องกับข้อมูลสถิติรถจดทะเบียนใหม่กรมการขนส่ งทางบก
ทัว่ ประเทศปี 2561 สู งถึง 3.09 ล้านคัน (รวมทุกประเภท) เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 0.86% ดังนั้นความต้องการของตลาดใน
บริ การรถเช่าดําเนินงาน (Operating Lease) จะเป็ นกลไกสําคัญในการลดต้นทุนการจัดการ ลดความยุง่ ยากในการบริ หาร และ
สร้างประสิ ทธิภาพในการทํางานให้กบั องค์กรต่างๆ
การดําเนิ นงานของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด ในปี 2561 มุ่งเน้นการให้บริ การรู ปแบบต่างๆ
ที่มีมาตรฐานสอดคล้องความต้องการของคู่คา้ สร้างคุณค่าเพิ่มในการให้บริ การ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้งาน
บริ ห ารจัดการและวิเคราะห์ ขอ้ มู ลการใช้งานเพื่อนําไปเป็ นแผนพัฒนาให้กบั ผูใ้ ช้งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มทุ ก
กิจกรรมที่เสริ มสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเริ่ มจากธุรกิจที่ให้บริ การ ณ ปัจจุบนั เป็ นต้นแบบความปลอดภัย อาทิเช่น
กลุ่มรถเช่าองค์กรที่ร่วมผลักดันความปลอดภัยด้วยการติดตั้งระบบตรวจสอบพร้อมรายงานพฤติกรรมการขับขี่ การให้บริ การ
ต้น แบบพนักงานผูช้ ่ วยผูบ้ ริ ห าร (Personal Accelerator) การพัฒ นาระบบและการจัดเก็บ ข้อมู ลงานลู กค้าสั ม พัน ธ์สู่ ระบบ
ออนไลน์
นอกจากนี้ทางบริ ษทั ยังพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยพัฒนางานการบริ การที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ปรั บปรุ งเทคโนโลยีเพื่อใช้ในงานบริ การต่างๆ อาทิ เช่น การพัฒนาระบบแอพพลิเคชัน่ การจัดการแจ้งอุบตั ิเหตุ
ระบบแอพพลิ เคชัน่ รถโรงเรี ยนสําหรับผูป้ กครองแจ้งสถานะ การเดิ นทางของนักเรี ยนเพื่อการสื่ อสารที่ สะดวกมากยิ่งขึ้ น
การพัฒนาระบบงานซ่ อมควบคู่กบั ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเพื่อพัฒนางานซ่ อมบํารุ งให้มี
มาตรฐานและรวดเร็ วทัว่ ประเทศ การเป็ นผูท้ ี่ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา ออกแบบ หาแนวทางแก้ปัญหาทั้งด้านการบริ หารจัดการ
และการใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับการดําเนิ นธุ รกิ จของลูกค้าประเภทต่างๆ บริ การ 24 ชัว่ โมงในกรณี รถเสี ยหรื ออุบตั ิเหตุ
อีกทั้งยังเสริ มด้วยบริ การจัดการฝึ กอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กบั ลูกค้าร่ วมกับองค์กรคู่คา้ เพื่อสร้างความแตกต่างและประโยชน์
ต่อลูกค้าสู งสุ ด
(3) กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
การสร้ างความแตกต่ างถื อ เป็ นกลยุท ธ์ ห ลัก ของบริ ษ ัท โดยแบ่ งการดําเนิ น การเป็ นหลายภาคส่ ว น
การสร้างความแตกต่างในการบริ การที่ครบวงจร ตั้งแต่การเป็ นผูร้ ่ วมคิด ให้คาํ แนะนํา วางแผน ดําเนินการและพัฒนาจนสําเร็ จ
การสร้างความแตกต่างทางนวัตกรรมด้วยการร่ วมมือผูม้ ีประสบการณ์ในสายธุรกิจอื่นๆ ทั้งภายในกลุ่มพรี เมียร์ หรื อองค์กรคู่
ค้าในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการขับขี่เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุบน
ท้อ งถนน การริ เริ่ ม นวัต กรรมรู ป แบบบริ ก ารใหม่ ๆ เช่ น พนัก งานผูช้ ่ วยผูบ้ ริ ห าร (Personal Accelerator) ในธุ ร กิ จ บริ ก าร
พนักงานขับรถ การบริ การครบวงจร เช่น บริ การงานจดและต่อทะเบียนที่รวดเร็ ว งานประกันภัยพร้อมเงื่อนไขความคุม้ ครอง
ตามกฎหมายหรื อสู งกว่า การขยายเครื อข่ายศูนย์บริ การที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศที่พร้อมให้บริ การทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมงผ่าน
ศูนย์บริ การลูกค้า (Customer Service) การข้ามขีดจํากัดด้วยการให้บริ การครอบคลุมการเดินทางหรื อการใช้งานทุกประเภท
ตั้งแต่รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถตู ้ รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ไปจนถึงรถบรรทุกเพื่อการพาณิ ชย์ ในเวลาเดียวกัน
ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับด้วยหลักสู ตรฝึ กอบรมต่างๆ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการให้บริ การเน้นยํ้า
การฝึ กอบรมด้านการขับ ขี่ อย่างปลอดภัยในกลุ่มพนักงานขับ รถหรื อกัป ตันโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญมื ออาชี พ พร้ อ มเชิ ญ ชวนหรื อ
ดําเนินการให้กบั ลูกค้าที่สนใจ การเป่ าแอลกฮอล์ทุกครั้งก่อนให้บริ การซึ่ งเป็ นมาตรฐานในกลุ่มกัปตันบริ การรถโดยสารไม่
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ประจําทางสร้างความไว้วางใจ สิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ นส่ วนประกอบสําคัญที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ให้อยูใ่ น
ระดับบริ ษทั ชั้นนําของธุรกิจต่อไป
(4) ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
เน้นการให้บ ริ การกลุ่ม ลูกค้าผูป้ ระกอบธุ รกิ จทั้งรายใหญ่ และรายย่อย รวมถึ งหน่ วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มลูกค้าหลักในปั จจุบนั คือ กลุ่มธุ รกิจพลังงานและปิ โตรเคมี กลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มธุ รกิจ
โครงสร้ างพื้นฐาน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนื อและภาคใต้ กลุ่มธุ รกิ จห้างสรรพสิ นค้า
กลุ่มองค์กรด้านการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรี ยนนานาชาติ
(5) การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษทั ใช้การนําเสนอบริ การโดยตรงกับลูกค้า และจัดให้มีศูนย์บริ การทัว่ ประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เข้ารั บบริ การได้สะดวกยิ่งขึ้ น รวมทั้งจัดทําเว็บไซต์ http://www.pil.premier.co.thไว้สําหรับบริ การลูกค้า ทั้งในการต่ออายุ
สัญญา หรื อพิจารณาสิ นค้าและบริ การอื่นๆ เพิ่มเติมได้
(6) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั มี ข้ นั ตอนการจัดหายานพาหนะ อุป กรณ์ ส่วนควบทุ กรู ปแบบจากตัวแทนจําหน่ ายที่ ได้รับ การ
แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการจากค่ายผูผ้ ลิตรถยนต์หรื อผูน้ าํ เข้าหรื อผูผ้ ลิตที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการคัดเลือกบุคลากรหรื อบริ การ
ตามความต้องการของลูกค้า โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สร้ างความมัน่ ใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพรวมรวมถึงการรับประกันจากจากผูผ้ ลิตโดยตรง

ธุรกิจการให้ บริการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย
เป็ นการให้บริ การจัดหาประกันภัยประเภทต่างๆ ที่ให้ความคุม้ ครองเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า โดยคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัยที่มีสถานะมัน่ คง มีหลักการชดใช้ค่าสิ นไหมอย่างยุติธรรมและรวดเร็ ว ให้คาํ แนะนําใน
การทําประกัน ภัย ที่ จ ําเป็ นกับ ความเสี่ ย งภัย เพื่ อ ให้ ลู ก ค้าเลื อ กตามความต้อ งการ และให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ การเรี ย กร้ อ ง
ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ (นิติบุคคล) และบุคคลทัว่ ไป
(1) ลักษณะของการบริการ
ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการทําประกันภัยประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า
และให้บริ การด้านการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั ประกันภัย ประกอบด้วยประกันภัยหลัก 5 ประเภท ดังนี้
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันอัคคีภยั
- ประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
- ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
- ประกันสุ ขภาพ
(2) การตลาดและการแข่ งขัน
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีอตั ราการเติบโตและแนวโน้มการแข่งขันในตลาดประกันภัย มีช่องทางการขาย
ใหม่ที่เพิ่มขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการขายผ่าน เว็บไซด์ แอปพลิเคชัน่ มือถือ หรื อร้านสะดวกซื้ อและสถาบันการเงิน การรักษาฐาน
ลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์และขยายผลิตภัณฑ์ยงั คงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ
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(3) กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
1) มุ่ งเน้น ในการให้บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้งความเป็ นมื อ อาชี พ ให้ แ ก่ ลู กค้า
โดยเสริ มสร้าง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และทักษะ ในด้านการให้บริ การเสมือนหนึ่ งเป็ นคู่คิดของผูเ้ อาประกันภัยและสร้าง
คุณภาพของการเป็ นตัวแทนประกันภัย

จัดหาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
3)
คัดเลือกบริ ษทั ประกันภัย ที่มีสร้างความมัน่ คง เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าและ
ทํางานร่ วมกับบริ ษทั ประกันภัย
2)

(4) ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริ ษทั มี 2 กลุ่ม
1) กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
2) กลุ่มลูกค้าทัว่ ไปที่อยูใ่ นธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคการขนส่ งและภาคบริ การ
(5) การจัดจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
มีช่องทางการจัดจําหน่าย 4 ทางหลักๆ ในการเข้าถึงลูกค้าดังนี้
1) จากเจ้าหน้าที่การตลาดของบริ ษทั โดยตรง
2) จากการแนะนําของบริ ษทั อื่นๆ ในกลุ่มพรี เมียร์
3) จากตัวแทนอิสระภายนอก
4) จากเว็บไซต์ของบริ ษทั
(6) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั มีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่จาํ เป็ นต่อการป้ องกันความเสี่ ยงภัยและเป็ นประโยชน์แก่ลูกค้า
มี ค วามคุ ม้ ครองภัยที่ เหมาะสม สอดคล้อ งกับ ความต้องการของลู กค้า โดยคัดเลื อกบริ ษ ทั ประกัน ภัยที่ ม ั่นคงทางการเงิ น
มีชื่อเสี ยง มีความน่าเชื่อถือที่เป็ นที่รู้จกั ในวงการประกันภัย และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ความมัน่ ใจว่าลูกค้าของ
บริ ษทั จะได้รับชดเชยค่าสิ นไหมอย่างยุติธรรม และลูกค้าเลือกใช้บริ การตามความต้องการที่เกิดประโยชน์กบั ลูกค้ามากที่สุด
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ปัจจัยความเสี่ ยง
การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นกระบวนการสําคัญที่ จะช่วยส่ งเสริ มให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย ซึ่ งจะ
นําไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร ผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ และสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
กรอบการบริหารความเสี่ ยง
องค์ประกอบที่ สําคัญ ในการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วย วัตถุป ระสงค์ นโยบาย และความมุ่ งมัน่ ในการ
บริ หารความเสี่ ยง การนําไปปฏิบตั ิ การติดตามตรวจสอบ การทบทวน และการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่องทั้ง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ กรอบข้อกําหนด หลักการ และแนวทางของระบบการบริ หารความเสี่ ยง COSO Enterprise Risk
Management (COSO ERM) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสากลสําหรับการจัดการความเสี่ ยงมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและ
ประเมิ นความเสี่ ยงตามหลักการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงการใช้กรอบการบริ หารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน ISO
31000 ด้วย
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วัดระดับ ค่าความเสี่ ยง และการจัดลําดับความเสี่ ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบตั ิที่ไม่
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ ของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) และความรุ นแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ ยง
(Impact) เพื่อเป็ นมาตรฐานให้คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกส่ วนงานขององค์กร นําไปใช้ในการ
วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ ยง และจัดทําแผนในการควบคุมความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นให้อยูใ่ นระดับที่บริ ษทั ยอมรับ ตลอดจนการ
กําหนดให้มีการทบทวนและติดตามอย่างต่อเนื่องในทุกรายไตรมาส
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ป ระกาศนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และได้จดั ทําคู่มือบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อเผยแพร่ ให้พนักงานรั บทราบและใช้เป็ นคู่มือการปฏิ บตั ิงานด้านบริ หารความเสี่ ยง คู่มือดังกล่าวครอบคลุมความเสี่ ยง
ด้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งบริ ษทั ได้รับการรั บรองสถานะให้เป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ตอย่างเป็ นทางการครั้ งแรกเมื่ อวันที่ เมื่ อวันที่ 4 เมษายน 2557 และบริ ษทั ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็ น
สมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
การบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานและการกํากับ ดู แล
สร้ างความเชื่ อ มั่น ให้ กับ ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการจัด การและความยืด หยุ่น ตอบสนองต่ อ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และปกป้องธุรกิจและบริ การของบริ ษทั
โครงสร้ างการบริหารความเสี่ ย ง
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีผูร้ ับผิดชอบงานด้านบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยง มีการดําเนิ นการอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพและเกิ ดประสิ ท ธิ ผลสู งสุ ด ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการบริ ษ ัท 1 ท่ านและผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งของบริ ษ ัท ย่อ ย
ดําเนินงานภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
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คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

เลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

งานตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงภายใน
บริ ษทั กําหนดนโยบาย อนุ มตั ิระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk appetite & risk tolerance)
กําหนดทิ ศ ทาง แนวทาง การบริ ห ารความเสี่ ย ง ให้ ค าํ แนะนําและดําเนิ น การเพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่าผู บ้ ริ ห ารมี เครื่ อ งมื อ และ
กระบวนการที่ เหมาะสมในการจัดการความเสี่ ยง สอบทานการปฏิ บตั ิตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่า
กระบวนการยังสามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ห น้าที่ ก าํ หนด สอบทานและนําเสนอนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
ธุรกรรมของบริ ษทั ประกอบด้วยนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยง ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และ
ความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงดําเนิ นการให้มีการประเมินความเสี่ ยง แผนการบริ หารความเสี่ ยง คู่มือการบริ หาร
ความเสี่ ยง กํากับ ควบคุม ดูแลให้มีการปฏิบตั ิ ทบทวนแนวทางเครื่ องมือต่างๆ ในการบริ หารความเสี่ ยง ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เหมาะสมกับลักษณะ ขนาดความเสี่ ยงแต่ละด้านของธุรกรรมของบริ ษทั ทบทวนการกําหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และ
มาตรการในการดําเนิ น การกรณี ที่ ร ะดับ ความเสี่ ยงเกิ น ที่ ก าํ หนด ติ ด ตามประเมิ น ผล ดําเนิ น การแก้ไ ขปรั บ ปรุ งผลการ
ดําเนินงานด้านความเสี่ ยงต่างๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
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คณะทํางานความเสี่ ยง มีหน้าที่ระบุ ประเมินความเสี่ ยง และจัดทําความเสี่ ยงระดับกระบวนการ หรื อกิจกรรมของ
หน่ วยงาน รวมทั้งจัดทําแผนบริ ห ารความเสี่ ยงและแผนควบคุ ม ภายในที่ มีนัยสําคัญ ตามแนวทางและนโยบายที่ ผูบ้ ริ ห าร
มอบหมาย ดําเนิ นการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงการปรับปรุ งหรื อทบทวนแผนบริ หารความเสี่ ยงกรณี ที่ปัจจัยความ
เสี่ ยงเปลี่ยนแปลง ประเมิน ติดตาม รายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในที่สาํ คัญตาม
กําหนดเวลา สนับสนุน ส่ งเสริ มการดําเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ให้มีประสิ ทธิภาพ
กระบวนการบริหารความเสี่ ย ง
บริ ษทั ได้นาํ ระบบการบริ หารความเสี่ ยงตามหลัก COSO ERM และใช้กรอบการบริ หารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน ISO
31000 มาเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการโดย คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งประกอบด้วยคณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ร่ วมกัน วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรื อความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ ยง
ดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมหรื อยอมรั บได้ โดยมี การประเมิ นความเสี่ ยงเป็ นรายไตรมาส และนํารายงานเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ และสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการ
ดําเนิ นธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วได้อย่างทันการ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดผลกระทบรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น รวม
ไปถึ งการใช้ประโยชน์จากความเสี่ ยงในการแสวงหาโอกาสในการดําเนิ นธุ รกิ จใหม่ ๆ บริ ษทั มี แผนการจัดการความเสี่ ยง
4 ระดับ คือ
1. การยอมรับความเสี่ ยง
2.

การจัดการความเสี่ ยง

3.

การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง

4.

การโอนความเสี่ ยง

การวิเคราะห์ กําหนดประเภทความเสี่ ยง และมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ ย ง
บริ ษทั ได้วิเคราะห์ กําหนดและระบุความเสี่ ยงโดยจําแนกประเภทและที่มาของความเสี่ ยงไว้ จากการประเมินความ
เสี่ ยงโดยพิจารณาตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยงและแนวโน้มจากปั จจัยภายนอกรวมถึงปั จจัยภายใน ในปี 2560 บริ ษทั ได้
กําหนดความเสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริ ษทั ไว้ 5 ประเภท ได้แก่
1. ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
2.

ความเสี่ ยงด้านการเงิน

3.

ความเสี่ ยงด้านการบริ หารและการดําเนินงาน

4.

ความเสี่ ยงด้านสังคม

5.

ความเสี่ ยงด้านกฎระเบียบ

ธุรกิจให้ บริการรถเช่ า
1) ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์
- การแข่ งขันทางการตลาดทีส่ ู งขึน้
ในปี 2561 ข้อมูลภาพรวมธุ รกิจรถเช่าพบว่ามีอตั ราการเติบโตของจํานวนรถและความต้องการใช้รถยนต์
เช่าขององค์กรขนาดต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากนโยบายภาครัฐ นโยบายองค์กร แนวทางการ
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บริ หารงานทรัพย์สินและปั จจัยเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดรถยนต์ใช้แล้ว ส่ งผลการใช้บริ การรถเช่า
(Operating Lease) มีแนวโน้มขยายตัว เกิดการแข่งในกลุ่มผูใ้ ห้บริ การ ส่ วนธุรกิจรถโดยสารไม่ประจําทาง ซึ่ งประกอบไปด้วย
รถโรงเรี ยน รถรั บ -ส่ งพนักงาน และรถบริ การรั บ -ส่ งเฉพาะจุ ด (Shuttle Bus) มี แนวโน้ม การขยายตัวเพิ่ มมากขึ้ น เช่ น กัน
เนื่ องมาจากนโยบายภาครั ฐในการออกกฎหมายควบคุมรถโดยสารประเภทต่างๆ อย่างเข้มงวด ทําให้ผูบ้ ริ การหันมาปรั บ
มาตรฐานใหม่ การขยายตัวของประชากรและการขยายธุรกิจไปในพื้นที่ต่างๆ ปั จจัยเหล่านี้ ลว้ นทําให้เกิดการแข่งขันทางด้าน
ราคาและบริ การ ซึ่ งทางบริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นเรื่ องคุณภาพด้านการให้บริ การเป็ นสําคัญ บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงและขาดโอกาสการ
ขายสําหรับลูกค้าที่ให้ความสําคัญด้านราคาเพียงอย่างเดียว
มาตรการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
บริ ษทั จึงมีแผนการดําเนิ นการในการรับมือความเสี่ ยงดังกล่าวด้วยมาตรการหลักรักษาฐานลูกค้าเดิม และ
สร้างฐานลูกค้าใหม่ที่เล็งเห็นคุณค่าในงานบริ การ โดยกําหนดเครื่ องมือวิเคราะห์ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ท้ งั ด้านข้อมูลการใช้
งานและข้อมูลทางการเงินเพื่อลดความเสี่ ยง เพิ่มลูกค้าที่มีศกั ยภาพที่ให้ความสําคัญด้านบริ การมากกว่าราคา สร้างคุณค่าเพิ่ม
และความแตกต่างของการบริ การในหลายภาคส่ วน การสร้างความแตกต่างในการบริ การที่ครบวงจร ตั้งแต่การร่ วมทํางานกับ
ลูกค้า เป็ นผูร้ ่ วมคิด ให้คาํ แนะนํา วางแผน ดําเนิ นการและพัฒนาจนสําเร็ จ การสร้ างความแตกต่างทางนวัตกรรมด้วยการ
ร่ วมมื อผูม้ ี ประสบการณ์ ในสายธุ รกิ จอื่นๆ ทั้งภายในกลุ่มพรี เมี ยร์ หรื อองค์กรคู่คา้ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและ
การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการขับขี่เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุบนท้องถนน การริ เริ่ มนวัตกรรมรู ปแบบบริ การ
ใหม่ๆ เช่น พนักงานผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร (Personal Accelerator) ในธุ รกิจบริ การพนักงานขับรถ การบริ การครบวงจร เช่น บริ การ
งานจดและต่อทะเบี ยนที่ รวดเร็ ว งานประกันภัยพร้ อมเงื่อนไขความคุ ม้ ครองตามกฎหมายหรื อสู งกว่า การขยายเครื อข่าย
ศูนย์บริ การที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศที่พร้อมให้บริ การทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมงผ่าน ศูนย์บริ การลูกค้า (Customer Service) การ
ข้ามขีดจํากัดด้วยการให้บริ การครอบคลุมการเดินทางหรื อการใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่รถยนต์นงั่ รถกระบะ รถตู ้ รถบรรทุก
และรถโดยสารขนาดใหญ่ ไปจนถึงรถบรรทุกเพื่อการพาณิ ชย์ สิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ นส่ วนประกอบสําคัญที่สร้างความสามารถใน
การแข่งขันของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับบริ ษทั ชั้นนําของธุรกิจต่อไป
2) ความเสี่ ยงจากการประเมินมูลค่ ารถใช้ งานแล้ว
สื บ เนื่ อ งจากปี 2557 ทางบริ ษ ัท ย่อ ยได้ดาํ เนิ น การประเมิ น มู ลค่ าเผื่อ การด้อ ยค่ าของรถยนต์ไ ปแล้วนั้น ณ
ปี 2561 พบว่าราคาขายรถใช้แล้วมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ ดีข้ ึนในบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มรถเพื่อการพาณิ ชย์ เช่นกลุ่มรถ
กระบะและรถตูโ้ ดยสารซึ่ งเป็ นสัดส่ วนใหญ่ของรถใช้งานแล้วที่ขายทอดตลาด สําหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ เช่น รถบัสที่ได้
มีการสํารองการด้อยค่าไปแล้วนั้นพบว่าราคาขายอยูใ่ นเกณฑ์ใกล้เคียงกับราคาประเมินซึ่ งไม่ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญในการขาย
ดังนั้นในภาพรวมถือว่าความเสี่ ยงจากการประเมินมูลค่ารถใช้งานแล้วลดลงจากปี 2560 แต่ยงั คงต้องเฝ้าระวังต่อไป
3) ความเสี่ ยงด้ านต้ นทุนทางการเงิน
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มการปรับสู งขึ้น ทําให้โอกาสบริ การเช่าของบริ ษทั ย่อยก็จะยากขึ้น หากมีการ
แข่งขันด้านราคา อย่างไรก็ตามบริ ษทั ต้องหาลูกค้าที่ให้ความสําคัญด้านบริ การที่มีคุณภาพมากกว่าคํานึงถึงราคา
4) ความเสี่ ย งด้ านการบริหาร/การดําเนินงาน
- ความเสี่ ยงทางด้านบุคลากร (แผนสื บทอดตําแหน่ง)
บริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนวนพนักงานที่มีอายุตวั ค่อนข้างมาก การเกษียณอายุการทํางานจึงเป็ นสัดส่ วนที่สูงทํา
ให้ส่งผลต่อบริ ษทั ย่อย ที่จะขาดแคลนบุคลากรในระดับต่างๆ ทั้งตําแหน่งที่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน หรื อตําแหน่งงาน
ที่มีความเฉพาะทาง
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มาตรการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ย่อยได้มีการพิจารณาการขยายอายุเกษียณจาก 55 ปี เป็ น 60 ปี พร้อมทั้งมีการจัดทําแผนสื บทอดใน
ตําแหน่ งงานที่ สําคัญของทุ กฝายงาน โดยมุ่งเน้นไปตําแหน่ งงานในระดับดับผูจ้ ดั การแผนกขึ้นไป ที่ จะเกษียณอายุภายใน
ระยะเวลา 1-3 ปี หรื อตําแหน่งงานที่มีความเสี่ ยง ซึ่ งได้จดั ทําแผน และวิธีการจัดทําแผนการทดแทนในตําแหน่งงานดังกล่าว
และสื่ อสารให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชารั บทราบในแนวทาง รวมถึงมีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นในเรี ยนรู ้ หรื อการพัฒนาการทํางาน
อย่างต่อเนื่ อง และหมุนเวียนหน้าที่กนั เป็ นภายใน เพื่อทําการทบทวนค่างาน และจัดระดับงานเป็ นรายบุคคล โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ซึ่ งเชื่อมโยงกับการพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร) และบริ ษทั มีการวิจยั สํารวจความต้องของพนักงาน เพื่อนําข้อเสนอแนะต่างๆ มาจัดทําแผนการปรับปรุ งเพื่อให้
ความผูกพันของพนักงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งใช้เครื่ องมือ Happy Workplace ในการบริ หารความสุ ขในการทํางานของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง
5) ความเสี่ ยงด้ านสั งคม
- อุบัตเิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ บนท้ องถนน
จากข้อมูลสถิติการเกิ ดอุบตั ิ เหตุของบริ ษทั ในปี 2561 พบว่ามีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้ นทั้งสิ้ น 2,719 ครั้ง แบ่งเป็ น
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจากลูกค้าที่เช่ารถไปใช้งาน 2,680 ครั้ง คิดเป็ น 0.03% เป็ นอุบตั ิเหตุหนักจํานวน 9 ครั้งและอุบตั ิเหตุกลางถึง
เบาจํานวน 2,671 ครั้ง เกิดจากบริ การรถโดยสารไม่ประจําทางที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั เองจํานวน 31 ครั้ง จาก
จํานวนเที่ยววิ่งทั้งหมด 75,107 เที่ยว คิดเป็ น 0.04% และอุบตั ิเหตุจากบริ การรถรับ-ส่ งนักเรี ยนจํานวน 8 ครั้ง จากจํานวนเที่ยว
วิง่ ทั้งหมด 16,721 เที่ยว คิดเป็ น 0.05% ซึ่ งอุบตั ิเหตุของรถโดยสารไม่ประจําทางและรถรับ-ส่ งนักเรี ยนเป็ นอุบตั ิเหตุเบาทั้งสิ้ น
จากสถิติที่เกิดขึ้นดังกล่าวทางบริ ษทั ตระหนักถึงเรื่ องความปลอดภัยในสังคมจึงกําหนดเป็ นมาตรการเพื่อบริ หารความเสี่ ยงใน
การป้องกันและลดอุบตั ิเหตุอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ย่อยได้ให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนเป็ นอย่างสู ง จึงได้จดั เตรี ยมแผนรองรับใน
กลุ่มพนักงานที่รับผิดชอบด้วยการฝึ กอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมและ
ตรวจสอบการขับขี่ มีการบริ หารจัดการให้เกิดความปลอดภัยกับผูใ้ ช้เส้นทางบนท้องถนน อาทิ การใช้ระบบ GPS การจํากัด
ความเร็ วในการขับขี่ของรถรับ-ส่ งนักเรี ยนและรถโดยสารไม่ประจําทาง มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทุกวัน โดยกําหนด
ระดับแอลกอฮอล์ตอ้ งไม่ เกิ น 30 มิ ลลิกรั มเปอร์ เซ็ น และการวัดความดันโลหิ ตเป็ นประจําแก่พนักงานขับรถ และกําหนด
บทลงโทษอย่างชัดเจน ซึ่ งในปี 2561 บริ ษทั มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 10,777 ครั้ง ไม่พบระดับแอลกอฮอล์
สู งเกิ นกว่าที่ บริ ษทั กําหนด ตลอดจนการรณรงค์ขบั ขี่ปลอดภัยร่ วมกับลูกค้า ภาครัฐและหน่ วยงานเกี่ ยวข้อง ผลักดันการนํา
เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลตัวรถและนํามาวิเคราะห์การใช้งานและควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ให้กบั ลูกค้า เพื่อป้ องกันและ
ให้มนั่ ใจว่าการให้บริ การของบริ ษทั มีความปลอดภัยสู งสุ ดและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และบริ ษทั ยังร่ วมมื อกับ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ในการจัดฝึ กอบรมการขับขี่ปลอดภัยและการบํารุ งรักษารถยนต์เบื้ องต้นรวมถึงกฎจราจรต่าง ๆ ให้กบั
ลูกค้าของบริ ษทั ทุกไตรมาส
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ธุรกิจให้ บริการประกันวินาศภัย
(1) ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์
- การรักษาฐานลูกค้ าเดิม
การแข่งขันในการขายประกันมีค่อนข้างสู งและคู่แข่งได้เพิ่มช่องทางใหม่ ๆ รวมถึงการให้ลูกค้าผ่อนชําระ
ค่ า เบี้ ยประกัน ภัย และสร้ า งช่ อ งทางอํา นวยความสะดวกให้ กับ ผู ้เอาประกัน มากขึ้ น เช่ น การขายออนไลน์ ส่ ง ผลให้
เกิดคู่แข่งขันรายใหม่ ทําให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยฐานลูกค้าเดิม
มาตรการบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั ได้ปรับขบวนการในงานบริ การให้ลูกค้าเข้าถึงการเอาประกันได้รวดเร็ วขึ้นและมีการประชาสัมพันธ์
รวมถึงการทํางานร่ วมกับบริ ษทั ประกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ อาประกันภัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
อีกทั้งได้นาํ เสนอการประกันภัยอื่นที่ลูกค้ายังไม่ได้ทาํ ประกันภัย เพื่อครอบคลุมความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สิ่ งสําคัญด้านหนึ่งที่
บริ ษทั เร่ งดําเนินการคือ” การบริ การหลังการขาย “ บริ ษทั ได้มีการพัฒนาปรับปรุ งขบวนการทํางาน การให้บริ การด้านสิ นไหม
อํานวยความสะดวก การเรี ยกร้องค่าสิ นใหม่แก่ลูกค้า ซึ่ งเป็ นจุดแข็งของบริ ษทั ทําให้บริ ษทั สามารถรักษาฐานรายได้จากการ
ต่ออายุของลูกค้าเดิมไว้ได้มากกว่า 80% บริ ษทั มีแผนที่จะขยายลูกค้า ในกลุ่มพรี เมียร์ ให้มากขึ้น โดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์
และบริ การที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการแข่งขันและลดความเสี่ ยงลง
(2) ความเสี่ ย งด้ านการบริหาร/การดําเนินงาน
- ความเสี่ ย งเรื่ องแผนสื บทอดและสรรหาบุคลากร
บริ ษทั มีจาํ นวนวนพนักงานที่มีอายุตวั ค่อนข้างมาก ใกล้วยั เกษียณส่ งผลให้บริ ษทั ขาดแคลนบุคลากรใน
ระดับพนักงานตัวแทนขายประกัน ซึ่ งจะต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็ นตัวแทนขายจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)
มาตรการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษ ัท ได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ไขข้อ บังคับ การเกษี ย ณอายุพ นัก งานจาก 55 ปี เป็ น 60 ปี ทําให้บ ริ ษ ัท
มีระยะเวลาในการสรรหาพนักงานขึ้นมาเป็ นผูส้ ื บทอด อีกทั้งเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการบริ หารบุคคลากร บริ ษทั ได้มีการ
ส่ งเสริ มให้พนักงานไปสอบเพื่อขออนุญาตเป็ นตัวแทนขายประกัน เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต
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ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอื่น
ข้ อมูลทัว่ ไป
บริษัท พรีเมีย ร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) :
ประเภทธุรกิจ
:

ทีต่ ้งั สํ านักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว
งานเลขานุการบริษัท:โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
นักลงทุนสั มพันธ์ : โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป

:
:
:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั 0107536001150
ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริ การทางการเงิน ได้แก่
ธุรกิจการบริ การรถเช่าเพื่อการดําเนินงาน (Operating Lease)
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริ การสิ นเชื่อเพื่อ
ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริ การจัดการสิ นเชื่อ
เลขที่ 1 พรี เมียร์ คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
0-2301-1550
0-2301-2098
www.pe.premier.co.th
406,076,354.50 บาท
800,000,000.00 หุน้

:
:
:

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

:
:
:

0-2301-1550
0-2301-2098
ircontact@pe.premier.co.th

:
:

เลขทะเบียนบริ ษทั 0105529047547
เลขที่ 1 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
0-2301-1900
0-2301-1927
ให้บริ การรถเช่าเพื่อการดําเนินงาน (Operating Lease)
320,000,000 บาท

1) บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซ ซิ่ง จํากัด
สถานทีต่ ้งั

โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
รายงานประจําปี 2561
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จํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญที่บริ ษทั ถืออยู่
2) บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด
สถานทีต่ ้งั

โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญที่บริ ษทั ถืออยู่
3) บริษัท พรีเมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด
สถานทีต่ ้งั

โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว
จํานวนหุ น้ สามัญที่บริ ษทั ถืออยู่

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

64,000,000 หุ น้
63,999,998 หุ น้
เลขทะเบียนบริ ษทั 0845527000059
เลขที่ 1 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
0-2301-1274 - 1281
0-2399-1055
นายหน้าประกันวินาศภัย
7,000,000 บาท
70,000 หุน้
69,994 หุ น้
เลขทะเบียนบริษัท 0105543016793
เลขที่ 1 พรีเมีย ร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค ซอยพรีเมีย ร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
0-2301-1000
0-2301-2098
ธุรกิจให้บริ การสิ นเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ
60,000,000 บาท
600,000 หุน้
599,996 หุน้

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

ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้
บริ ษทั ไม่ได้ออกหุน้ กู้

3)

ผู้สอบบัญชี
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรื อ
นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
นายฉัตรชัย
เกษมศรี ธนาวัฒน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 หรื อ
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190 โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

4)

ทีป่ รึกษาทางการเงิน
บริ ษทั ไม่ มี ที่ปรึ กษาทางการเงิน

5)

ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการว่าจ้างบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด (PFC) ซึ่ งปัจจุบนั เป็ นผูถ้ ือ
หุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั ให้บริ การงานด้านบริ หารจัดการและงานสนับสนุนแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริ หารให้
คําปรึ กษาธุรกิจและที่ปรึ กษาทางกฎหมาย สําหรับการดําเนินคดีบริ ษทั ได้วา่ จ้างสํานักงานกฎหมายภายนอกดําเนินคดี
6)

ทีป่ รึกษาหรื อผู้จัดการภายใต้ สัญญาการจัดการ
สัญญาว่าจ้างบริ หารและให้คาํ ปรึ กษาธุรกิจ
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด
เลขที่ 1 พรี เมียร์ คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
โทร. 0-2301-1000
โทรสาร. 0-2398-1188

ข้ อมูลสํ าคัญอื่น
-ไม่มี-
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การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
ข้ อมูลหลักทรัพ ย์และผู้ถือหุ้น
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท มี ทุ น จดทะเบี ย น 406,076,354.50 บาท แบ่ ง เป็ นหุ ้ น สามัญ หุ ้ น 812,152,709
หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ0.50 บาท ทุนเรี ยกชําระแล้ว 400,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สู งสุ ด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผถู ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั ต่อไปนี้
ลําดับ
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้น
%
1

บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด

199,700,000

24.9625

2

นายทวีฉตั ร จุฬางกูร

196,000,000

24.5000

3

บริ ษทั พรี เมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรชัน่ จํากัด

42,439,226

5.3049

4

บริ ษทั พรี เมียร์ แพลนเนอร์ จํากัด

41,410,616

5.1763

5

COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH

22,974,780

2.8718

6

บริ ษทั ลิควิเดชัน่ 3 จํากัด

14,056,022

1.7570

7

นางวิมลทิพย์ พงศธร

13,416,235

1.6770

8

นายภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์

12,010,000

1.5012

9

ธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

11,964,495

1.4956

10

น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์

8,650,000

1.0813

562,611,374

70.3276

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หมายเหตุ * การถือหุน้ ของ บจ.พรี เมียร์ แพลนเนอร์ เป็ นการถือหุน้ แทนและเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ในมูลหนี้ค้ าํ ประกันตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ของบริ ษทั

(ข)
(ค)

สัดส่ วนการถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย (Free float) เท่ากับร้อยละ 39.15
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าร่ วมในการบริ หารจัดการของบริ ษทั มีดงั นี้

ชื่ อ
ประกอบธุรกิจประเภท
1. บริษัท พรีเมีย ร์ ฟิ ชชั่น แคปปิ ตอล จํากัด ธุรกิจบริ การบริ หารจัดการ
และการลงทุน
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รายชื่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจหลักของ บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ที่มีชื่อ
ปรากฏตามทะเบียนบัญชีผถู ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั ต่อไปนี้
บริษัท พรีเมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด
ชื่ อ
จํานวนหุ้น (หุ้น)
% สั ดส่ วนการถือหุ้น
599,996
100.00
1. บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
1
0.00
2. นายวิเชีย ร พงศธร
3
0.00
3. นางสาวทิพย์ชยา พงศธร
รวม
600,000
100.00
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซ ซิ่ง จํากัด
ชื่ อ
จํานวนหุ้น (หุ้น)
63,999,998
1. บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
1
2. นายวิเชีย ร พงศธร
1
3. นางสาวทิพย์ชยา พงศธร
รวม
64,000,000

% สั ดส่ วนการถือหุ้น
100.00
0.00
0.00
100.00

บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด
ชื่ อ
จํานวนหุ้น
69,994
1. บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
1
2. นายวิเชีย ร พงศธร
5
3. นางสาวทิพย์ชยา พงศธร
รวม
70,000

% สั ดส่ วนการถือหุ้น
99.99
0.00
0.01
100.00

ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษัท ไม่ มี ข้อ ตกลงระหว่ า งกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ในเรื่ องที่ มี ผ ลกระทบ ต่ อ การ
บริ หารงานของบริ ษทั
การออกหลักทรัพย์อื่น
บริ ษทั ไม่ มี การออกหลักทรัพย์อื่น
นโยบายและการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั
โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเป็ นปี ๆ ไป
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โครงสร้ างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

เลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

ผูต้ รวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง

กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
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คณะกรรมการบริ ษทั
บจ. พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000)

คณะกรรมการบริ ษทั
บจ. พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง

คณะกรรมการบริ ษทั
บจ. พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ท่ าน ประกอบด้ วย
รายชื่ อกรรมการ

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
2. นางแน่ งน้ อย บุณยะสาระนันท์
3. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
4.นายวราเทพ รางชัยกุล ***
5. นางวไลรัตน์ ผ่ องจิตต์
6. นางจิตรวัฒ นา จารุวฒ
ั นชัย *
7. นางศุภศรี สุ ธนฐาน *
8. นายสุ รพล สร้ างสมวงษ์

*

9.รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี **
10.นายเกรียงไกร รักษ์ กลุ ชน **
11.นายอนุพงษ์ เตชะอํานวยพร **

ตําแหน่ ง

กรรมการและ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ประชุม
ประชุม
ประชุมสามัญ
ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้น
คณะทํางาน
ตรวจสอบ
ความเสี่ ยง
5/5

-

1/1

-

5/5
5/5
1/1

-

1/1
1/1

-

5/5

-

1/1

1/1

1/1

1/1

-

1/1

1/1

1/1

-

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

1/1

1/1

1/1

-

4/4

3/3

-

1/1

4/4

3/3

-

-

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

4/4

3/3

-

1/1

กรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

-

หมายเหตุ: * คุณจิตรวัฒนา จารุ วฒั นชัย คุณศุภศรี สุ ธนฐานและนายสุ รพล สร้างสมวงษ์ ครบวาระในการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
* * เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี นายเกรี ยงไกร รักษ์กลุ ชน และนายอนุพงษ์ เตชะอํานวยการ
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
*** คุณวรเทพ รางชัยกุล ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2561

โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ประวัติของนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ประกอบด้วย
นายกิ ต ติ ศ ัก ดิ์ เบญจฤทธิ์ นางวไลรั ต น์ ผ่อ งจิ ต ต์ และนางเพ็ญ ศรี เดชติ่ งเอง สองในสามคนนี้ ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ วมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริ ษทั

รายงานประจําปี 2561

หน้ า 27

วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตําแหน่ งหนึ่ งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและ
ปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่ง
นานที่สุดนั้น เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1) จัดการบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนดําเนิ นการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กําหนด เป็ นต้น
2) ทบทวนและอนุ ม ัติ เรื่ อ งที่ มี ส าระสํ าคัญ เช่ น นโยบาย วิ สั ย ทัศ น์ ภารกิ จ กลยุท ธ์ แผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างการบริ หาร อํานาจการบริ หาร นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายการอื่นใดที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อที่กฎหมายกําหนดเป็ นประจําทุกปี และที่มีความจําเป็ น
3) กํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบาย ภารกิจหรื อกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ
อนุมตั ิ
4) พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการที่วา่ งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
5) พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ ดั การและประธาน
คณะกรรมการบริ หาร
6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
7) กํากับดูแลให้บริ ษทั มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงการรายงาน
และการติดตามผลที่มีประสิ ทธิภาพ
8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของ
ผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี
9) มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และการกํากับดูแลให้การ
บริ หารจัดการเป็ นไปตามนโยบายแนวทางและเป้ าหมายที่ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูถ้ ือหุ ้น อยู่ในกรอบของการมี
จริ ยธรรมที่ดี คํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย มีความโปร่ งใสในการดําเนิ นงาน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องเพียงพอ
10) อํานาจในการดําเนิ นการดังต่อไปนี้ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนทั้งนี้ กําหนดให้
รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
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(ก) เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย และอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายหรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทน
คณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอํานาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจหรื อการมอบอํานาจช่วง
ที่ทาํ ให้กรรมการหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย
หรื อ มี ผ ลประโยชน์ ใ นลัก ษณะอื่ น ใด ขัด แย้ง กับ ผลประโยชน์ ข องบริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ย รวมทั้ง กํา หนดให้ ต ้อ งขอ
ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นในการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และการได้ม าหรื อ จําหน่ ายไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ที่ สําคัญ
ของบริ ษทั ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
1) เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
2) พิจารณากําหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่ วมกับผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
3) ควบคุ มการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั และการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามระเบี ยบ
ข้อบังคับบริ ษทั สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
4) สนับสนุนและส่ งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนและให้คาํ ปรึ กษาการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายจัดการ
5) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหาร
บริ ษทั ไม่มีพนักงานประจํา เนื่ องจากบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและใช้วิธีการว่าจ้าง บริ ษทั พรี เมียร์
ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด จัดทํางานด้านบัญชีและการเงินและงานสนับสนุ นอื่นๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายอํานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การดําเนิ นงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้
ทั้งนี้ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 1/2561 มี ม ติ ป รั บ โครงสร้ างการจัดการของบริ ษ ทั โดยยุบ ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ หารมี ผลตั้งแต่ 1 มี นาคม 2561 และกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั เป็ นตําแหน่ ง
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั
อํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจและหน้าที่ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
รวมถึงเรื่ องหรื อกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ดําเนินกิจการ และ/หรื อบริ หารงานประจําวันของบริ ษทั
(2) จัดเตรี ยมนโยบายและทบทวน วิสัยทัศ น์ ภารกิ จ กลยุท ธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้ างการ
บริ หารงานและอํานาจการบริ หารต่างๆของบริ ษทั เสนอต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดเพื่อพิจารณา
(3) ดําเนิ นการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่
ได้รับอนุมตั ิ
(4) มีอาํ นาจในการดําเนิ นการและอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กาํ หนดไว้ในอํานาจดําเนิ นการของ
บริ ษทั
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(5) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
(6) เป็ นผูร้ ั บมอบอํานาจของบริ ษทั ในการบริ ห ารกิ จการของบริ ษ ทั ให้บรรลุตามวัตถุป ระสงค์ ข้อบังคับ
นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
(7) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
(8) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
ทั้งนี้ อํานาจกรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควร จะไม่
รวมถึงอํานาจหรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อรายการที่ไม่อยูภ่ ายใต้การดําเนิ นธุรกิจ
ปกติทวั่ ไป ของบริ ษทั ซึ่ งการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
รายชื่ อผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยที่เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจ หลัก : บริ ษทั พรี เมี ยร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง
จํากัด (PIL) และ บริ ษทั พรี เมี ยร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด (PB) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยมี ผูบ้ ริ หารจํานวน 5 ท่าน
ประกอบด้วย
รายชื่ อผู้บริหาร

ตําแหน่ ง

บริษัท

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

กรรมการผูจ้ ดั การ

PE

นายเดช ตุลยธัญ

กรรมการผูจ้ ดั การ

PIL

นายชญาน์ วตั ปุตระเศรณี

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ-สายงานขายและการตลาด

PIL

นางอรุณี อรรคบุตร

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ-สายงานบุคคลและงานธุรการ

PIL

นางเพ็ญศรี เดชติง่ เอง

รักษาการ-กรรมการผูจ้ ดั การ

PB

เลขานุการบริษัทและผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายธี ระพล จุ ฑาพรพงศ์ เป็ นเลขานุ การบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อทํา
หน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของการประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสนับสนุ นให้การ
กํากับดูแลกิจการเป็ นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ ดี ทั้งนี้ เลขานุ การบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ
1) ต้องมีความรู ้ข้ นั พื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) ต้องมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการ
3) ต้องมีความรู ้ในธุ รกิจประเภทต่างๆ ของบริ ษทั และความสามารถในการสื่ อสารที่ดี เป็ นคุณสมบัติเสริ มที่ช่วยให้
การทําหน้าที่เลขานุการบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
หน้าที่ ความรับผิดชอบหลักของเลขานุ การบริ ษทั คือ การสนับสนุ นคณะกรรมการในด้านที่ เกี่ ยวข้องกับกฎระเบี ยบ
สําหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริ ษทั รวมถึงหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1) จัดการเรื่ องการประชุมผูถ้ ือหุ น้ การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
2) แจ้งมติ และนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นให้ผูบ้ ริ ห ารที่ เกี่ ยวข้องและติ ดตามการปฏิ บ ัติตามมติ และ
นโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผูจ้ ดั การ
3) ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะเบื้ องต้นแก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการที่ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบตั ิและข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการ
4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริ ษทั เป็ นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิหนังสื อจดทะเบียนนิติบุคคล บริ คณห์สนธิ
ข้อบังคับ ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
5) ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล และรายงานสารสนเทศในส่ วนที่ รั บ ผิด ชอบต่ อ หน่ วยงานกํากับ ดู แ ลโดยเป็ นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั
6) ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้
7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั เพื่อประกอบการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการ
8) จัดให้มีการให้คาํ แนะนําแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
บริษัทได้ แต่ งตั้งนางสาวจิตติมา นาคลดา เป็ นผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทํา
บัญชีตามรายละเอียดทีป่ รากฏ ในเอกสารแนบ 1
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในระดับที่เหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
และเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่ นรู ปบําเหน็จประจําปี และเบี้ยประชุม สําหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารอยูใ่ นรู ป
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
1) บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ดังนี้
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
บําเหน็จ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการทีม่ ใิ ช่ กรรมการตรวจสอบ

ปี 2561
(บาท/ครั้ง)
(บาท/คน/ครั้ง)

20,000
15,000

(บาท/ครั้ง)
(บาท/คน/ครั้ง)

19,500
15,000
250,000
250,000
220,000
220,000

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

สิ ทธิประโยชน์ อื่นๆ

-ไม่ มี-

ในปี 2561 บริ ษ ัท มี การจ่ ายค่ าตอบแทนให้แ ก่ คณะกรรมการในรู ป เบี้ ยประชุ ม ตามจํานวนครั้ งที่ เข้าประชุ ม และบําเหน็ จ
กรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในรู ปเบี้ยประชุมตามจํานวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้
ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ชื่ อ-สกุล
ตําแหน่ ง

1.นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
ประธานกรรมการ
2.นางแน่ งน้ อย บุณยะสารนันท์
กรรมการ
3.นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง 
กรรมการ
4.นางวไลรัตน์ ผ่ องจิตต์ 
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5.นายวรเทพ รางชัย กุล 
กรรมการและผู้บริหารสู งสุ ด
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เบีย้ ประชุม

บําเหน็จ
กรรมการ

ค่ าตอบแทน
รวม

คณะกรรมการ
บริษัท
105,000.00

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
-

250,000.00

355,000.00

75,000.00

-

220,000.00

295,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-
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6.นางจิตรวัฒ นา จารุวฒ
ั นชัย 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7.นางศุภศรี สุ ธนฐาน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8.นายสุ รพล สร้ างสมวงษ์ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9.รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภุกดี 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10.นายเกรียงไกร รักษ์ กลุ ชน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11.นายอนุพงษ์ เตชะอํานวยพร 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ยอดรวม

หมายเหตุ :






19,500,00

15,000.00

78,766.95

113,266.95

15,000.00

15,000.00

69,315.10

99,315.10

15,000.00

15,000.00

69,315.10

99,315.10

60,000.00

78,000.00

171,232.50

309,232.50

60,000.00

45,000.00

150,685.00

255,685.00

60,000.00

60,000.00

150,685.00

270,685.00

409,500.00

228,000.00

1,159,999.65

1,797,499.65

กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริ ษทั
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ครบวาระในการดํารงตําแหน่ง
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้รับแต่งตั้งจากการประชุมผูถ้ ือหุน้

2) บริ ษทั ย่อย: บริ ษทั พรี เมี ยร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด บริ ษทั พรี เมี ยร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด และบริ ษทั
พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จํากัด
- ไม่มี (ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
1) บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
- ไม่มี 2) บริ ษทั ย่อย : บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด และ
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์ เรจ จํากัด
ปี 2561 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้ผบู ้ ริ หารในรู ปของเงินเดือนและเงินรางวัล (ไม่รวมเงินผลตอบแทน
จูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่ งถือเป็ นค่าใช้จ่ายในการขาย ) จํานวน 4 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 8.68 ล้านบาท
(2) ค่ าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์ อื่น (ถ้ ามี)
1) บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
- ไม่มี 2) บริ ษทั ย่อย : บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์ เรจ จํากัด
บริ ษ ัท ย่อ ยได้จัด ให้ มี ก องทุ น สํ ารองเลี้ ย งชี พ ให้ แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน โดยบริ ษ ัท ได้ส มทบใน
อัตราส่ วนร้ อยละของเงินเดื อนตามที่ บริ ษทั กําหนด โดยในปี 2561 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พสําหรั บ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย จํานวน 4 ราย รวมทั้งสิ้ น 0.50 ล้านบาท

รายงานประจําปี 2561

หน้ า 33

(3) การว่ าจ้ างด้ านการบริหารและให้ คาํ ปรึกษาธุรกิจ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการว่าจ้างบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด (PFC) ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
ของบริ ษทั ให้บริ การงานด้านบริ ห ารจัดการและงานสนับสนุ นแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามสัญ ญาว่าจ้างบริ ห ารและให้
คําปรึ กษาธุรกิจ ซึ่ งการว่าจ้างดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการแยกงาน (outsourcing) เพื่อใช้บริ การจากหน่วยงานของกลุ่ม
บริ ษทั พรี เมียร์ ซึ่ งเป็ นลักษณะการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริ มาณธุรกรรมของแต่
ละบริ ษทั เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริ ษทั จะต้องจัดหาบุคคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกๆ
ด้าน
ขอบเขตการให้บริ การครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
การบริ หารจัดการการกํากับกิจการ และสนับสนุ นด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุ รกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมาย
ของแต่ละองค์กร รวมถึงดําเนินกิจการให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กร เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อกําหนดของกฎหมาย
ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งจัดให้มี บุ คคลกรที่ มี ความสามารถ เชี่ ยวชาญ เข้าทําหน้าเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ ห ารในแต่ล ะองค์กรที่
ให้บริ การ
การบริ การให้คาํ ปรึ กษา ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาแก่องค์กรทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิจของกิจการ ทั้งด้าน
การวางแผนการกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องการบริ หารงานบุคคลและงานสํานักงาน และงานสื่ อสารองค์กร รวมถึงการให้ความรู ้ดา้ นต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์
ความรู ้ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร
การบริ การในด้านการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิ บตั ิงานให้กบั องค์กร เพื่อให้การดําเนิ นกิ จการบรรลุตาม
เป้ าหมายและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อในกรณี ที่เรื่ องนั้นจําเป็ นต้องใช้ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น
งานตรวจสอบภายในองค์กร งานด้านบรรษัทภิบาล การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ งานคดีความ ทะเบียน
หุน้ ส่ วนบริ ษทั บัญชีและภาษีอากร รวมถึงบริ หารจัดการแหล่งเงินทุนของกิจการการติดต่อสถาบันการเงิน
อย่างไรก็ตาม การทําสัญญากับPFC ถือเป็ นการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทํารายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด และหาก PFC
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรื อเงื่อนไขในการคิดค่าบริ การกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะนํารายละเอียด
และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นตามความเหมาะสม
ของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทําสัญญาใหม่
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บุคลากร
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยมีพนักงาน
ทั้งหมด 294 คน โดยในปี 2561 ข้อมู ล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ พนักงานจํานวนทั้งสิ้ น
119.47 ล้านบาท ซึ่ งผลตอบแทนได้แ ก่ เงิ น เดื อ น ค่ าล่ วงเวลา เงิ น ช่ วยเหลื อ ค่ าครองชี พ เงิ น รางวัล เงิ น ช่ วยเหลื อ พิ เศษ
เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ เป็ นต้น (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจาก
การขาย ซึ่ งถือเป็ นค่าใช้จ่ายในการขาย)
จํานวนพนักงานและค่ าตอบแทน
ปี 2561

PE

PIL
(บริษทั ย่ อย)

PB
(บริษทั ย่ อย)

PC (2000)
(บริษทั ย่ อย)

รวม

ผูบ้ ริ หาร - ชาย (คน)
- หญิง (คน)

-ไม่มี-

2
1

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-

2
1

พนักงานปฏิบตั ิการและสนับสนุน
- ชาย (คน)
- หญิง (คน)

-ไม่มี-

217
64

3
7

-ไม่มี-

220
71

รวม (คน)

-ไม่มี-

284

10

-ไม่มี-

294

ค่ าตอบแทนพนักงาน (ล้ านบาท)

-ไม่มี-

112.41

7.06

-ไม่มี-

119.47

นโยบายการพัฒ นาบุคลากร
บริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มและแนวการปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง โดยได้จดั ทําแนวทางการพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับแผนและทิ ศทางการเติบโตของธุ รกิ จ โดยแต่ละตําแหน่ งงาน แต่ละหน้าที่ จะได้รับการวิเคราะห์
ศักยภาพ (Competency) ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานให้สัมฤทธิ์ ผลเป็ นรายบุคคล เพื่อกําหนดแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับภาระ
งานในหน้าที่ รวมถึ งเพื่ อ เป็ นการพัฒ นา/เตรี ยมความพร้ อ มของบุ คลากรโดยการจัดทําแผนความก้าวหน้า/แผนสื บ ทอด
ตําแหน่งงาน (Career Path & Succession Plan)
วัฒนธรรมคือหัวใจสําคัญขององค์กร วัฒนธรรมขององค์กรจะช่วยปรับแนวคิดของแต่ละคนให้มีกระบวนการคิด และ
การทํางานไปในทิ ศทางและลักษณะเดี ยวกัน และยังส่ งผลไปยังลูกค้า และผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ยในทิ ศทางเดี ยวกันอีกด้วย
ซึ่ งคุณค่าหลัก (Core Value) ถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างวัฒนธรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพ ถือเป็ นแก่นความคิด ความ
เชื่อ หรื อหลักการที่ ทุกคนยึดถือเป็ นหลักในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ภายใต้ปรัชญาในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั “ธุ รกิจ
ก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” และคุณค่าหลัก (Core Value) ซึ่ งประกอบไปด้วย
1. คุณภาพ (Quality)
ความหมาย/นิยาม
มุ่งมัน่ พัฒนาคุณภาพในทุกด้าน
รายละเอียด
มุ่งมัน่ พัฒนา เสริ มสร้าง และผลักดันคุณภาพให้ดีเลิศในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการเป็ นผูน้ าํ ในด้านคุณภาพ
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2.

ความคิดสร้ างสรรค์ (Innovation)
ความหมาย/นิยาม
ใช้แนวความคิดใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
รายละเอียด
ริ เริ่ ม ผสมผสานแนวความคิดและความรู ้ต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้และพัฒนาการ
ดําเนินงานให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดผลสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน
3. ประโยชน์ ร่วมกัน (Mutual Benefits)
ความหมาย/นิยาม
ดําเนินการบนแนวคิดธุรกิจโลกใหม่ ในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์
รายละเอียด
ดําเนินการตามแนวคิดและหลักการที่ก่อให้เกิดการส่ งเสริ ม เกื้อกูลและสร้างประโยชน์
ให้กบั ธุรกิจ พนักงาน สังคม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ทั้งสร้างผลตอบแทนที่มีมูลค่า
ทางการเงิน พร้อมกับการพัฒนาสังคมไปสู่ ความสมดุลและยัง่ ยืน
4. ผสานความรู้ (Collaboration)
ความหมาย/นิยาม
ผสานความรู ้และความสามารถเพื่อร่ วมคิดร่ วมสร้าง
รายละเอียด
มีส่วนร่ วมในการคิด ปฏิบตั ิ และพัฒนา โดยการผสมผสานความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และ
ทรัพยากร ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่ วมกันของทุกฝ่ าย
5. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
ความหมาย/นิยาม
ยึดหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และวิถีไทยที่ดีงาม
รายละเอียด
ดําเนินชีวติ โดยยึดหลักคุณธรรม เคารพและให้เกียรติซ่ ึ งกันและกันตามวิถีไทยที่ดีงาม
พร้อมทั้งดําเนินธุรกิจภายใต้จริ ยธรรมและ ธรรมาภิบาล โดยเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผูอ้ ื่นและสังคมไทย
คุณค่าหลักเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ใช้เป็ นหลักที่ยึดถือในการดําเนิ นธุ รกิจมาโดยตลอด โดยมีความเชื่อว่าการดําเนิ นการ
ภายใต้ปรัชญา และคุณค่าหลักนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและสังคมร่ วมดําเนินการโดย
ยึดคุณค่าหลัก เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยูแ่ ละยัง่ ยืน
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้านบุคลากรให้ตอบสนองต่อแนวนโยบายหลักของบริ ษทั บริ ษทั จึงให้ความสําคัญ
ต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน 3 แนวทางหลัก ดังนี้
1. ด้ านความสามารถหลัก (Core Competency)
พนักงานได้รับ การพัฒ นาและหล่อหลอมในด้าน พฤติกรรม ความเชื่ อ ทัศ นคติ อัน เป็ นไปในทิ ศ ทางที่
ตอบสนองสนับสนุ นต่อการบรรลุค่านิ ยมขององค์กรร่ วมกันของบริ ษทั ที่ มุ่งดําเนิ นธุ รกิ จแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความ
สมดุ ลให้กบั ธุ รกิ จ พนักงาน และสังคม ตามปรั ชญาการดําเนิ นธุ รกิ จ “ธุ รกิจ ก้ าวหน้ า พนั กงานมั่นคง สั งคมยั่งยืน” และ
“คุณค่ าหลักขององค์ กร (Core Value)” ซึ่ งประกอบด้วย
1.1 คุณภาพ
1.2 ความคิดสร้างสรรค์
1.3 ประโยชน์ร่วมกัน
1.4 ผสานความรู ้
1.5 คุณธรรม จริ ยธรรม
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2.

ความสามารถทางด้ านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
ทักษะและความสามารถทางด้านการบริ หารจัดการ ถือเป็ นความจําเป็ นและเป็ นเครื่ องมืออันสําคัญ สําหรับ
พนักงานระดับบังคับบัญชา พนักงานระดับบริ หาร โดยบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและกําหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปั จจุบนั และที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารมีเครื่ องมือที่ดีพอ ในการนําพาองค์กร ทีมงาน
ให้บรรลุซ่ ึ งปรัชญา วิสัยทัศน์และคุณค่าหลักของบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย
2.1 การมีวสิ ัยทัศน์
2.2 การแก้ปัญหา และการตัดสิ นใจ
2.3 การสื่ อสาร
2.4 การทํางานเป็ นทีม และการสร้างเครื อข่าย
2.5 การปลูกฝังแนวคิด และสร้างแรงบันดาลใจ
2.6 การเป็ นโค้ชที่ดี
2.7 การดําเนินการให้สาํ เร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.8 การบริ หารด้วยธรรมาภิบาล
3. ความสามารถตามหน้ าทีร่ ับผิดชอบ (Functional Competency)
บุคลากรแต่ละท่าน แต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู ้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เต็มกําลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุซ่ ึ งประสิ ทธิ ผลของการ
ทํางานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน
บริ ษทั ได้มีการเริ่ มดําเนิ นการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็ นการรักษาคน
เก่งและคนดีให้อยูก่ บั องค์กรอีกทั้งยังส่ งผลให้พนักงานสามารถมีความเจริ ญก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพของตนเอง และเป็ น
การพัฒนาขีดความรู ้ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้น ให้การทํางานบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้เพื่อที่จะสามารถแข่งขัน
ในธุรกิจได้
การพัฒนาบุคลากรเน้นคุณค่าหลักในการดําเนิ นธุ รกิจในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันคือ ธุ รกิจ พนักงาน
และสังคม แนวทางการบริ หารงานบุคคล มีดงั นี้
 พัฒ นาความสามารถของบุคลากร กําหนดการพัฒนาส่ งเสริ มคุณภาพทั้งความรู ้ ความสามารถ คุณภาพ
งานบริ การและความปลอดภัย ให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่ดีในแต่ละด้านมี
โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพที่ทาํ นอกจากนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน (ทักษะ ทัศนคติ เทคนิค) อย่างเป็ นระบบตามแผนการ
อบรมบุ ค ลากร (Training Roadmap) ซึ่ งครอบคลุ ม และสอดคล้อ งกับ Competency หลัก ขององค์ก ร เพื่ อ ทําให้ มี ค วามรู ้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบตั ิงาน (Technical Skills) ให้เป็ นที่ยอมรับเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
 ยึดหลักคุณธรรมและจริ ย ธรรม ส่ งเสริ มและเข้าร่ วมในกิจกรรมที่สนับสนุ นตามหลักวิถีไทยที่ดี และ
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการยึดถือปฏิบตั ิตามคู่มือนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
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คณะกรรมการ
นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
อายุ 69 ปี
ประธานกรรมการ กรรมการและ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
26 เมษายน 2555

คุณวุฒ ิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิ น สหรัฐอเมริ กา
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 70 ปี 2549
• หลักสู ตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 32 ปี 2553
• หลักสู ตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557
• หลักสู ตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ น 19 ปี 2558
• หลักสู ตร Board that Make a difference (BMD) รุ่ น 5 ปี 2560
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (% )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
• 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
• 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
• 2543 – ปั จจุบนั กรรมการ
• 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ
• 2560 – ปัจจุบนั ที่ปรึ กษา ประธานกรรมการ

รายงานประจําปี 2561

:
:

ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จํากัด
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

หน้ า 38

นางแน่ งน้ อย บุณยะสาระนันท์
อายุ 73 ปี
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
26 เมษายน 2555

คุณวุฒ ิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, U.S.A.
• Senior Executive Program, (SEP) SASIN
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 67/2550
• หลักสู ตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 9/2557
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (% )
:
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
:
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ
• 2551 – ปัจจุบนั
ตําแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
• 2551 - 2553
กรรมการที่ปรึ กษา
• 2554 - 2555
ที่ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

รายงานประจําปี 2561

ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)
สายธุรกิจการเงิน กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

หน้ า 39

นางเพ็ญศรี เดชติง่ เอง
อายุ 62 ปี
กรรมการ
และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั : 1 พฤศจิกายน 2560

คุณวุฒ ิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริ ญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 106//2556
• หลักสู ตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่ นที่ 15/2557
• หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 197/2559
• หลักสู ตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่ นที่ 26/2559
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท(% )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ
• 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ
ตําแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
• 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั

กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายสนับสนุน 2

รายงานประจําปี 2561

:
:

ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด
บริ ษทั ในกลุ่มพรี เมียร์
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

หน้ า 40

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
อายุ 56 ปี
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
วันที่ได้รับการเป็ นกรรมการแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2557

คุณวุฒ ิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท การบริ หารธุรกิจภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 106 ปี 2556
• หลักสู ตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 13 ปี 2557
• หลักสู ตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่ นที่ 15 ปี 2557
• หลักสู ตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่ นที่ 21ปี 2557
• หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 198 ปี 2557
• หลักสู ตร Executive Development Program (EDP) รุ่ นที่ 1 ปี 2559
• หลักสู ตร Strategic CFO in Capital Market รุ่ นที่ 2 ปี 2559
การอบรมพิเศษ
• หลักสู ตร Leadership Development Program (LDP) รุ่ นที่ 1 ปี 2560
• หลักสู ตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่ นที่ 1/2560
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
• 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
• 2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
รายงานประจําปี 2561

:
:

ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
หน้ า 41

ตําแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน) (ต่ อ)
• 2552 – ปัจจุบนั
กรรมการ
• 2552 – ปัจจุบนั
กรรมการ
• ปัจจุบนั
กรรมการ
• ปัจจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่

รายงานประจําปี 2561

บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด
บริ ษทั ในกลุ่มพรี เมียร์
งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

หน้ า 42

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
อายุ
65 ปี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
25 เมษายน 2561

วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (DPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
- ปริ ญญาเอก สาขาบริ หารการจัดการ (DBA) จาก Intercultural Open University of the Netherlands
- ปริ ญ ญาเอก สาขาสหวิท ยาการ (การบัญ ชี ) (Phd. UIDS.) In Accounting จาก University of Interdisciplinary
Studies USA. (UIDS.)
- ปริ ญญาโท สาขานิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์ (ธัญบุรี)
- ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสู ตร Role of the Chairman Program (RCP)
การอบรมพิเศษ
- หลักสู ตร “นักบริ หารระดับสู งเพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่ น 1 จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลัก สู ต ร “การบริ ห ารจัด การด้านความมั่น คงขั้น สู ง” (สวปอ.มส.) รุ่ น ที่ 5 จาก สมาคมวิท ยาลัย ป้ อ งกัน
ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสู ตร “นักบริ หารการเงินการคลังภาครัฐระดับสู ง” (บงส.) รุ่ นที่ 2 จาก กรมบัญชีกลาง
- หลักสู ตร “ผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน” (หลักสู ตร วตท.) รุ่ นที่ 21
- หลัก สู ต ร “พลังงานสําหรั บ ผูบ้ ริ ห าร” Executive Energy Program (EEP) รุ่ น ที่ 2 จาก สถาบัน พลังงานเพื่ อ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสู ตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่ นที่ 3 จาก ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน (TSI) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลัก สู ต ร “วิท ยาการประกัน ภัยระดับ สู ง” รุ่ น ที่ 7 จาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รายงานประจําปี 2561

หน้ า 43

สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทาํ งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบนั
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั แม่น้ าํ สแตนเลสไวร์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
- ประธานกรรมการ บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษทั เอส.วี.พี.บุ๊ค-คีฟปิ้ ง จํากัด และบริ ษทั ในเครื อเอส.วี.พี. กรุ๊ ป
- ประธานกรรมการ บริ ษทั เจ.ซี . สมิทธิ์ จํากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษทั บี-ฮอร์น จํากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษทั อัญญาวี จํากัด

รายงานประจําปี 2561

หน้ า 44

นายเกรียงไกร รักษ์ กลุ ชน
อายุ
61 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
25 เมษายน 2561

วุฒ ิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา (รุ่ นที่ 33)
การอบรมหลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-ไม่มีสัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
2559-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการสรรหา

บริ ษทั แปซิ ฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2540-ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั พิฆเณศทนายความ จํากัด
2559-ปัจจุบนั
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฏหมายคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริ หาร ของธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2559 – 2560
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิ ชย์
2560 – ปั จจุบนั
อนุกรรมการกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร องค์การคลังสิ นค้า
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นายอนุพงษ์ เตชะอํานวยพร
อายุ
54 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
25 เมษายน 2561

วุฒ ิการศึกษา
- ปริ ญญาโท มหาบัณฑิตทางการบริ หารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 23/2547
สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
2552 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / บริ ษทั ธนาสิ ริ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
2541 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อํานวยพรการบัญชี จํากัด
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รายชือ่ บริษทั ในกลุ่มบริษทั พรีเ มียร์
PFC
PE
PC2000
PIL
PB
PT
DCS
DCS Myanmar
PM
PMF
PCI
PFP
PMSE
MIVANA
TGD
PPP
IGC
PMC

บจ. พรีเ มียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล
บมจ. พรีเ มียร์ เอ็นเตอร์ไ พรซ์
บจ. พรีเ มียร์ แคปปิ ตอล (2000)
บจ. พรีเ มียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่
บจ. พรีเ มียร์โ บรคเคอร์เ รจ
บมจ. พรีเ มียร์ เทคโนโลยี
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.
บมจ. พรีเ มียร์ มาร์เ ก็ตติง้
บจ. พี.เอม.ฟูด
บจ. พรีเ มียร์ แคนนิ่ ง อินดัสตรี้
บจ. พรีเ มียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
บจ. พีเ อ็ม เอสอี
บจ. มีวนา
บจ. เดอะ กูด๊ ดริงค์
บมจ. พรีเ มียร์ โพรดักส์
บจ. อินฟิ นิ ท กรีน
บจ. พรีเ มียร์ มอเตอร์
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PRH
TAM
MS
SP
PAC
PMB
PMN
P-PET
SHR
PCE
IME
SPH
PPlanner
LPCE
SNE
RKT
DOTS
CVC

บจ. พรีเ มียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
บจ. แทมมาริน วิลเลจ
บจ. หมู่บ ้านเสรี
บจ. เสรีพรีเ มียร์
บจ. พรีเ มียร์ แอสเซ็ทส์
บจ. พรีเ มียร์ เมโทรบัส
บจ. พรีเ มียร์ แมนู แฟคเจอริง่
บจ. พรีเ มียร์ เพ็ท โพรดักส์
บจ. ซี แฮริเ ออร์
บจ. พรีเ มียร์ ซีอี
บจ. อิมพีเ รียล อีเ กิล้
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้สี ์ โฮลดิง้
บจ. พรีเ มียร์ แพลนเนอร์
บจ. แอลพีซอี ี
บจ. เสนานี
บจ. ร้านคนไทย
บจ. ดอตส์ อิมแพ็ค
บจ. เช้นจ์ เวนเจอร์ แคปปิ ตอล
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เลขานุการบริษทั

นายธีระพล จุฑาพรพงศ์
อายุ 54 ปี
เลขานุการบริ ษทั
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นเลขานุการบริ ษทั
19 กุมภาพันธ์ 2556

คุณวุฒ ิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• หลักสู ตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 6 ปี 2547
• หลักสู ตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่ นที่ 2/2559
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (% )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

: ไม่มี
: ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั ดีทแฮล์ม จํากัด
• 2528 – 2535
ที่ปรึ กษากฎหมาย
• 2535 – 2544
ทนายความ
บริ ษทั พีบีเอสลอว์ จํากัด
• 2544 – 2545
ทนายความหุน้ ส่ วน
บริ ษทั สํานักกฎหมายนทีอินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
• 2545 - ปัจจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการ งานบรรษัทภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์และเลขานุการบริ ษทั
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งานตรวจสอบภายใน ( IA )
นายเอกพันธุ์ นวลเมือง
อายุ 55 ปี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
วันที่ได้รับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในแต่งตั้ง
30 สิ งหาคม 2552

คุณวุฒ ิทางการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การฝึ กอบรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
• Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000
• Application of Risk Management International Standard
ISO 31000 : 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010 : 2009
• Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO – ERM
• หลักสู ตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่ นที่ 2 ปี 2556
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (% )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
• 2538 – 2555
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ

• 2555 - ปัจจุบนั
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ผูอ้ าํ นวยการ งานตรวจสอบภายใน

: ไม่มี
: ไม่มี

บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ แอลเอ็มเอส จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โกลเบิล แคปปิ ตอล จํากัด
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
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ข้ อมูลการถือครองหลักทรัพ ย์ ของกรรมการ
ข้ อมูล การถื อครองหลั กทรัพย์ ข องกรรมการ
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จํานวนหุ้น ณ วันที่ คิดเป็ นร้ อยละ จํานวนหุ้น ณ วันที่ คิดเป็ นร้ อยละ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
0.00%
0.00%
นางเพ็ญศรี เบญจฤทธิ์ (คูส่ มรส)
0.00%
0.00%
นางแน่ งน้อย บุณยะสาระนันท์
0.00%
0.00%
นายบุญเสริม บุณยะสาระนันท์ (คูส่ มรส)
0.00%
0.00%
นางเพ็ญศรี เดชติง่ เอง
0.00%
1
0.00%
นายวิจารณ์ พลการ (คูส่ มรส)
0.00%
0.00%
นางสาวกริชแก้วเก้า พลการ (บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
0.00%
0.00%
นางวไลรัตน์ ผ่องจิ ตต์
60
0.00%
60
0.00%
นายสุว ัฒน์ ผ่องจิ ตต์ (คูส่ มรส)
0.00%
0.00%
เด็กชายวริทธิ์ธร ผ่องจิ ตต์ (บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
0.00%
0.00%
นางจิ ตรวัฒนา จารุว ัฒนชัย
0.00%
0.00%
นายประพันธ์ จารุว ัฒนชัย (คูส่ มรส)
200
0.00%
0.00%
นางศุภศรี สุธนฐาน
300
0.00%
0.00%
นพ.เกียรติยศ โคมิน (คูส่ มรส)
0.00%
0.00%
นายสุรพล สร้างสมวงษ์
0.00%
0.00%
นางอุไรรัตน์ สร้างสมวงษ์ (คูส่ มรส)
0.00%
0.00%
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
นายเกรีย งไกร เตชะอํานวยพร
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
นายอนุ พงษ์ เตชะอํานวยพร
0.00%
0.00%
นางอําพร เตชะอํานวยพร
0.00%
0.00%
นางสาวณัฐณิชา เตชะอํานวยพร (บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
0.00%
0.00%
เด็กชายภูริณฐั เตชะอํานวยพร (บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
0.00%
0.00%
รายชื่ อกรรมการ
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จํานวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
-

-

-
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมัน่ ว่ากระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการบริ หารจัดการในกรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายจะช่วยส่ งเสริ มให้บริ ษทั เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษทั จึงกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์ เป็ นธรรม และโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
2. จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการตรวจสอบภายใน ที่ เหมาะสมและ
มีประสิ ทธิผล
3. ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
4. ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิ ของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน
ปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสําคัญในสิ ทธิพ้นื ฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ
ในฐานะเจ้าของบริ ษทั โดยกําหนดแนวปฏิบตั ิการให้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 คณะกรรมการมี นโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ ือหุ ้น
ประเภทสถาบันให้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ และใช้สิทธิ ของตน โดยครอบคลุมสิ ทธิ พ้ืนฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนแบ่ง
ในกําไรของกิจการ การซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ทุกรู ปแบบ ได้แก่เบี้ ย
ประชุม บําเหน็จหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
บริ ษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุนและ
การอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
1.2 บริ ษ ัท มี ก ารให้ ข ้อ มู ล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุ ม โดยมี ค าํ ชี้ แ จงและเหตุ ผ ลประกอบ
ในแต่ละวาระหรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น หรื อในเอกสารแนบวาระ
การประชุ ม และละเว้น การกระทําใดๆ ที่ เป็ นการจํากัด โอกาสของผู ถ้ ื อ หุ ้ น ในการศึ ก ษาสารสนเทศของบริ ษ ัท โดยมี
รายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
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1.2.1 บริ ษทั ไม่มีการลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั ที่ ตอ้ งเปิ ดเผยตาม
ข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ อย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้
ทราบล่วงหน้า ให้สิทธิ ในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จาํ กัดสิ ทธิ ในการเข้าประชุมของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาสายเป็ นต้น
1.2.2 บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกําหนดวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ไว้เป็ นเรื่ องๆ และมีการระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมี
ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสิ นใจดังต่อไปนี้
ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ
1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ
การศึกษา ประวัติการทํางาน จํานวนบริ ษทั ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ เป็ นต้น
2) การดํารงตําแหน่ งในกิ จการอื่น โดยหากกิ จการใดเป็ นกิ จการที่ อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ก็ได้ระบุไว้ชดั เจนแล้ว
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณี แต่งตั้งกรรมการใหม่)
4) วันที่ เดือน และปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุมในปี ที
ผ่านมา (กรณี แต่งตั้งกรรมการเดิม)
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทาํ หน้าที่คณะกรรมการสรรหา
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1) จํานวนเงินและรู ปแบบค่าตอบแทนแยกตามตําแหน่งหรื อภาระหน้าที่ของกรรมการ
2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
4) สิ ทธิ ป ระโยชน์ อื่ น ๆ ที่ ไ ด้รั บ ในฐานะกรรมการ (ปั จ จุ บ ั น กรรมการไม่ มี สิ ทธิ
ประโยชน์อื่นใด นอกจากเบี้ยประชุมและบําเหน็จประจําปี )
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทาํ หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุ น้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ค. วาระการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีสังกัด
1) ชื่อผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี
2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้ อบบัญชี
3) ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
4) จํา นวนปี ที่ ท ํา หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ษัท (กรณี แต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี ค นเดิ ม )หรื อ เหตุ ผ ลที่
เปลี่ยนตัวผูส้ อบบัญชี (กรณี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนใหม่)
5) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริ การอื่นของผูส้ อบบัญชี
6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
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ง. วาระการจ่ายเงินปันผล
1) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
2) จํานวนเงินที่จ่ายจริ งเทียบกับนโยบาย
3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปั นผลไม่เป็ นไปตามนโยบาย
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุ น้ ตัดสิ นใจลงมติได้
จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่ องสําคัญของบริ ษทั เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ
การขาย/ เลิก/ โอนกิจการ / การควบรวมกิจการ เป็ นต้น
1) รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรื อความจําเป็ น
3) ผลกระทบต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
1.3 คณะกรรมการอํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่
และควรละเว้นการกระทําใดๆ ที่ เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุ มของผูถ้ ือหุ ้น การเข้าประชุ มเพื่อออกเสี ยงลงมติไม่มี
วิธีการที่ยงุ่ ยากหรื อมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง
1.4 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ งคําถามเกี่ยวกับบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์
การส่ งคําถามล่วงหน้าให้ชดั เจนและแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบพร้อมกับการนําส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ นอกจากนี้ บริ ษทั ยัง
เผยแพร่ หลักเกณฑ์การส่ งคําถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วยคณะกรรมการได้มีการกําหนดการกลัน่ กรอง
คําถามล่วงหน้าและกําหนดให้บริ ษทั ตอบคําถามให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับมีการชี้ แจงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบ
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
1.4.1 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยใน
ส่ วนของการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคําถามจนถึงประมาณ 7 วันก่อนวัน
ประชุม โดยบริ ษทั ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1) กําหนดหลักเกณฑ์การส่ งคําถามล่วงหน้าให้ชดั เจน
2) แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบพร้อมกับการนําส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
3) วิธีการส่ งคําถามล่วงหน้า เช่น ให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคําถามผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื ออีเมล์ หรื อ
ส่ งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็ นต้น
4) ช่วงเวลาที่เปิ ดให้ส่งคําถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผูถ้ ือหุน้
5) มีกระบวนการกลัน่ กรองคําถามล่วงหน้าที่ผูถ้ ือหุ ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาใน
การตอบคําถามเหล่านั้น
6) บริ ษทั ได้ตอบคําถามให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
7) บริ ษทั ได้ตอบคําถามให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบในวันประชุม
8) บริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบถึงคําถามที่มีผูถ้ ือหุ ้นถามมาล่วงหน้า และคําตอบ
ของคําถามเหล่านั้น
1.5 คณะกรรมการสนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุ ้นใช้ห นังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถกําหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
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ทั้ง นี้ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น สามารถดาวน์ โ หลดแบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะผ่า นทางเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ได้ และ
ยังกําหนดให้บริ ษทั จัดให้มีอากรแสตมป์ ไว้บริ การผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปิ ดหนังสื อมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือ
หุ ้นที่ เข้าประชุ มภายหลังจากประธานในที่ ประชุ ม เปิ ดการประชุ มแล้วสามารถออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ อ ยู่ระหว่าง
พิจารณาและยังไม่มีการลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุ มตั้งแต่วาระที่ ได้เข้าประชุ มเป็ นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะมี
ความเห็นเป็ นอย่างอื่น
2. การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 คณะกรรมการส่ งเสริ มให้บริ ษทั นําเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยํา
2.2 การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของกรรมการ
2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2.2 ในกรณี ที่ ก รรมการไม่ ส ามารถเข้าร่ ว มประชุ ม ครบทุ ก ท่ านอย่า งน้ อ ยมี บุ ค คลดัง ต่ อ ไปนี้
เข้าประชุมผูถ้ ือหุ น้
1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการผูจ้ ดั การ
3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2.3 เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
ได้
2.3 ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้จดั ให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณี ที่วาระนั้นมี หลายรายการ เช่น
วาระการแต่งตั้งกรรมการ
2.4 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บ เอกสารการลงคะแนนในทุ กๆวาระและการบันทึ ก
วีดิทศั น์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนน
เสี ยงในทุกๆ วาระเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้
2.5 ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้จัด สรรเวลาให้ เหมาะสมและส่ งเสริ ม ให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น มี โ อกาสในการแสดง
ความเห็นและตั้งคําถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
3. การจัดทํารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นบันทึ กการชี้ แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุมรวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ตั้งประเด็นหรื อซักถาม พร้อมทั้งมีบนั ทึกคําถามคําตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถ้ ือหุ ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสี ยงเป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริ ษทั เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
3.2.1 เปิ ดเผยมติ ที่ ประชุ ม โดยแยกเป็ นคะแนนที่ เห็ นด้ ว ย ไม่ เ ห็ นด้ ว ยหรื องดออกเสี ยง
ในวันทําการถัดไป
3.2.2 เผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม ภายใน 14 วัน นับ จากวัน ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เพื่ อ ใช้เป็ นช่ อ งทาง
ให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้ งรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
3.2.3 เผยแพร่ วดี ิทศั น์การประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
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4. บริ ษัทให้ การดูแลผู้ถือหุ้ นมากกว่ าสิ ทธิตามกฎหมาย โดยการให้ขอ้ มูลสําคัญที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั
สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 บริ ษทั ได้จดั ขึ้นในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค เลขที่ 1 ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
โดยมี ผูถ้ ื อหุ ้นมาร่ วมประชุ มด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะรวมจํานวน 41 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 35.3457 ของจํานวนหุ ้นที่
จําหน่ายแล้วทั้งหมด มีกรรมการบริ ษทั เข้าร่ วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการท่านอื่นอีก 5 ท่าน นอกจากนี้ ยงั มีผบู ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั และผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมด้วย
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นและการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นทุกคราว รวมทั้งในปี 2561 บริ ษทั ได้มอบให้
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนหุ ้นของบริ ษทั ดําเนิ นการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ ม
พร้ อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่ วมประชุ ม และข้อมู ลประกอบการประชุ ม ตามวาระต่างๆ ซึ่ งในแต่ละวาระมี ความเห็ นของ
คณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม และเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าว
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท www.pe.premier.co.th ล่วงหน้าก่ อ นวัน ประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่า 30 วัน
เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมู ลเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม และได้จดั ทํารายงานการประชุ มส่ งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุ ม เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้น
สามารถตรวจสอบได้
ในปี 2561 บริ ษ ทั ได้รับ การประเมิ น คุ ณ ภาพการจัดการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจําปี ภายใต้โครงการ
ประเมิ นคุ ณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริ ษทั จดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุม
ขั้น ตอนต่ างๆในการจัด การประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ตั้งแต่ ก่ อ นวัน ประชุ ม วัน ประชุ ม และภายหลังวัน ประชุ ม ในระดับ “ดี เลิ ศ ”
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 6
หลักเกณฑ์ที่ บ ริ ษ ัท ไม่ ได้ป ฏิ บ ัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
(CGR) ประจําปี 2561 ในหมวดที่ 1 สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ มีดงั ต่อไปนี้
1. บริ ษทั มิได้จดั ให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจสอบเข้าร่ วมการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ น้
เนื่ อ งจากการจัดให้มีบุคคลที่ เป็ นอิ สระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบผลคะแนนเสี ยงมิ ใช่วิธีการป้ องกันการทุ จริ ตในการ
ลงคะแนนเสี ยง ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกวีดิทศั น์การ
ประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน รวมทั้งมีการเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั อีกด้วย ดังนั้นการดําเนิ นการประชุมและการนับ
คะแนนเสี ยงจึงเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ กับดูแลและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ ผูถ้ ื อ หุ ้น รายย่อ ย นัก ลงทุ น สถาบัน หรื อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ต่ างชาติ อย่างเท่ าเที ย มกัน ทั้งเรื่ อ งการกําหนดกระบวนการที่
อํานวยความสะดวกให้ผูถ้ ื อ หุ ้ น เข้าประชุ ม ได้โ ดยไม่ ยุ่งยากจนเกิ น ไป ผูถ้ ื อ หุ ้ น ได้รั บ การคุ ้ม ครองจากการกระทําที่ เป็ น
การเอาเปรี ยบและผูถ้ ือหุ ้นมี อาํ นาจควบคุม การมี มาตรการป้ องกันกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง
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บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุ มผู้ถือหุ้น
1.1 บริ ษทั แจ้งกําหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ ผา่ นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
1.1.1 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้
1.1.2 ข้อมู ลประกอบการประชุ มที่ เผยแพร่ ผ่านบนเว็บไซต์ของบริ ษทั มี ขอ้ มู ลเหมื อนกับข้อมู ลที่
บริ ษทั จะส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบเอกสาร
1.1.3 บริ ษ ัท จัดส่ งหนังสื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ล่วงหน้าก่ อ นวัน ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ มากกว่าที่กฎหมายกําหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
1.2 บริ ษทั แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ ใช้ในการประชุ ม ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ รวมทั้งสิ ทธิ
การออกเสี ยงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ ทราบทั้งในหนังสื อเชิญประชุมและในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
1.3 หนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวข้างต้นได้จดั ทําเป็ นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่ พร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นฉบับภาษาไทย
2. การคุ้มครองสิ ทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
2.1 คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่
ผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่ องที่เสนอเป็ นวาระการประชุม
4) ช่องทางรับเรื่ อง เช่น ส่ งหนังสื อถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่ งเรื่ องผ่านบนเว็บไซต์
หรื ออีเมล์มาก่อน เป็ นต้น
5) ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
6) คณะกรรมการแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุ เป็ นวาระการประชุ มไว้บ น
เว็บไซต์ของบริ ษทั
7) มี ก ระบวนการกลั่น กรองเรื่ อ งที่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น เสนอ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการ
8) แจ้งผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพร้ อ มเหตุ ผ ลให้ ผูถ้ ื อ หุ ้น ทราบ โดยแจ้งไปยังผูถ้ ื อ หุ ้ น
ผูเ้ สนอวาระ และแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2 คณะกรรมการกําหนดวิธีการให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ โดยมี
หลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ช่องทางรับเรื่ อง โดยการส่ งหนังสื อถึงคณะกรรมการ
2) ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผูไ้ ด้รับเสนอชื่อ หนังสื อยินยอม
ของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ เป็ นต้น
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4) คณะกรรมการแจ้งให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ทราบหลัก เกณฑ์ ที่ ก าํ หนดผ่านช่ อ งทางการเผยแพร่ ข ้อ มู ล ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กําหนด
ไว้
6) เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ โดยแจ้งไป
ยังผูถ้ ือหุ น้ ผูเ้ สนอ และประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
2.3 ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ เป็ นผู บ้ ริ ห ารไม่ มี ก ารเพิ่ ม วาระการประชุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้แ จ้ง เป็ นการล่ ว งหน้าโดยไม่ จ าํ เป็ น
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผถู ้ ือหุ น้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
2.4 คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายคน
3. การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
3.1 คณะกรรมการกําหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิเรื่ องการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วนรู ้ขอ้ มูลภายในใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ
3.2 กําหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ ง
รายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็ นประจํา รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
4. การมีส่วนได้ เสี ย ของกรรมการ
4.1 คณะกรรมการมี ข อ้ กําหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ ห าร รายงานการมี ส่ วนได้เสี ยอย่างน้อ ย
ก่อนการพิจารณาวาระนั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
1) คณะกรรมการกําหนดแนวทางให้กรรมการและผูบ้ ริ ห ารเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนได้เสี ยของตนและ
ผูเ้ กี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
บริ ษทั
2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุ รกิ จและข้อกําหนดของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น
ธนาคารแห่ งประเทศไทย สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เป็ นต้น
3) กําหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อมูลส่ วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง
4) เลขานุ การบริ ษ ัท ทําหน้าที่ ในการรายงานข้อมู ลส่ วนได้เสี ยให้คณะกรรมการทราบ ข้อมู ลของ
กรรมการและผูบ้ ริ ห าร รวมทั้งผูเ้ กี่ ยวข้อ ง โดยเฉพาะเมื่ อคณะกรรมการต้อ งพิ จารณาธุ ร กรรม
ระหว่างบริ ษทั กับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง
4.2 คณะกรรมการดู แลให้กรรมการที่ มี ส่ วนได้เสี ยอย่างมี นัยสําคัญในลักษณะที่ อาจทําให้กรรมการราย
ดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
ในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจําปี 2561 ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงลําดับ ระเบี ย บวาระการประชุ ม หรื อ
เพิ่มเติมวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้แก่คณะกรรมการหรื อผูท้ ี่ คณะกรรมการมอบหมายเป็ นประจําทุ กไตรมาส รวมทั้งมี การเปิ ดเผยในที่
ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี
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หลักเกณฑ์ที่ บ ริ ษ ัท ไม่ ได้ป ฏิ บ ัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
(CGR) ประจําปี 2561 ในหมวดที่ 2 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มีดงั ต่อไปนี้
1. บริ ษ ัท ไม่ ได้ก าํ หนดวิธี ก ารลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสี ย งแบบสะสม
(Cumulative Voting) เนื่ อ งจากบริ ษ ัท มี ก ระบวนการสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสม ครบถ้ว น และบริ ห ารกิ จ การ
โดยคํานึงถึงสิ ทธิผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยอยูแ่ ล้ว
2. บริ ษ ัท ไม่ ไ ด้ กําหนดนโยบายให้ ก รรมการและผู บ้ ริ ห ารระดับ สู งแจ้ง ต่ อ คณะกรรมการหรื อ ผู ท้ ี่
คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้ อขายหุ น้ ของบริ ษทั ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซื้ อขาย เนื่องจาก บริ ษทั
มีระเบียบเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องไม่ทาํ การซื้ อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงิน และภายใน 3 วัน ภายหลังจากเปิ ดเผยงบการเงิน และการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ในบางกรณี เป็ นการตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลขณะนั้น ทําให้ไม่สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั เห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็ นภาคส่ วนที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็ นหน้าที่ใน
การดูแลให้เกิดความอยูร่ อดและยัง่ ยืนของสังคมร่ วมกัน ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยึดมัน่ เจตนารมณ์ของการดําเนินธุรกิจให้
ประสบความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืนโดยตระหนักและให้ความสําคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน ภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริ ษทั
พรี เมียร์ นัน่ คือ “ธุ รกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” เพราะเชื่อมัน่ ว่าการคงไว้ซ่ ึ งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน
และสังคมนั้น จะส่ งเสริ มให้ท้ งั บริ ษทั สังคม และสิ่ งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการกําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1. การกําหนดนโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
1.1 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและแนวการปฏิ บ ัติ ต่ อ ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย แต่ ล ะกลุ่ ม พร้ อ มมาตรการ
ดําเนิ นการที่เป็ นรู ปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม ที่ ทาํ ให้มนั่ ใจได้ว่าบริ ษทั และ
ห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้น
ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส และเป็ นประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษ ัท และผู ้ถื อ หุ ้ น
บริ หารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและผูเ้ กี่ ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ที่ ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและไม่ดาํ เนิ นการใดๆ ในลักษณะที่ อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน
ของบริ ษทั
2) พนักงาน
บริ ษทั เล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานซึ่ งถือเป็ นทรัพยากรที่ มีคุณค่า จึงปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมบนหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิท้ งั การแบ่งแยกสี ผิว เชื้ อชาติ เพศ ศาสนา
ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรื อแรงงานที่ ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริ หารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็ นธรรม
เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริ ษทั ที่อยูใ่ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่ งเสริ มความรู ้ความสามารถให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
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สําหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิการสําหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมาย
กําหนด เช่ น กองทุ น สํารองเลี้ ย งชี พ พนัก งานเพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสร้ างแรงจู งใจการปฏิ บ ัติ งานของพนั ก งานและ
รั ก ษาบุ ค ลากรไว้กับ บริ ษ ัท ในระยะยาวโดยให้ มี ล ัก ษณะการออมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่ อ เป็ นหลัก ประกัน ในการใช้ชี วิ ต
หลังเกษียณอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการออมและเป็ นแหล่งเงินทุนในยามฉุ กเฉิ น การประกันสุ ขภาพกลุ่ม
การประกันชี วิตกลุ่ม การประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม การตรวจสุ ขภาพประจําปี ห้องพยาบาลของบริ ษทั โดยแพทย์และพยาบาล
วิชาชีพ ห้องสมุดสําหรับพนักงาน ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับ-ส่ งพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาส
ต่างๆ
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการ
ปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู ้และฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
แก่พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่ งเสริ มในการสร้างจิตสํานึ กให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือ
ปฏิบตั ิ และกําหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้ องกันภัยในอาคารสํานักงาน การซ้อมหนี ไฟเป็ นประจําทุกปี รวมถึงการตรวจ
วิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสี ยง
3) ลูกค้ า
บริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อ
ลูกค้า และมีกระบวนการเรี ยกคืนสิ นค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสิ นค้า
4) คู่ค้าและเจ้ าหนี้
บริ ษทั มีการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ดําเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
เคารพและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่กาํ หนดไว้ ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการติดต่อกับคู่
ค้าหรื อ เจ้าหนี้ หากในกรณี ที่ ข ้อ มู ล ปรากฏว่ามี การจ่ ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ ไม่ สุ จ ริ ต บริ ษ ัท จะหารื อ กับ คู่ ค า้ หรื อ เจ้าหนี้
เพื่อร่ วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็ วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่ าย
5) คู่แข่ ง
บริ ษ ัท มี การดําเนิ นธุ รกิ จอย่างมี จริ ยธรรม โปร่ งใส มี การแข่ งขัน อย่างเป็ นธรรมกับ คู่ แข่ งขัน
มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่
ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรื อกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจริ งและ
ไม่เป็ นธรรม
6) ชุมชน/สั งคม
บริ ษทั กําหนดนโยบายแนวปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุ รกิจ เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิ
แก่พนักงานทุกคน ดังนี้
(1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่ วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อนั ดี
กับชุมชนที่สถานประกอบการของบริ ษทั ตั้งอยู่
(2) ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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(3) ไม่สนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อชุมชน สังคม
(4) ใส่ ใจและรั บ ผิด ชอบแก้ไขในภัย อัน ตรายที่ สั งคมหวัน่ วิตก อัน อาจเกิ ด จากผลิ ต ภัณ ฑ์ /
บริ การหรื อการดําเนินงานของบริ ษทั
(5) มี ส่ ว นร่ ว มในการยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี สร้ า งสั ง คมที่ อ ยู่ร่ ว มกัน อย่า งมี ค วามสุ ข
พัฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม รั ก ษาวัฒ นธรรมที่ ดี ง าม รวมถึ ง ปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
7) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกําหนดนโยบายดําเนิ นธุรกิจตาม “นโยบายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและสังคม”
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท พรี เมี ยร์ (เผยแพร่ ท างเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย) และปฏิ บ ัติต ามกฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อ มและ
ความปลอดภัยของภาครัฐอย่างเคร่ งครัด
(1) ไม่กระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(2) ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
(3) ไม่ให้การสนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่ วนรวม
(4) ส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรอื่นๆ โดยการนําเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริ ษทั
(5) ส่ งเสริ มให้มีการให้ความรู ้พนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิ จกรรมที่เกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมร่ วมกับพนักงาน โดยกําหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิให้เป็ นที่ทราบ
1.2 คณะกรรมการกําหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อร้องเรี ยน และจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรื อรายงานประจําปี ของบริ ษทั
1.3 มีกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหาย
จากการที่บริ ษทั ละเมิดสิ ทธิ ตามกฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2. การเปิ ดเผยการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและการจั ด ทํ า รายงานเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainability
Development Report) ด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR Report)
2.1 บริ ษทั ดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดําเนิ นการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิ ดเผย
กลไกในการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย
2.2 รายงานเพื่ อ การพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน ด้านความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของกิ จ การเปิ ดเผยไว้ในข้อ 10.
ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัตใิ นการต่ อต้ านการทุจ ริตคอร์ รัปชั่น และห้ ามจ่ ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุ รกิจ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย รวมถึ งการสนับ สนุ นกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มและปลูกฝั งให้พนักงานทุ กคนรับทราบและ
ถือปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดมา
3.1 บริ ษทั ย่อยได้บรรจุ หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น” ไว้ในหลักสู ตรการปฐมนิ เทศ
พนักงานใหม่ที่จดั ขึ้นเป็ นประจําทุกเดือน โดยใช้สื่อวิดีทศั น์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
3.2 บริ ษทั ย่อยได้ออกเอกสารลงนามโดยกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ย่อยไปยังลูกค้าและคู่คา้ เพื่อแจ้งงด
เว้นการให้ของขวัญและของกํานัลแก่บุคลากรของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่บริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุ
ให้เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี
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3.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบรรจุ “นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ” ลงบนเว็บไซต์ของบริ ษทั และ
ของบริ ษทั ย่อย ( http://www.pe.premier.co.th/th_04_4_ir_Sustainability_Development_Report.html )
3.4 บริ ษทั ย่อยทบทวนและประเมินความเสี่ ยงด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ซึ่ งบรรจุให้เป็ น 1 หัวข้อ
ของการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั โดยเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงาน เรื่ อง “ปัจจัยความเสี่ ยง”
4. บริ ษัท มีการกําหนดนโยบายทางด้ านทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญา ห้ามพนักงานละเมิ ดต่อ ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา
ของผูอ้ ื่น ไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรื อต่างประเทศ และห้ามการนําซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ มาใช้งานใน
บริ ษ ทั รวมทั้งมี นโยบายการต่ อต้านการทุ จริ ตและห้ามจ่ายสิ น บนเพื่ อประโยชน์ ท างธุ รกิ จ ซึ่ งได้แจ้งให้พ นักงานทุ ก คน
รับทราบและถือปฏิบตั ิตลอดมา
ในปี 2561 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ที่มีนยั สําคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี อาทิ
1. ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็ นต่างๆ เกี่ ยวกับการดําเนิ น
ธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท ในฐานะเจ้าของบริ ษ ัท ผ่านกรรมการอิ ส ระเป็ นการล่วงหน้า โดยทุ ก ๆ ข้อ คิ ด เห็ น จะได้รั บ การรวบรวม
เพื่อ เสนอให้คณะกรรมการบริ ษ ทั พิจารณา ซึ่ งในการประชุ ม ประจําปี 2561 ไม่มี ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใดเสนอแนะข้อคิ ดเห็ นเป็ น
การล่วงหน้า
2. บริ ษ ัท ไม่ มี กรณี ที่ ฝ่าฝื นกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ ริ โภค การแข่งขัน ทางการค้า สิ่ งแวดล้อ ม
ไม่ มี กรณี การกระทําผิดด้านละเมิ ดทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของผูอ้ ื่ น ด้านการทุ จริ ต หรื อกระทําผิดด้านจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ
และมีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ หรื ออัตราการหยุดงาน หรื ออัตราการเจ็บป่ วยจากการทํางานเป็ นศูนย์
3. เมื่ อวันที่ 9 มี นาคม 2560 บริ ษทั ได้รับรองต่อฐานะสมาชิ กของแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุ จริ ต โดยใบรั บรองดังกล่าวจะมี อายุ 3 ปี นับจากวันที่ มีมติให้การรั บรอง จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริ ต (Collective Action Coalition Against Corruption ( CAC ) และเมื่ อวันที่ 4 เมษายน
2557 บริ ษทั ได้รับรองฐานะสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตนั้น เนื่ องจากบริ ษทั ประกอบ
ธุรกิจโดยการถือหุ น้ ในบริ ษทั อื่น (Holding Company) บริ ษทั ได้นาํ ส่ งนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้บริ ษทั พรี เมียร์
อินเตอร์ ลิ ซ ซิ่ ง จํากัดและบริ ษ ทั พรี เมี ยร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยดําเนิ นการต่อ ได้มีการประกาศคู่มือแนว
ทางการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงได้เพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริ ตลงในเอกสารทางธุ รกิจ
และทําการฝึ กอบรมพนักงานทุกคนเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั
ส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์สุจริ ต และความรับผิดชอบ
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
(CGR) ประจําปี 2561 ในหมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีดงั ต่อไปนี้
1. บริ ษทั ไม่ได้จดั ทํารายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เนื่ องจากบริ ษทั เห็นว่าการเปิ ดเผยข้อมูล
ทั้งในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (Annual Report) มีเนื้ อหาและสาระสําคัญครบถ้วน
แล้ว โดยไม่จาํ เป็ นที่จะต้องจัดทําในลักษณะรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูล และความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่ งใสทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาํ คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่ งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้นนักลงทุนและสาธารณชน
ผ่านช่ อ งทางของตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยและบนเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมี การ
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการกําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส ดังนี้
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
1.1 คณะกรรมการมี กลไกที่จะดูแลให้มนั่ ใจได้ว่าข้อมูลที่ เปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาํ ให้สําคัญผิด
และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน ทั้งนี้
1.1.1 มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงานกํากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
1.1.2 มีการประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจํา
1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกํากับ ดู แ ลกิ จการ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ นโยบายด้านการบริ ห าร
ความเสี่ ย ง และนโยบายเกี่ ย วกับ การดู แ ลสิ่ ง แวดล้อ มและสั งคม ที่ ไ ด้ให้ ค วามเห็ น ชอบไว้โ ดยสรุ ป และผลการปฏิ บ ัติ
ตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น รายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี โดยครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การปฏิบตั ิตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอ
(2) รายงานทางการเงินมีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริ งตามมาตรฐานการบัญชี
(3) รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิ น ลงนามโดยประธาน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
1.4 คณะกรรมการสนับ สนุ นให้บ ริ ษ ทั จัดทําคําอธิ บ ายและการวิเคราะห์ ข องฝ่ ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่ อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิ นทุ กไตรมาส ทั้งนี้ เพื่ อ ให้นักลงทุ น ได้รับ ทราบ
ข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญของบริ ษทั
รวมถึงปั จจัยและเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินหรื อผลการดําเนิ นงาน นอกเหนื อจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่าง
เดียว
1.5 คณะกรรมการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญ ชี และค่าบริ การอื่ นที่ ผูส้ อบบัญ ชี ให้บ ริ การไว้ใน
รายงานประจําปี ของบริ ษทั
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1.6 คณะกรรมการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
(1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการชุดย่อย
(3) จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
(4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
1.7 คณะกรรมการเปิ ดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ทั้งคณะและรายบุคคล และวิธีการประเมิ นผลงานของผูบ้ ริ หารสู งสุ ด นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู งที่ ส ะท้อ นถึ งภาระหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบของแต่ ล ะคน รวมทั้งรู ป แบบหรื อ ลักษณะของค่ าตอบแทนด้วย
ทั้งนี้ จํานวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยด้วย
2. ข้ อมูลขั้นตํา่ ทีเ่ ปิ ดเผยบนเว็บไซต์ ของบริษัท
2.1 นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาํ หนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี แล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยกระทําอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลที่เป็ น
ปัจจุบนั อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั
(1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
(3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั
(5) งบการเงินและรายงานเกี่ ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานทั้งฉบับปั จจุ บนั และของปี
ก่อนหน้า
(6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
(7) ข้อมูลหรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั นําเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรื อสื่ อต่างๆ
(8) โครงสร้างการถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(9) โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ร่ วมค้า และบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นมาเพื่อ
วัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ (Special purpose Enterprises / Vehicles - SPEs/SPVs)
(10) กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่าย
ได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสี ยง
(11) การถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(12) หนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
(13) ข้อบังคับบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี)
(14) นโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
(15) นโยบายด้านบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ ยงด้านต่างๆ
(16) กฎบัตร หรื อหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการรวมถึง
เรื่ องที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

กฎบัตร หรื อหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริ ษทั
จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้
ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
(22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจําปี

ในปี 2561 บริ ษทั ได้เผยแพร่ รายงานประจําปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 120 วันนับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ด
รอบปี บัญชี โดยได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 พร้อมทั้งสามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ในวันเดียวกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้มีการเผยแพร่ รายงานการประชุมครั้งล่าสุ ดไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกด้วย
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการนําเสนอผลการดําเนิ นงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผูถ้ ือหุ ้น
นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ยังมีการตอบคําถามทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์ ircontact@pe.premier.co.th โทรศัพท์ 02-301-1550 และโทรสาร 02-398-1188 อย่างสมํ่าเสมอและเท่าเทียมกัน
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
ประจําปี 2561 ในหมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส มีดงั ต่อไปนี้
1. การพบปะกับนักวิเคราะห์ การให้ขอ้ มูลของบริ ษทั นั้น บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลผ่านช่องทางโดยตรงกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งน่าจะเพียงพอและสมบรู ณ์
2. บริ ษ ทั ไม่ มีการแถลงข่าวต่อสื่ อมวลชน/การจัดทําจดหมายข่าวที่ นําเสนอถึงฐานะทางการเงิ นของบริ ษ ทั
เนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญและข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริ ษทั ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจํา ปี (Annual Report) รายงานเพื่ อ การพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืน (Sustainability Development
Report) (รวมอยู่ในรายงานประจําปี ) รายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และบริ ษทั พร้อมที่จะให้ขอ้ มูลต่างๆ ดังกล่าวต่อสื่ อมวลชน
3. บริ ษทั ไม่ได้ เปิ ดเผยรายละเอียดค่าตอบแทน ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด เนื่ องจากเป็ นข้อมูลภายใน แต่มีการเปิ ดเผยเป็ น
ตัวเลขโดยรวมของผูบ้ ริ หาร
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่กาํ กับดูแลการทํางานของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และ
งบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการกําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการกํา หนดโครงสร้ า งของคณะกรรมการให้ ป ระกอบด้ว ยกรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ
หลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการในวิชาชีพ ทักษะและความรู ้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ น
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ประโยชน์กบั บริ ษทั เพศ และควรมี กรรมการที่ ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ ห ารอย่างน้อย 1 คนที่ มีประสบการณ์ ในธุ รกิ จหรื อ
อุตสาหกรรมหลักที่บริ ษทั ดําเนินกิจการอยู่
1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิ ดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ มีความ
หลากหลาย รวมถึงจํานวนปี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ทั้งนี้
1.2.1 เปิ ดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่ เป็ นทางการและโปร่ งใส และจํานวนปี การดํารงตําแหน่ ง
กรรมการในบริ ษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2.2 เปิ ดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ ้นบริ ษทั ที่แสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการมีความรู ้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
ผ่านช่องทางรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2.3 เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจําปี อย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ / กรรมการ
ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน
1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ
ในจํานวนที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกําหนด
1.5 สั ด ส่ ว นของกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการ โดยใช้ห ลัก เกณฑ์ เรื่ อ งความรู ้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุ คคลที่ จะมาดํารงตําแหน่ งกรรมการเป็ นหลัก มากกว่าที่ จะใช้ห ลักเกณฑ์ในเรื่ อ ง
สัดส่ วนของเงินลงทุน
1.6 บริ ษทั คํานึ งถึงประโยชน์การบริ หารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริ ษทั กําหนดมากกว่า
จํานวนหรื อสัดส่ วนของกรรมการอิสระ
1.7 คณะกรรมการมี การกําหนดจํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกําหนดจํานวนวาระ
ที่ดาํ รงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด
1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ จะเป็ น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของ
บริ ษทั มี ความเป็ นอิสระอย่างแท้จริ งเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษทั โดยความเป็ นอิสระอย่างน้อยต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กําหนด
1.9 วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่ องจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารกิจการและ
การดําเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษ ัท ประกอบกับ การสรรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถมาดํารงตําแหน่ งกรรมการอิ ส ระนั้น
ไม่สามารถดําเนินการได้โดยทันที
1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกําหนดอํานาจ
หน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การให้ชดั เจนและแยกบุคคลที่ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคล
ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจโดยไม่จาํ กัด
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1.11 บริ ษทั เคารพในวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ในการที่จะไม่ไป
ดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั อื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรื อมีลกั ษณะแข่งขันกันกับธุ รกิจของบริ ษทั หรื อมี ลกั ษณะที่
ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริ ษทั
1.12 บริ ษทั มีเลขานุ การบริ ษทั ซึ่ งทําหน้าที่ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้อ งทราบ และปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้ มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามมติ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกําหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุ การบริ ษทั ที่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ ในฐานะเลขานุ การบริ ษ ทั และเปิ ดเผยคุ ณ สมบัติแ ละประสบการณ์ ข องเลขานุ การบริ ษ ัท ในรายงานประจําปี และ
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.13 เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ได้รั บ การฝึ กอบรมและพัฒ นาความรู ้ อ ย่างต่ อ เนื่ อ งด้านกฎหมาย การบัญ ชี ห รื อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ เลขานุ การบริ ษทั บริ ษทั กําหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดํารงตําแหน่งเลขานุ การบริ ษทั โดยคํานึ งถึง
ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในการทํางานเป็ นหลัก ไม่วา่ บุคคลดังกล่าวจะเป็ นพนักงานประจําของบริ ษทั หรื อไม่
2. คณะกรรมการชุ ดย่อย
2.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาหรื อ รั บ ทราบ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมี สิ ท ธิ ห น้าที่ ตามที่ ได้กาํ หนดไว้ในอํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด
2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยที่ คณะกรรมการทั้งคณะ
ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นผูอ้ นุ มตั ิและทําหน้าที่
พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือก
บุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ กาํ หนดไว้ และเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการซึ่ ง จะนําเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ น
ผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ
3. บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุ มตั ิและทบทวนเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ตามขอบเขตหน้าที่ที่กาํ หน
โดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมถึง
การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาํ คัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั เช่น วิสัยทัศน์
พัน ธกิ จ ภารกิ จ กลยุท ธ์ เป้ าหมายทางการเงิ น การบริ ห ารความเสี่ ยง แผนงานและงบประมาณ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดี นโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน รวมถึงทําการทบทวน
และอนุมตั ิเป็ นประจํา
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริ ษทั
2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กาํ หนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
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3) การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งรวมทั้ง กลไกในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและการ
ดําเนินการกรณี มีการชี้เบาะแส
4) การดู แ ลให้ก ารดําเนิ น ธุ ร กิ จต่อ เนื่ องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒ นาพนักงาน แผนพัฒ นา
ผูส้ ื บทอดตําแหน่งงาน (Succession Plan)
3.2 คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้
1) คณะกรรมการกําหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
2) สื่ อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
3) มีวธิ ีการส่ งเสริ มให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่กาํ หนด
4) ประเมินผลการปฏิ บตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
3.3 คณะกรรมการส่ งเสริ มให้จดั ทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้กรรมการผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่บริ ษทั ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจ และติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าวอย่างจริ งจัง
3.4 คณะกรรมการได้พิ จารณาเรื่ อ งความขัด แย้งของผลประโยชน์ อ ย่างรอบคอบ การพิ จ ารณาการทํา
รายการที่ อาจมี ความขัดแย้งของผลประโยชน์ ควรมีแนวทางที่ ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
โดยรวมเป็ นสําคัญโดยที่ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และคณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดเกี่ ยวกับขั้นตอนการดําเนิ นการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้
ถูกต้องครบถ้วน
3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุ มด้านการดําเนิ นงาน ด้านรายงานทางการเงิ น และด้านการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรื อหน่ วยงานที่ มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สาํ คัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และให้เปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจําปี
3.6 คณะกรรมการกําหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กรโดยให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจํา มีการทบทวนระบบหรื อ
ประเมินประสิ ทธิ ผลของการจัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี และในทุกๆ ระยะเวลา
ที่ พบว่าระดับความเสี่ ยงมี การเปลี่ยนแปลงซึ่ งรวมถึงการให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย
3.7 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสี่ ยงไว้ในรายงานประจําปี
3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดําเนิ นการที่ชดั เจนกับผูท้ ี่ ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรื อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อรายงานตรงต่อบริ ษทั โดยคณะกรรมการกําหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อร้องเรี ยนและ
จัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรื อรายงานประจําปี ของบริ ษทั
มีกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการที่บริ ษทั ละเมิด
สิ ทธิตามกฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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3.9 คณะกรรมการมี ก ลไกกํากับ ดู แ ลบริ ษ ัท ย่อ ยเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ ในเงิ น ลงทุ น ของบริ ษ ัท
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่ งไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย เพื่อควบคุมการ
บริ ห ารให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษ ทั และการทํารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริ ษ ัท กําหนดให้ มี ก ารประชุ ม และวาระการประชุ ม คณะกรรมการเป็ นการล่ ว งหน้าและแจ้ง ให้
กรรมการแต่ละคนทราบกําหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้
บริ ษทั ได้มีกาํ หนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ประจําปี 2562 เป็ นการล่วงหน้า (ตารางการประชุม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
ครั้งที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
1/2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
2/2562
9 พฤษภาคม 2562
9 พฤษภาคม 2562
24 เมษายน 2562
3/2562
8 สิ งหาคม 2562
8 สิ งหาคม 2562
4/2562
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
4.2 จํานวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้มีการประชุ มทุ กเดื อน บริ ษทั ส่ งรายงาน
ผลการดําเนิ น งานให้คณะกรรมการทราบในเดื อ นที่ ไม่ ได้มี การประชุ ม เพื่อ ให้คณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุ ม และ
ดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัด การร่ ว มกัน พิ จ ารณาการเลื อ กเรื่ องเข้า วาระการประชุ ม
คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่ องที่สาํ คัญได้นาํ เข้ารวมไว้แล้วโดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เข้าสู่ วาระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่ งให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการก่อนวันประชุม
4.5 กรรมการทุ กคนเข้าร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
4.6 องค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่มีเหตุ/วาระเร่ งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ธุรกิจ
หรื อการดําเนิ นงานของบริ ษทั และไม่อาจดําเนิ นการให้กรรมการจํานวน 2 ใน 3 เข้าประชุมได้ กรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอาํ นาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้
4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะ
อภิปรายปั ญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ประธานกรรมการส่ งเสริ มให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบกรรมการทุกคน
ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่ องที่นาํ สู่ ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกํากับดูแลกิจการ
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4.8 คณะกรรมการสนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิ ญ ผูบ้ ริ ห ารระดับสู งเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการ
เพื่ อ ให้ ส ารสนเทศรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในฐานะที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ปั ญ หาโดยตรงและเพื่ อ มี โ อกาสรู ้ จัก ผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง
สําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดงาน
4.9 คณะกรรมการเข้าถึ งสารสนเทศที่ จาํ เป็ นเพิ่ ม เติ ม ได้จากกรรมการผูจ้ ัดการ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท หรื อ
ผูบ้ ริ หารอื่นที่ ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาํ หนด และในกรณี ที่จาํ เป็ นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็ น
อิสระจากที่ปรึ กษาหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
4.10 คณะกรรมการถื อ เป็ นนโยบายให้กรรมการที่ ไม่ เป็ นผูบ้ ริ ห ารมี โอกาสที่ จะประชุ ม ระหว่างกัน เอง
ตามความจําเป็ นเพื่ออภิ ปรายปั ญ หาต่างๆ เกี่ ยวกับการจัดการที่ อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และแจ้งให้
กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บที่ ดี สื บค้นง่าย
แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผา่ นที่ประชุมคณะกรรมการ
 วัน เวลาเริ่ ม - เวลาเลิกประชุม
 ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
 สรุ ปสาระสําคัญของเรื่ องที่เสนอคณะกรรมการ
 สรุ ปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
 ผูจ้ ดรายงาน – เลขานุการคณะกรรมการ
 ผูร้ ับรองรายงาน – ประธานกรรมการ
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการร่ วมกัน พิ จ ารณาผลงานและปั ญ หา เพื่ อ การปรั บ ปรุ งแก้ไขต่ อ ไป โดยกําหนดบรรทัด ฐานที่ จะใช้
เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นการประเมินทั้งคณะ
และรายบุคคล รวมทั้งเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ข้ นั ตอนไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการได้ประเมิ นผลงานของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี เพื่อนําไปใช้ในการ
กําหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
สําหรับกระบวนการในการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุ การบริ ษทั จะจัดส่ งแบบประเมิ น
ดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทําการประเมินในเดือนพฤศจิ กายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี
หลังจากนั้นเลขานุ การบริ ษทั จะทําการรวบรวมและรายงานสรุ ปผลการประเมิ นโดยเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมาต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุ งแก้ไขการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อไป
สําหรั บ หลัก เกณฑ์ก ารประเมิ น บริ ษ ัท มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานของคณะกรรมการทั้งคณะและ
รายบุคคล โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้ 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรื อไม่มีการดําเนิ นการในเรื่ องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรื อมีการดําเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย 2 = เห็นด้วย หรื อมีการดําเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร 3 = เห็นด้วย
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ค่อนข้างมาก หรื อมีการดําเนิ นการในเรื่ องนั้นดี 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดําเนิ นการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยี่ยม ซึ่ งหัวข้อ
การประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการประเมินผลงานของผูบ้ ริ หารสู งสุ ด โดยพิจารณาจากผลการดําเนิ นงานทางธุ รกิจ
ของบริ ษทั ผลการดําเนิ นงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อการปรับปรุ งแก้ไข ใช้วิธีการให้คะแนนแบบ
เดี ยวกับ การประเมิ นผลการปฏิ บ ัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมิ นผลการปฏิ บ ัติงานรายบุ คคล ซึ่ งหัวข้อการ
ประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
หมวดที่ 1 : ความคืบหน้าของแผนงาน
หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบตั ิงาน
2.1 ความเป็ นผูน้ าํ
2.2 การกําหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
2.7 การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
2.8 การสื บทอดตําแหน่ง
2.9 ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
2.10 คุณลักษณะส่ วนตัว
หมวดที่ 3 : การพัฒนาผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
6. ค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการได้จดั ให้อยู่ในลักษณะที่ เปรี ยบเที ยบได้กับระดับ ที่ ป ฏิ บ ัติอ ยู่ในอุ ตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเช่น เป็ นสมาชิ กของ
คณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย
7. การพัฒ นากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมการส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่ผูเ้ กี่ยวข้องใน
ระบบการกํากับ ดู แลกิ จการของบริ ษ ัท เช่ น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ ห าร เลขานุ การบริ ษ ัท เป็ นต้น เพื่ อ ให้มี
การปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง การฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทําเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของ
สถาบันภายนอก
รายงานประจําปี 2561

หน้ า 70

7.2 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจใน
ธุรกิจ และการดําเนินการด้านต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริ ษทั
เป็ นผูป้ ระสานงานในเรื่ องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุ รกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอํานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
ความรู ้ทวั่ ไปของธุรกิจ แนวทางการดําเนินงาน เป็ นต้น
7.3 คณะกรรมการกําหนดให้มี น โยบายพัฒ นาบุ คลากรสําหรั บ กรรมการและผูบ้ ริ ห าร และเปิ ดเผยใน
รายงานประจําปี ของบริ ษทั
7.4 คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ถึงแผนการพัฒนา
และสื บทอดงาน ซึ่ งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู งมีการเตรี ยมให้พร้อมเป็ นแผนที่ต่อเนื่อง ถึงผูส้ ื บทอดงานในกรณี
ที่ตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ในปี 2561 กรรมการเข้าร่ วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) และหลักสู ตรอื่นๆที่สาํ คัญ ดังนี้
ลําดับ

1

ชื่ อ-สกุล

คุณกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ

หลักสู ตรที่อบรมปี 2561

- Rising Above Disruptions: A Call For Action

ระยะเวลา
อบรม(วัน)

1

หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ปฏิ บตั ิไม่ครบถ้วนและไม่ได้ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies (CGR) ประจําปี 2561 ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ที่ปฏิบตั ิไม่ครบถ้วน/ชัดเจน
ในปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี เนื่ องจากจํานวนครั้งของ
การประชุมคณะกรรมการที่บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ 4 ครั้งต่อปี เหมาะสมและสอดคล้องกับวาระการพิจารณาผลการดําเนิ นการ
ของบริ ษ ัท และวาระการรั บ รองงบการเงิ น ซึ่ งกําหนดไว้เป็ นรายไตรมาสแล้ว อี ก ทั้ง บริ ษ ัท ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะเรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการเพิ่มเติมได้ ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นหรื อมีวาระใดๆ ที่จาํ เป็ นต้องพิจารณาเป็ นการเร่ งด่วน
หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้ปฏิบตั ิ
1. คณะกรรมการไม่มีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่ง
กรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง และจํากัดจํานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่ง
โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ไว้ในนโยบายกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั เนื่ อ งจากคณะกรรมการบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ การไม่จาํ กัดจํานวนบริ ษทั ในการไปดํารงตําแหน่ งจึ งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิงาน และจํานวนบุคคลที่ มีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ เพียงพอที่ จะดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั มี จาํ นวนจํากัด ดังนั้นการกําหนดเงื่อนไข
ดังกล่าวจะทําให้บริ ษทั หาบุคคลมาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการได้ยาก
2. คณะกรรมการไม่มีการกําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การ
เนื่ องจากบริ ษทั มี การกําหนดข้อห้าม/ข้อจํากัดของกรรมการผูจ้ ดั การในเรื่ องการไปทําธุ รกรรมหรื อการไปดํารงตําแหน่ งใน
บริ ษ ัท หรื อ องค์ก รที่ มี ผ ลประโยชน์ ข ัด กัน หรื อ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การปฏิ บ ัติ งานในตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ัด การอยู่แ ล้ว
นอกเหนื อจากกรณี ขอ้ ห้าม/ข้อจํากัดดังกล่าว บริ ษทั เชื่อมัน่ และให้ความเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ ดั การในการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อตําแหน่งอื่นใดในบริ ษทั หรื อองค์กรอื่นๆ
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3. คณะกรรมการไม่มีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปี /วาระในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่
เกิน 9 ปี และคณะกรรมการไม่ มีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปี /วาระในการดํารงตําแหน่ งของกรรมการอิส ระไว้ ไ ม่ เกิน 6
ปี เนื่องจากการที่กรรมการดํารงตําแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารกิจการและการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถมาดํารงตําแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดําเนินการได้โดยง่าย
4. คณะกรรมการของบริ ษทั มีกรรมการบริ หารที่ไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นมากกว่า 2
แห่ งหรื อไม่ เนื่องจากกรรมการบริ หารมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ การไม่จาํ กัดจํานวนบริ ษทั ในการไปดํารงตําแหน่ง
จึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน และจํานวนบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดํารงตําแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวนจํากัด ดังนั้นการกําหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทําให้บริ ษทั หาบุคคลมาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
ได้ยาก
5. คณะกรรมการไม่ ได้เปิ ดเผยนโยบายค่ าตอบแทนของผูบ้ ริ ห ารสู งสุ ด ทั้งระยะสั้ นและระยะยาว รวมถึ ง
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิ บตั ิงานของ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด เนื่ อ งจากเป็ นข้อมู ลภายใน ไม่สมควรเปิ ดเผย แต่มีการเปิ ดเผยเป็ น
ตัวเลขโดยรวมของผูบ้ ริ หาร
6. ผูถ้ ือหุ น้ /คณะกรรมการไม่ได้อนุมตั ิค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารสู งสุ ด เนื่องจากคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบงาน
บริ หารได้แจ้งความประสงค์ขอสละสิ ทธิ ในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออํานาจดําเนิ นการ ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งเป็ นอํานาจของกรรมการผูจ้ ดั การซึ่ งเหมาะสมอยูแ่ ล้ว และทางคณะกรรมการมี การตรวจสอบผ่านทางงบประมาณ
ประจําปี
7. ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการอิสระ เนื่ องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาจาก
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ตอ้ งคํานึงว่าจะต้องเป็ น
กรรมการอิสระหรื อไม่
8. บริ ษ ัทไม่ มี การจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและ เนื่ องจากบริ ษ ัทได้ก าํ หนดให้
คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ย ทําหน้าที่ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
อยูแ่ ล้ว
9. ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ไ ม่ มี ก าร จั ด ตั้ ง ค ณ ะก รรม ก ารธ รรม าภิ บ าล Corporate Governance Committee
(CG Committee) เนื่องจากคณะกรรมการทั้งคณะทําหน้าที่เสมือนเป็ น คณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG Committee) อยูแ่ ล้ว
10. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง Risk Management Committee อ ย่ าง ไ ร ก็ ต าม บ ริ ษั ท ไ ด้ มี ก าร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบไปด้วยผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพื่อดําเนิ นการประเมิน
ความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
11. บริ ษทั ไม่ได้จดั ให้มีโครงการให้สิทธิ แก่ผบู ้ ริ หารในการซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยมีระยะเวลาในการใช้
สิ ทธิมากกว่า 3 ปี และกําหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิ ทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตัว
เกิน 5% เนื่ องจากบริ ษทั มีการดูแลและจูงใจให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน ทํางานอย่างมีความสุ ขและผูกพันองค์กรอยู่
แล้ว โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีโครงการให้สิทธิ แก่ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานอื่นๆ ในการซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั อย่างไรก็ตามหาก
บริ ษทั จะมีโครงการดังกล่าว บริ ษทั ก็จะให้สิทธิ แก่ท้ งั ผูบ้ ริ หารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน
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คณะกรรมการชุดย่อย
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่ อกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ ง

การประชุม/
การเข้ าร่ วมประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)
2/2

1. นางจิตรวัฒนา จารุ วฒั นชัย 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางศุภศรี สุ ธนฐาน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2/2

3. นายสุ รพล สร้างสมวงษ์ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2/2

4.รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภุกดี 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

5.นายเกรี ยงไกร รักษ์กลุ ชน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3/3

6.นายอนุพงษ์ เตชะอํานวยพร 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4/4


เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

กรรมการอิสระ ครบวาระในการดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
 กรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งจากการประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประชุ ม รวม 6 ครั้ ง ประกอบด้วย การประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายไตรมาส จํานวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงของจํานวน 1 ครั้ง และการประชุม
เป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมประชุม จํานวน 1 ครั้ง
ทั้งนี้ นายธี ระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุ การบริ ษทั รับหน้าที่เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนั ที่
19 กุมภาพันธ์ 2556 เป็ นต้นมา และนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายงานตรวจสอบภายใน เป็ นผูด้ ูแลงานระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวัติของ
นายเอกพันธุ์ นวลเมือง ปรากฎตาม เอกสารแนบ 3
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
อาจได้รับ การแต่งตั้งใหม่ ได้ ในกรณี ที่ กรรมการตรวจสอบลาออกก่ อนครบวาระ กรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ดังนี้
1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
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การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
5) พิจารณาและอนุ มตั ิรายการที่ เกี่ ยวโยงกันรายการระหว่างกันที่ สําคัญหรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6) จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษท
ั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษท
ั
 ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส
้ อบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็ น หรื อ ข้อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ ได้รั บ จากการปฏิ บ ต
ั ิ ห น้าที่ ตามกฎบัตร
(Charter)
 รายงานอื่ น ที่ เห็ น ว่า ผูถ
้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรั บ ผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
9) ทบทวนนโยบายการกํากับ ดู แ ลกิ จ การ และติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายดัง กล่ าวเป็ นประจําอย่า ง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยได้ทาํ หน้าที่ แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบ
ค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนนําเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้นให้เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ และทําหน้าที่ แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุ คคลที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาที่กาํ หนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ
ต่อไป
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อนึ่ง กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนั้น บริ ษทั ได้คดั เลือกจากกรรมการอาชีพในทําเนียบของ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ และ
ประสบการณ์ในการทํางาน
ในปี 2561 คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ย่อย
ดําเนิ นงานภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่กาํ หนดนโยบาย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วัดระดับค่า
ความเสี่ ยง และการจัดลําดับความเสี่ ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการ
ต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น กําหนด แนะนํา อนุ ม ัติ กรอบและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษ ัท ซึ่ งประกอบด้วย
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง โครงสร้ างการบริ หารความเสี่ ยง ความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ และกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
โดยประสานงานกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบทุก
ไตรมาส พร้ อ มทั้งจัดให้มีการประชุ ม ทบทวนผลการดําเนิ น งานตามระบบบริ ห ารความเสี่ ยง รายงานความเสี่ ยงที่ สําคัญ
ร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารสู งสุ ด
คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยทําหน้าที่
พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดดังนี้
(1) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น (แล้ว แต่ ก รณี ) เป็ นผู ้แ ต่ ง ตั้ง กรรมการอิ ส ระ เข้าร่ ว มใน
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการอิสระจํานวน 3 คน ได้แก่รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี นายเกรี ยงไกร
รักษ์กลุ ชน และนายอนุพงษ์ เตชะอํานวยพร
บริ ษทั ได้กาํ หนดนิ ยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกําหนดของ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ที่ ทจ.4/2552 ลงวัน ที่
20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถื อ หุ ้ น ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 1 ของจํานวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษ ัท บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อ ย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงินเดือนประจํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะ
ได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
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ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่ าหรื อให้เช่ าอสังหาริ ม ทรั พย์ รายการเกี่ ยวกับ สิ นทรั พย์ห รื อบริ การ หรื อการให้ห รื อรั บความช่ วยเหลื อ ทางการเงิ น
ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้
บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่
20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักสอบงานบัญชีซ่ ึ งมีผสู ้ อบบัญชี
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บ ริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบธุ รกิ จที่ มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสู งสุ ด
ก. กรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่ จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยเป็ น
ผูส้ รรหาและพิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับ
ของบริ ษทั ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริ ษทั มี จาํ นวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่ งที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ และกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
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2. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่ จ ะพึ งมี ห รื อ พึ งเลื อ กตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ งได้รั บ การเลื อ กตั้งในลําดับ
ถัด ลงมามี ค ะแนนเสี ย เท่ ากัน เกิ น จํานวนกรรมการที่ จ ะพึ งมี ห รื อ พึ งเลื อ กในครั้ งนั้น ให้ ผูเ้ ป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่ งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่ จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษ ทั นั้น ให้ใช้วิธีจับ
สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ งกรรมการที่
ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริ ษทั กรรมการที่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง ซึ่ งมี คุณ สมบัติตามกฎหมายกําหนดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม คณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
6. ที่ ป ระชุ ม อาจลงมติ ให้กรรมการคนใดคนหนึ่ ง ออกจากตําแหน่ งก่ อ นถึ งคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุ น้ ที่ถือ โดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงในการประชุมนั้น
ข. กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทําหน้าที่
ในการเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมี คุ ณ สมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาํ หนดว่าด้วยคุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค. ผู้บริหารสู งสุ ด
บริ ษทั มีนโยบายที่จะสรรหาผูบ้ ริ หารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ มีประสบการณ์เป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานบริ ษทั และเข้าใจธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี อี กทั้งสามารถบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
เป้ าหมายที่ คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้ได้ โดยดําเนิ นการคัดเลือกตามระเบี ยบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และ
จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั /หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษทั มีนโยบายให้บริ ษทั ย่อยยึดถือและปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ตามแนวทางที่บริ ษทั ได้
กําหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการจํานวนข้างมากของบริ ษทั ย่อยก็เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทําให้การดําเนิ นงานต่างๆ ของ
บริ ษทั ย่อยจะคํานึงและยึดถือแนวทางการดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีการดูแลและการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการ
และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1) กําหนดนโยบายเกี่ ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ ยวกับระบบงาน
ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่ อสารข้อมูล ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ
2) กําหนดนโยบายความลับทางธุ รกิจและทรัพย์สินทางปั ญญา มี การจัดทําบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับ
ของบริ ษทั สําหรับพนักงาน ผูร้ ับจ้าง ผูข้ ายสิ นค้า/ผูใ้ ห้บริ การ รวมทั้งผูท้ ี่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริ ษทั เพื่อป้ องกันการเปิ ดเผย
ข้อมูลหรื อข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
3) กําหนดระเบี ย บปฏิ บ ัติ เรื่ อ งการใช้ข ้อ มู ล ภายในบริ ษ ัท เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร เพื่ อ ให้ เกิ ด ความโปร่ ง ใส
ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั
ไม่ ได้เปิ ดเผยต่ อสาธารณชน รวมทั้งหลี กเลี่ ยงข้อครหาเกี่ ยวกับ ความเหมาะสมการซื้ อ ขายหลักทรั พย์ของบริ ษ ทั โดยให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ต้องรักษาความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ไม่นาํ ไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่ผูอ้ ื่ น ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทาํ การซื้ อขายโอนหรื อรั บโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั เว้นเสี ยแต่วา่ ข้อมูลดังกล่าวได้เปิ ดเผยต่อสารธารณชน
แล้ว และไม่เข้าทํานิ ติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั
ไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และจะต้องไม่ทาํ การซื้ อขาย โอนหรื อรั บโอนหลักทรั พย์ของบริ ษทั ในช่ วงระยะเวลา 1 เดื อน
ก่ อ นมี การเปิ ดเผยงบการเงิ น และภายใน 2 วัน ทําการหลังการเปิ ดเผยข้อ มู ลดังกล่าวแล้ว ข้อ กําหนดดังกล่าวนี้ ให้รวมถึ ง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ด้วย หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อกําหนดดังกล่าว
จะต้องถูกลงโทษทางวินยั และ/หรื อตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
4) กําหนดให้กรรมการทุ กคนและผูบ้ ริ ห ารมี หน้าที่ ตอ้ งรายงานการถือหลักทรั พย์ของบริ ษทั และในกรณี ที่
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั
ไม่ บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ ง พ.ร.บ.หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการให้สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ทราบเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กาํ หนดให้มีการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการมอบหมายทราบ
เป็ นประจําทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี
5) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนที่ ทจ.2/2552
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ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยจ่ ายค่ าตอบแทนการสอบบัญ ชี ให้แ ก่ บ ริ ษ ัท สํานักงาน อี วาย จํากัด ซึ่ งเป็ นสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
ทั้งนี้ บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่มีความ
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้
เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ค่าตอบแทนจากการบัญชี (Audit Fee) ที่จ่ายให้กบั ผูส้ อบบัญชีในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีดงั ต่อไปนี้
รายการที่
1
2
3
4

บริษทั ผู้จ่าย

ชื่ อผู้สอบบัญชี

บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด(มหาชน) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จํากัด
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ
รวมค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่ าสอบบัญชี
2560
1,250,000
850,000
390,000
300,000
2,790,000

ค่ าสอบบัญชี
2561
1,250,000
850,000
390,000
300,000
2,790,000

(2) ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริ ษทั ไม่ มี ค่าบริ การอื่น
การนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี ํ าหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ ดี และยึดถือเป็ นข้อพึงปฏิ บตั ิตามแนวทางการ
กํากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดีตามที่ ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยกําหนด นอกจากนี้ บริ ษ ทั กําหนดให้มี กระบวนการในการ
ทบทวนการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บททางธุ รกิจ เป็ นประจํา
ทุกปี หรื ออย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยจะทําการทบทวนและบันทึกเหตุผลที่ยงั ไม่ได้นาํ หลักปฏิบตั ิขอ้ ใดไปปรับใช้
นอกเหนื อจากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุม้ ครองผูแ้ จ้ง
เบาะแสที่ บ ริ ษ ัท เปิ ดเผยบนเว็บ ไซต์แ ละในรายงานประจําปี แล้ว บริ ษ ัท ยัง มี น โยบายด้านธุ ร กิ จ พนัก งาน สั ง คม และ
สิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้เปิ ดเผยรายงานความรับผิดต่อสังคมไว้ในข้อ 10
การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่ องอื่นๆ
บริ ษทั ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด ซึ่ งมีบุคลากรที่มี
ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ในการทําหน้าที่ กาํ กับการปฏิ บตั ิ งาน (Compliance Unit) โดยมี ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผูบ้ ริ หารในการทําให้มนั่ ใจว่าจะมีการกํากับการปฏิบตั ิ
อย่างเพียงพอ
2. ตรวจสอบ กํากับ ดู แ ล และติ ด ตามการปฏิ บ ัติ งานของส่ ว นงานต่ างๆ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ
กฎเกณฑ์ ตลอดจน นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดเป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง
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3. เป็ นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ ขอ้ มูล ตลอดจนให้ความรู ้และคําปรึ กษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริ ษทั ที่เกี่ยวกับ
วิธีปฏิบตั ิงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณ หรื อข้อพึงปฏิบตั ิต่างๆ รวมทั้งการ
จัดอบรมความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
4. เป็ นศูนย์กลางในการสื่ อสารและส่ งเสริ มความรู ้ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้รับ
ทราบและปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษ ัท กําหนดให้ ผูบ้ ริ ห ารทุ กระดับ ในองค์ก รดู แ ลรั บ ผิด ชอบและถื อ เป็ นเรื่ อ งสําคัญ ที่ จะดําเนิ น การให้พ นัก งานภายใต้
สายบังคับ บัญ ชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิ บ ัติตามจรรยาบรรณธุ รกิ จ นโยบาย/ระเบี ยบปฏิ บ ัติ/ข้อ กําหนดของบริ ษ ัท
หลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริ งจัง และได้กาํ หนดแนวปฏิ บตั ิ ในการพิจารณาและสอบสวน
เรื่ องราวร้องทุกข์หรื อร้องเรี ยนที่เป็ นระบบ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผรู ้ ้องทุกข์หรื อผูร้ ้องเรี ยนไว้วางใจและเชื่อมัน่
ในกระบวนการสอบสวนที่เป็ นธรรม
เพื่อให้มีการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเที ยมกันและมีความเป็ นธรรม บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทาง
รับแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับผลกระทบ หรื อมีความ
เสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจากการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั หรื อจากการ
ปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษทั เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อจรรยาบรรณทางธุ รกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่
อาจส่ อถึงการทุจริ ต การปฏิบตั ิที่ไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทําที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้ง
เบาะแสหรื อ ข้อร้องเรี ยน พร้อมส่ งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารพรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-301-1569 แฟกซ์ : 02-748-2063
อีเมล์ : Teerapol.act@pe.premier.co.th
เมื่อบริ ษทั ได้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มาแล้ว บริ ษทั จะดําเนิ นการรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล ตรวจสอบ และกําหนดมาตรการในการดําเนิ นการเพื่อบรรเทาความเสี ยหายให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบโดยคํานึงถึง
ความเดือดร้อน เสี ยหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่ องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดําเนินการและ
รายงานให้ผูร้ ับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ทราบ รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั แล้วแต่กรณี
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ทั้งที่ เป็ นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่ รับจ้างทํางานให้แก่บริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่น บริ ษทั จะไม่
เปิ ดเผยข้อ มู ล อื่ น ใดของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อ ร้ อ งเรี ย น/ข้อ คิ ด เห็ น /ข้อ เสนอแนะ หรื อ ผูท้ ี่ ให้ค วามร่ วมมื อ ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง รวมไปถึงจะได้รับการปกป้องและคุม้ ครองสิ ทธิตามกฎหมาย หรื อตามแนวทางที่บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้
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ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
นโยบายความรับผิดชอบต่ อสั งคม
แนวคิดของบริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมีย ร์
ในการที่จะสามารถดําเนิ นธุ รกิจได้อย่างยัง่ ยืนได้น้ นั นอกเหนื อจากการมีผลประกอบการที่ดีแล้ว ยังต้อง
คํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในสังคม ที่จะเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน
ทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบไม่วา่ จะเป็ นในทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ และสายธุ รกิจในกลุ่มได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่ งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศทางสังคมให้มี
คุณภาพและมีความพร้อมในการเจริ ญเติบโตควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ เป็ นความหมายที่แท้จริ งของความยัง่ ยืน เพราะหาก
ปราศจากสังคมที่มีคุณภาพ ธุรกิจก็ไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้เช่นกัน
เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ เป้ าหมายของ “ความสําเร็ จ ร่ ว มกัน อย่างยัง่ ยืน ” หรื อ Harmonious Alignment of
Success ได้ กล่าวคือ การดําเนิ นงานภายใต้กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ น้ นั จะต้องคํานึ งถึง 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ “ธุรกิจก้าวหน้า
พนัก งานมั่น คง สั งคมยัง่ ยืน ” จึ งจะถื อ ว่าเป็ นการดําเนิ น งานเพื่ อ ความยัง่ ยืน อย่างแท้จริ ง โดยนอกเหนื อ จากการกําหนด
เป้ าหมายการดําเนิ นงานแล้ว กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ได้มีการพัฒนาแนวปฏิบตั ิหรื อคุณค่าหลัก เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
ภายในองค์กร ไม่วา่ จะเป็ นการกําหนดแผนกลยุทธ์และกรอบการดําเนิ นงานในห่ วงโซ่ คุณค่าของทุกสายธุ รกิจ ตลอดจนการ
ดําเนิ นงานเพื่อแก้ไขปั ญหาและยกระดับคุณภาพของสังคมและสิ่ งแวดล้อมภายนอกองค์กรควบคู่กนั ไป โดยนอกเหนื อจาก
การดําเนิ นธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว ยังจะนํามาซึ่ งความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย ที่เป็ นรากฐานที่จาํ เป็ นที่สุดของ
ความยัง่ ยืนในสังคม
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คุณค่ าหลักของบริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมีย ร์
 การมีความคิดสร้างสรรค์ (Innovation) - การใช้ความคิดสร้างสรรค์หรื อนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการดําเนินงาน ทั้งในบริ บทของการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาสังคม
 การร่ วมคิดร่ วมสร้าง (Collaboration) – การพัฒนาธุรกิจและระบบนิเวศทางสังคมจําเป็ นต้องใช้ทรัพยากรที่มี
ความหลากหลาย ทั้งในเชิงทุนทรัพย์และทักษะความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน การร่ วมคิดร่ วมสร้างหรื อการ
สนับสนุนให้ผทู ้ ี่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ สามารถการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นปัจจัยแห่ง
ความสําเร็ จที่จะสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
 การนําส่ งสิ นค้า/บริ การที่มีคุณภาพ (Quality) – ว่าด้วยการดําเนินงานโดยยึดถือคุณภาพไว้เป็ นที่ต้ งั กล่าวคือ การ
ที่พนักงานมีทกั ษะและทัศนคติที่จาํ เป็ นและสอดคล้องกับการดําเนินงานในห่ วงโซ่คุณค่าได้อย่างมีคุณภาพไป
จนถึงนําส่ งสิ นค้า/บริ การที่มีคุณภาพให้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคต่อไป
 การมีคุณธรรมจริ ยธรรม (Moral & Ethics) – การไม่ก่อผลกระทบในเชิงลบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง
โดยคํานึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณ ดําเนินงานด้วยความเป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
โปร่ งใส ไม่ทุจริ ต พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้เกิดความดีและการช่วยเหลือแบ่งปันกันในสังคม
 การได้ประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefits) – การสร้างประโยชน์ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การสร้างรายได้/เพิ่มผลกําไร การเพิ่มศักยภาพและทักษะที่
จําเป็ นต่อการประกอบอาชีพ การส่ งเสริ มให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ตลอดจนการรักษาหรื อพัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุล เป็ นต้น
ในปี 2561 บริ ษทั พรี เมี ยร์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ซ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยยังคงดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้ปรั ชญา
“ธุ รกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” โดยมีแนวทางหลัก 2 แนวทาง คือ แนวทางการดําเนิ นธุ รกิจขององค์กร และ
ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย และแนวทางการสร้างระบบนิ เวศหรื อสภาวะแวดล้อมสู่ สังคมเพื่อความยัง่ ยืน และยึดมัน่ ภายใต้คุณค่าหลัก
5 ประการ ดังกล่าว
กลยุทธ์ การดําเนินงานเพื่อความสํ าเร็จร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ ดี โดยเชื่ อมัน่ ว่ากระบวนการการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและการบริ หารจัดการในกรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็ นธรรมกับผูท้ ี่
เกี่ ยวข้อ งทุ กฝ่ ายจะช่ วยส่ งเสริ ม ให้บ ริ ษ ัท เติ บ โตอย่างมั่น คง และยัง่ ยืน เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่น ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ผูล้ งทุ น และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย คณะกรรมการบริ ษทั จึงกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์ เป็ นธรรม และโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิ ทธิผล
3. ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย

รายงานประจําปี 2561

หน้ า 82

4. ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้
สิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
บริ ษทั ดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม และสังคมด้วย นอกจาก
นโยบายการกํากับดูแลกิจการจะกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กิจการของบริ ษทั ดําเนิ นไปด้วย
ความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์สุจริ ต ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม แล้วยังกําหนดให้บริ ษทั ประกอบกิจการโดยให้ความสําคัญ
กับการรักษาสิ่ งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมควบคู่กนั ไปกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปพร้อมกัน เพื่อเกิดความสมดุลให้กบั
องค์กร พนักงาน และสังคม เพื่อสร้างความยัง่ ยืนอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ซ์ จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ที่จะใช้นวัตกรรม
ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในคุณค่าหลักองค์กร มาเพิ่มศักยภาพในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาสังคมผ่านการนําเสนอสิ นค้า และบริ การที่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนอง (unmet needs) ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาของผูส้ ู งอายุ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และ
คุณภาพชี วิต ปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ปั ญหาความเหลื่อมลํ้าทางสังคม เป็ นต้น เรายังคงเคร่ งครัดกับมาตรการการดูแล
พนักงานทุกระดับด้วยความใส่ ใจอย่างต่อเนื่อง เราปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความโปร่ งใส และเท่าเทียม ดูแลความอยูด่ ีมี
สุ ขของพนักงาน ให้ความสําคัญ กับความปลอดภัย และความมัน่ คงในชี วิตของพนักงาน วางแผนการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเพิ่มทักษะ ความรู ้ใหม่ๆ ด้วยการผสานความรู ้จากภายใน และภายนอกองค์กร
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม ซึ่ งจะช่วยให้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดําเนิ นธุรกิจให้เติบโตอย่างมัน่ คง และยัง่ ยืน เพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกภาคส่ วนด้วย
การวิเคราะห์ การตอบสนองต่ อการคาดหวังของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
ผู้มีส่วนได้ เสีย

ความคาดหวัง

ผู้ถือหุ้น

- ผลตอบแทนจากการลงทุน และการเติบโตของธุรกิจ
- ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
- เปิ ดเผยข้อมูลโปร่ งใส
- ความมัน่ คงของธุรกิจ

เจ้ าหนีส้ ถาบัน
การเงิน
พนักงาน

- การได้รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกัน
- ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และข้อตกลงตามสัญญา
- ผลตอบแทน สวัสดิการ
- ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาตนเอง และการเรี ยนรู ้
- ความปลอดภัยในการทํางาน
- สิ ทธิมนุษยชน และความเป็ นธรรม

ลูกค้า

- ให้บริ การอย่างมีคุณภาพ
- เงื่อนไขและข้อตกลงที่เป็ นมาตรฐาน
- การโปร่ งใส
- การมีส่วนร่ วมของลูกค้า
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กลยุทธ์ การบริหาร
- ดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุน
- คุณค่าหลักขององค์กร
- การรายงานผลประกอบการ
และความยัง่ ยืน
- บริ หารสภาพคล่อง
- การบริ หารจัดการผลตอบแทน
สวัสดิการ
- พัฒนาทักษะความสามารถ
- พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความมัน่ คง
- ดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทาํ งาน
- จัดสรรสิ นค้าและบริ การตรงตามความ
ต้องการ
- บริ การรวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์
- สัญญาที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
- ราคายุติธรรม
- ระบบบริ การลูกค้าหลังการขาย

มาตรการในการปฏิบัติ
ต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
- การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
- รายงานประจําปี 2561
- เปิ ดเผยข้อมูลรายงานความยัง่ ยืน

- รายงานข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ
- ปฏิบตั ิตามข้อตกลง
- นโยบายบริ หารงานบุคคลประกาศ
และเผยแพร่ ให้พนักงาน
- แผนงานการจัดฝึ กอบรมพนักงาน
- คณะกรรมการความปลอดภัยในการ
ทํางาน
- คณะทํางานคุณค่าหลัก
- Customer Service
- การเยีย่ มเยียนลูกค้า
- การปฏิบตั ิตามสัญญา
- ช่องทางการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
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คู่ค้า

- การชําระเงินตรงเวลา และครบถ้วน
- การทําธุรกิจโปร่ งใส
- การมีส่วนร่ วมกับคู่คา้

คู่แข่ ง
ขุมชน/สังคม

- การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
- ความปลอดภัยบนท้องถนน
- ธุรกิจเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
- การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของสังคม

หน่ วยงานภาครัฐ

- การชําระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน
- การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการทุกด้าน

- กระบวนการจัดซื้อที่มีประสิ ทธิภาพ
- บริ หารสภาพคล่อง
- การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
- การรักษาคู่คา้ ให้มีการทําธุรกิจใน
ระยะยาว
- ไม่ละเมิดสิ ทธิของคู่แข่ง
- การพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ
- การบํารุ งรักษาเครื่ องยนต์
- การมีส่วนร่ วมกับสังคมในการพัฒนา
สังคม
และชุมชน
- ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
- เคารพในกฎระเบียบต่างๆ ไม่ฝ่าฝื น
- การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่

- คู่มือปฏิบตั ิงานจัดซื้อ
- บริ หารสร้างเครดิต
- ประกาศนโยบาย
- กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างคู่คา้
- คู่มือจรรยาบรรณกลุ่มฯ
- อบรมการขับขี่ปลอดภัย
- เข้าร่ วมโครงการ “เมาไม่ขบั ”
- กําหนดตารางการบํารุ งรักษารถยนต์
- ช่วยเหลือสังคมที่สิ่งแวดล้อมผ่าน
มูลนิธิ และโครงการทางสังคม
- การกํากับดูแลกิจการที่ดี

10.2 การดําเนินการและการรายงาน
10.2.1 การดําเนินงานด้ านธุรกิจก้าวหน้ า
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยหนึ่ งในธุ รกิจของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
จํากัด (มหาชน) ดําเนิ นธุ รกิจให้บริ การรถเช่ารถยนต์แต่ละประเภทต่างๆ เพื่อการดําเนิ นงานจึงมุ่งเน้นการบริ หารจัดการที่เข้า
ร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมัน่ ในการดําเนิ นธุรกิจให้บริ การด้วยคุณภาพอย่างมืออาชีพ เน้นความปลอดภัยสู งสุ ด ทั้งการ
ให้บริ การรถโรงเรี ยน และรถรับส่ งพนักงาน เพราะการบริ การที่ ได้มาตรฐานจะสร้ างคุณค่าทางจิ ตใจ เพื่อคุณภาพชี วิตที่ ดี
ให้กบั ลูกค้า โดย
1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างมีคุณภาพ
การให้บริ การรถเช่าระยะยาว และรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดยให้บริ การบํารุ งรักษารถยนต์
แบบครบวงจร ในระดับมาตรฐานสากล การดําเนิ นธุรกิจมุ่งเน้นในการให้บริ การเป็ นหลัก การให้บริ การรถเช่าด้วยรถใหม่ที่มี
คุณภาพ และสมรรถนะเยี่ยมผ่านการตรวจเช็คมาเป็ นอย่างดี ในรู ปแบบการเช่าด้วยอัตราเช่าที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีรถ
ทดแทนให้ใช้ในกรณี รถขัดข้อง หรื อเกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงการให้บริ การฉุ กเฉิ นตลอด 24 ชัว่ โมง จัดให้มีบริ การหลังการขาย
โดยผ่านศูนย์ประสานงาน (Call Center) ในรู ปแบบ One Stoop Service ดูแลลูกค้า นัดหมายนํารถยนต์เข้ารับการบํารุ งรักษา
ประสานงาน ให้ ค าํ แนะนําเรื่ อ งต่างๆ พร้ อ มที ม ช่ างมื อ อาชี พ และการบริ การรถซ่ อ มบํารุ งเคลื่ อ นที่ ลักษณะมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และการบริ การอย่างมีคุณภาพ จะมีดงั นี้
ก) มาตรฐานของยานพาหนะพร้ อมอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยสู งสุ ด ในการให้บริ การในธุรกิจรถ
รั บ -ส่ งนักเรี ยน และธุ รกิ จรถโดยสารรั บ -ส่ งพนักงานนั้น บริ ษ ทั คํานึ งถึ งความปลอดภัยสู งสุ ดของผูใ้ ช้บ ริ การเป็ นสําคัญ
จึ ง นํา เสนอประเภทรถพร้ อ มอุ ป กรณ์ ค วามปลอดภัย ตามพระราชบัญ ญั ติ ร ถโดยสารและเพิ่ ม เติ ม อุ ป กรณ์ เสริ ม ตาม
มาตรฐานสากล เช่น Entrance and Exit Light, Amber Light , First Aid Kit และ Stop flashing Light เป็ นต้น
ข) มาตรฐานของพนักงานขับรถ/กัปตันที่มีคุณภาพ บริ ษทั จึงคํานึ งถึงความปลอดภัยบนท้องถนน
และให้ ค วามสําคัญ ตั้งแต่ การคัด เลื อ กพนัก งานเข้าร่ วมทํางานกับ บริ ษ ัท เพื่ อ นําเสนอการให้บ ริ ก าร พร้ อ มส่ งต่ อ ผลการ
ให้บริ การไปยังลูกค้าด้วยการให้บริ การอย่างคุณภาพ โดยให้ความสําคัญในขั้นตอนการสรรหาพนักงาน เป็ นการดําเนินธุ รกิจ
ในรู ปแบบการได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยพนักงานต้องผ่านการคัดเลื อก การสรรหา และต้องปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดในการ
ปฏิบตั ิงาน ดังนี้
รายงานประจําปี 2561
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• ผ่านการตรวจรับรองประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
• การตรวจสุ ขภาพก่อนเข้าทํางานจากโรงพยาบาลชั้นนําที่มีสัญญากับบริ ษทั เฉพาะโดยต้องผ่าน
รายการตรวจตามมาตรฐาน
• มีใบขับขี่รถยนต์ถูกต้องกับประเภทการให้บริ การ
• เมื่อผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรมระยะเวลา 2 วัน ก่อนเข้าปฏิบตั ิงาน ในหลักสู ตรต่างๆ
เช่น การขับขี่ปลอดภัย กฎหมายจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้ องกันและระงับอัคคีภยั
การบริ การประทับใจ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ และการเข้าอบรมระหว่างปี เพื่อการ
พัฒนา
• การตรวจสอบยานพาหนะตามใบงานที่กาํ หนด
• ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถจากการสุ่ มตรวจสอบ รายงานร้องเรี ยน
จากช่องทางต่าง ๆ และผลจากแบบสอบถาม
• การสุ่ มตรวจสารเสพติดในร่ างกายเป็ นประจํา
• การตรวจสุ ขภาพ (ตามช่วงอายุ) และสายตาเป็ นประจําทุกปี
• ปฏิบตั ิตามขั้นตอนของการทํางานในแต่ละวัน เช่น ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทุกครั้ง
ก่อนการปฏิบตั ิงาน โดยจํานวนที่ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ 11,809 ครั้ง/ปี ผ่านการตรวจที่
ปราศจากแอลกอฮอล์ 100%
ค) มาตรฐานระบบตรวจสอบและติดตาม
• ระบบปฏิ บ ัติ ก าร IRIMS (Integrated Rental Information Management System) ที่ อ อกแบบมา
โดยเฉพาะ เพื่อนํามาใช้ในการเก็บ ฐานข้อมู ลของลูกค้าตั้งแต่เริ่ มต้นสัญ ญาจนครบสั ญ ญาทั้ง
ประวัติการซ่ อมบํารุ ง อุบตั ิเหตุ การนัดหมาย โดยมีการเชื่อมโยงงานของทุกฝ่ ายเข้ามาในระบบ
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าในการใช้บริ การ โดยในปี ที่ผา่ นมา ผลสํารวจความพึง
ใจของลูกค้าโดยรวม 97.36 %
• สร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าในมาตรฐานการให้บริ การที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา/ปรับปรุ ง
กระบวน ทํางาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง โดยการกําหนดกระบวนการที่จาํ เป็ น ความสัมพันธ์
ของกระบวนการต่างๆ ติดตามผล ตรวจประเมิน และวิเคราะห์กระบวนการที่นาํ มาประยุกต์ใช้
เพื่อดําเนินการให้บรรลุตามแผนที่กาํ หนดไว้
• มีช่องทางเฉพาะสําหรับลูกค้าในการแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนต่างๆ และได้สรุ ปข้อร้องเรี ยนต่างๆ
รายงานใน การประชุมผูบ้ ริ หารประจําเดือน เพื่อนํามาปรับปรุ งและพัฒนา นํามาซึ่ งการให้บริ การ
ที่เป็ นมาตรฐาน และสามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สู งสุ ด
• ทบทวนและติดตามรู ปแบบกระบวนการทํางาน และระบบงานสนับสนุนให้สอดคล้องต่อการ
ปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ขดั ต่อข้อกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการตรวจประเมินระบบ
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 เป็ นประจําทุกปี และสรุ ปผลการตรวจประเมินในการประชุมผูบ้ ริ หาร
เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป ในปี 2561 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการจัดทําระบบ RTS 39001:2012
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ที่เป็ นมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนอย่างสู งสุ ด โดยเป้ าหมายที่จะดําเนิ นการขอการรับรอง
ระบบภายในปี 2562
ง) ระบบการบริหารจัดการพร้ อมนวัตกรรมรายงานสถานะของผู้โดยสาร
การพัฒ นาแอพพลิ เคชั่นต่างๆ มาใช้ร่วมกับ คู่คา้ เช่ น What’s News สายด่วน ศูนย์บริ การ แจ้ง
อุบตั ิเหตุ (มี คู่กรณี ) แจ้งเคลม (ไม่มีคู่กรณี ) และเกี่ยวกับบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั
ลูกค้า
จ) การนําเทคโนโลยีระบบตรวจสอบ และติดตาม, พร้ อมนวัตกรรมรายงานสถานะการให้ บริการ
บริ ษทั คํานึงถึงความปลอดภัยมาเป็ นอันดับหนึ่ ง และยังคงให้ความสําคัญในการรักษาระดับ
มาตรฐานการบริ การ โดยการานําเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ควบคู่กบั บริ การและร่ วมกับโรงเรี ยน อาทิเช่น
- เทคโนโลยี GPS/GPRS ที่ทนั สมัย เพื่อการตรวจสอบตําแหน่งรถและควบคุมความเร็ วในการ
ขับขี่โดย จํากัดความเร็ วไม่เกิน 60 - 80 กม./ชม.
- เทคโนโลยีระบบ SMS Alert, Application “SPOT THE MOVE” เพื่อแจ้งสถานะของนักเรี ยน
ให้ผปู ้ กครองรับทราบ
- เทคโนโลยีระบบ Smart Card ในการขึ้น - ลง พร้อมรายงานเข้าไปยังศูนย์ Metro Care Center
ที่เบอร์โทร 089-258-5959
- นําระบบ ซอฟแวร์การจัดรถโรงเรี ยนเป็ นโปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับวางแผนรับ – ส่ ง
นักเรี ยนในแต่ละวัน โดยกําหนดให้ผใู ้ ช้งาน (โรงเรี ยน) เป็ นผูร้ ะบุขอ้ มูลที่สะดวกต่อการใช้งาน
จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่ งมาผ่ายปฏิบตั ิการเพื่อออกเป็ นใบงานสําหรับการทํางานในแต่ละ
วัน
- นําระบบ ซอฟแวร์ การจัดการขนส่ ง – เป็ นโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่มีลกั ษณะคล้ายการจัดการรถ
โรงเรี ยน แตกต่างในรายละเอียดการกําหนดจุดหมายต่างๆ ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถกําหนดได้เอง
โดยใช้ละติจูด ลองจิจูดเป็ นตัวกําหนดจากนั้นระบบจะประมวลผลออกมาเป็ นใบงานที่มีขอ้ มูล
เส้นทาง กําหนดเวลา และรายละเอียดสําหรับงานนั้น ๆ เพื่อการปฏิบตั ิงานต่อไป
- การให้บริ การรถให้บริ การที่ให้ความสําคัญเรื่ องความปลอดอภัยการอํานวยความสะดวกใน
การระบุตาํ แหน่งของรถที่ให้เช่าบริ การ
- แอพพลิเคชัน่ “SPOT THE MOVE” เป็ นนวัตกรรมเพื่อต่อยอดบริ การให้กบั ธุรกิจรถโรงเรี ยน
ให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความไว้วางใจในความปลอดภัย สามารถตรวจสอบเส้นทางได้ มีศูนย์บริ การ
ข้อมูลที่รวดเร็ ว ตอบสนองโจทย์ทางธุ รกิจของบริ การดังกล่าวที่ตอ้ งการส่ งมอบคุณค่าสู งสุ ด
ให้กับ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ของบริ การอย่างครบถ้วน ได้แ ก่ นัก เรี ย น ผูป้ กครอง ครู กัป ตัน และ
โรงเรี ยน ทั้งนี้ เป็ นนวัตกรรมที่ แ สดงให้เห็ น ถึ งเจตนารมณ์ ในการส่ งมอบบริ การด้วยความ
รับผิดชอบสู งสุ ดต่อลูกค้า
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2) การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจโดยยึดถือ “จรรยาบรรณกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ” เป็ นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลยึดในหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ความถูกต้อง โปร่ งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2556 บริ ษทั พรี เมียร์
เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็ น “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ และในปี 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีการประเมินตนเองเรื่ องมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
เพื่อยื่นให้คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ฯ พิจารณาและบริ ษทั ได้รับการรับรองสถานะให้เป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตอย่างเป็ นทางการ ในวันที่ 4 เมษายน 2557 บริ ษทั จึงกําหนดนโยบายด้านการต่อต้านการ
ทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น ให้เป็ นหนึ่ งในมาตรการในการดําเนิ น ธุ รกิ จและเป็ นหน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท
ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับจ้างหรื อผูร้ ับจ้างช่วง ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผย
นโยบายดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่ www.pe.premier.co.th
 คู่มือปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกําหนดให้มีการทบทวนคู่มือปฏิบตั ิมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นประจําทุกปี และเมื่อปี
2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทบทวนคู่มือดังกล่าวโดยหน่วยงานกฎหมายของบริ ษทั และไม่มีการปรับปรุ งเนื้อหาใดๆ คู่มือ
ดังกล่าว เผยแพร่ ไว้ในระบบอินทราเน็ตขององค์กร พนักงานของบริ ษทั ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผา่ นระบบเครื อข่ายภายในของ
บริ ษทั
 โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
ตามที่ ทางบริ ษทั ได้รับการรับรองสถานะให้เป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตอย่างเป็ น
ทางการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นั้น บริ ษทั ได้มีการทบทวน และสอบทานระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่กาํ หนด
ในแบบประเมินตนเอง และมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อยื่นขอต่ออายุ
ใบรับรองยังคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิ และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ได้รับมอบประกาศนี ยบัตรการต่ออายุ
ใบรับรองในฐานะบริ ษทั เอกชนที่ เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อตางการทุจริ ต จากองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน่
 การกําจัดความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและคอรัปชัน่
บริ ษทั ให้ความสําคัญ และทบทวน ประเมินความเสี่ ยงด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งได้บรรจุให้เป็ นหนึ่ งหัวข้อของ
การบริ ห ารความเสี่ ยงของบริ ษ ัท โดยกําหนดไว้เป็ นแผนระยะยาว และได้เพิ่ ม เติ ม ให้ค วามเสี่ ยงด้านปั ญ หาทุ จ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ เป็ นหนึ่ งในปั จจัยความเสี่ ยงที่ ตอ้ งมี การประเมิ น กําหนดการควบคุม และมาตรการรองรับความเสี่ ยง เพื่อการ
ทบทวน ติดตามเป็ นประจําทุกปี ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว ไว้ในหัวข้อเรื่ อง ปัจจัยความเสี่ ยง
 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษ ทั ดําเนิ น ธุ รกิ จต่อกัน ด้วยความยุติธรรม ไม่ เอารั ด เอาเปรี ยบ เคารพและปฏิ บ ัติตามเงื่ อ นไขสัญ ญาที่ กาํ หนดไว้อ ย่าง
เคร่ งครัด และไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการติดต่อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ หากในกรณี ที่ขอ้ มูล
ปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต บริ ษทั จะหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาให้รวดเร็ ว และเกิด
ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ าย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ทําคู่มือต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิ เปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสิ นค้า และบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ
และเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า คู่คา้ และมีกระบวนการเรี ยบคืนสิ นค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสิ นค้า การแข่งขัน
ทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่
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เหมาะสม ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวร้ายหรื อกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจริ ง และไม่เป็ นธรรม
เปิ ดโอกาสให้ผขู ้ ายทุกรายที่มีสินค้าและบริ การตามเงื่อนไขที่บริ ษทั กําหนด มีสิทธิ ในการนําเสนอราคาสิ นค้าและบริ การอย่าง
โปร่ งใส และได้มีการเพิ่มจํานวนผูข้ ายให้หลากหลายมากขึ้น ในการคัดเลือกผูข้ าย ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของระบบบริ หาร
คุณภาพ ISO 9001:2008 และกําหนดให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่แจ้งให้ผขู ้ ายทราบแล้ว ไม่กระทําการในลักษณะ
ลําเอียงให้กบั ผูใ้ ดหรื อฝ่ ายใด
 เคารพต่อสิ ทธิในทรัพย์สิน
มุ่งเน้นส่ งเสริ มและปฏิ บตั ิตามสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร สิ ทธิ ทางศีลธรรมอย่างเคร่ งครัด โดยกําหนด
นโยบายไว้ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริ ษทั พรี เมี ยร์ เรื่ องนโยบายความลับทางธุ รกิ จและทรั พย์สินทางปั ญ ญา และส่ งเสริ มให้
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ใช้ทรั พยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ใช้สินค้า บริ การที่ มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง และไม่
สนับสนุนสิ นค้าหรื อการกระทําที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3) แนวคิดใหม่ พัฒ นาคุณภาพชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม จึงได้ส่งเสริ ม
สนับสนุ นและร่ วมมือกับลูกค้า คู่คา้ โดยมีการดําเนิ นงานพัฒนาในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อนํามาปรับใช้ดา้ นธุ รกิจ
และด้านการบริ หารจัดการต่างๆ เพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1.นําเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมและวางแผน สร้างการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อม
ระบบการจัดการในงานแผนที่เส้นทางการติดตามผลรายงาน
2. พัฒ นาระบบการติ ดต่อสื่ อสารระหว่างผูป้ กครอง คุ ณ ครู /โรงเรี ยน นักเรี ยน และการรายงาน
สถานะนักเรี ยน พร้อมแผนพัฒนาเทคโนโลยี Application รองรับการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพในอนาคต เช่น การใช้ Smart
Card ในรถนักเรี ยน เพื่ อบันทึ กการขึ้ น ลงของนักเรี ยนและส่ งข้อ ความไปยังผูป้ กครองผ่าน Mobile Alert การติ ดตั้งกล้อ ง
ภายในรถ การติดตั้งสัญญาณเตือนหากมีเด็กนักเรี ยนติดอยูใ่ นรถ การติดตั้งสัญญาณไฟต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้
บริ การให้กบั ผูป้ กครองและด้านนักเรี ยน และนําระบบข้างต้นพัฒนาใช้กบั รถรับ-ส่ งพนักงานหรื อบริ การรับจ้างไม่ประจําทาง
รถขนส่ งเพื่อการพาณิ ชย์ เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า
3.สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ NGV เพื่อเป็ นการลดปล่อยมลพิษทางอากาศ แก่รถที่ให้เช่า
รวมถึงธุ รกิจรถโดยสารสาธารณะไม่ประจําทาง เพื่อรับ-ส่ งพนักงานของบริ ษทั ต่างๆ เป็ นการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ
ปัจจุบนั มีมากกว่า 25 คัน รวมถึงเพิม่ จํานวนรถพลังงานทางเลือกเครื่ องยนต์ Hybrid
4. โครงการขับขี่ปลอดภัยร่ วมกับคู่คา้ ในปี 2561
โดยทางบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด (PIL) และ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ร่ วมมือกันจัดกิจกรรม
อบรมให้กบั ลูกค้าพิเศษ ภายใต้ชื่อ “การขับขี่ปลอดภัย ประหยัด พลังงาน และรักษาสิ่ งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
และ 21 กันยายน 2561 โดยหัวข้อในการอบรมมีดงั นี้
ก. ข้อแนะนําการใช้รถ อุปกรณ์ประจํารถและ การบํารุ งรักษา
ข. การตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ของรถยนต์ เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ
ค. วิธีการเปลี่ยน และตรวจสภาพยางรถยนต์ การชาร์ตแบตเตอรี่ ที่ถูกต้อง
ง. สัญลักษณ์แจ้งเตือนต่าง ๆ ภายในรถยนต์
จ. วิธีการควบคุมพวงมาลัย เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยของผูข้ บั ขี่ และป้องกันอุบตั ิเหตุ
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ฉ. วิธีการใช้ ระบบความปลอดภัยอย่างถูกต้องของตัวรถ เช่น ABS ,VSC เพื่อป้องกัน
อุบตั ิเหตุ
5.การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
ก) การนําระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยนําเทคโนโลยีการออกกรมธรรม์ในรู ปแบบ E-Policy เพื่อเป็ นการลด
การใช้ปริ มาณกระดาษในการทําเอกสารหรื อสําเนาต่างๆ และการรณรงค์ให้ใช้กระดาษหน้า 2 สําหรับเอกสารที่ ไม่เป็ น
ทางการ ส่ งผลให้ลดปริ มาณการใช้กระดาษ (E-Policy) และลดพื้นที่จดั เก็บเอกสาร
ปี
จํานวน
ลดการใช้ กระดาษ
ลดคาร์ บอนไดออกไซด์
ลดการตัดต้ นไม้
กรมธรรม์
(ต้ น)
ร้อยละ
แผ่น (1 รี ม : 500 แผ่น)
2560
11,580
30%
34,740 แผ่น (69 รี ม)
868.53 กก.
13.789
2561
11,285
30%
33,855 แผ่น (67 รี ม)
846.38 กก.
13.430
ข) การบํารุ งรักษารถทุกคันของบริ ษทั ใช้ศูนย์บริ การที่ได้มาตรฐาน
จํานวนรถของบริ ษทั กว่า 2,396 คัน ใช้บริ การบํารุ งรักษารถทุกคันโดยใช้ศูนย์บริ การที่ได้
มาตรฐาน โดยคํานึ งถึ งการบริ ห ารจัด การการกําจัด ของเสี ย เช่ น นํ้ามัน เครื่ อ ง นํ้ามัน หล่ อ ลื่ น ต่ างๆ อย่างเป็ นระบบโดย
หน่ วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม ในปี 2561 จํานวนศูนย์บริ การที่ใช้ท้ งั หมด
543 ศูนย์ จากจํานวน 1,085 ศูนย์ (ที่มา http://csr.doubleapaper.com/th/bluehero_calculate.asp
ค) การดูแลรักษายางรถยนต์ และการนํายางรถยนต์ประเภทประหยัดนํ้ามัน (Energy Save) มาใช้
บริ ษทั ตรวจสภาพดู แลรั กษายางรถยนต์ เพื่อป้ องกันการสึ กที่ ผิดปกติของยางรถยนต์ และ
ส่ งเสริ มให้มีการนํายางประเภทประหยัดนํ้ามันมาใช้ โดยเข้ารับบริ การจากศูนย์ที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อบํารุ งรักษาให้อยูใ่ น
สภาพที่สมบูรณ์ ส่ งผลให้เป็ นการลดปริ มาณการใช้น้ าํ มันลดลง 1.41 เปอร์ เซ็นต์ต่อปี /คัน และลดภาวะมลพิษทางอากาศ CO2
ได้ถึง 3,236.54 กรัม: กม.
ง) สถิติจาํ นวนเที่ยววิง่ ของบริ การกลุ่มรถโดยสารประเภทต่างๆ และอุบตั ิเหตุ ระหว่างปี
2559 – 2561
Route
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จํานวน อุบัตเิ หตุ ร้ อยละ จํานวน อุบัตเิ หตุ ร้ อยละ
จํานวน อุบัตเิ หตุ ร้ อยละ
เทีย่ ววิง่ รวม
%
เทีย่ ววิง่
%
เทีย่ ววิง่
%
รวม
รวม
32
0.04%
82,263
24
0.03
61,334
35
0.05
Shuttle Bus 80,770
20,123
26
0.13%
16,998
13
0.08
19,823
16
0.08
School Bus
100,893
58
0.06% 100,128
37
0.04
81,157
51
0.07
Total
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จ) การลดภาวะการปล่อยของเสี ย (Emission)
บริ ษทั สนับสนุนการใช้รถโดยสารทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว สัดส่ วนของรถยนต์โดยสาร
ขนาด 45 ที่นงั่ สามารถลดจํานวนรถยนต์บนท้องถนนได้สูงสุ ดถึง 45 คัน การให้บริ การรถโดยสารที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ด้วยเครื่ องยนต์ CNG ที่สามารถลดมลพิษในอากาศได้มากกว่า 70 เปอร์ เซ็นต์เมื่อเทียบกับรถยนต์โดยสารที่ใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิง
ดีเซล
10.2.2. การดําเนินงานด้ านพนักงานมัน่ คง
พนักงานถือเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริ ษทั บริ ษทั จึงตระหนัก และให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิ
ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม และให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ โดยอยูบ่ นพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุ ขทั้งในบริ ษทั และในสังคมอย่างยัง่ ยืน กล่าวคือ
บริ ษทั ให้ความสําคัญในการปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็ นธรรม และความเท่าเทียมกัน
ทั้งในเรื่ องของโอกาสในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพ และการ
ให้ผลตอบแทนรวม ตลอดถึงการให้โอกาสในการได้รับการพัฒนา โดยไม่เลือกปฏิบตั ิอนั เกิดจากความแตกต่างในเรื่ อง เพศ
อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่ างกาย
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กทักษะ และเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิการ เครื่ องแบบพนักงาน การรักษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพประจําปี การทําประกันสุ ขภาพ การประกัน
ชีวติ สหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
บริ ษ ัท เปิ ดโอกาสให้พ นักงานที่ ไม่ ได้รับ ความเป็ นธรรม หรื อ พบเห็ น การกระทําที่ ไม่ เป็ นธรรม
สามารถส่ งเสริ มความคิดเห็นหรื อร้องเรี ยนได้โดยตรงถึงผูบ้ งั คับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผูจ้ ดั การ
โดยผ่านช่องทางการเข้าพบเป็ นการส่ วนตัว / การที่ฝ่ายบุคคล และหัวหน้างานเข้าไปเยี่ยมตามหน้างานอย่างเป็ นประจํา และ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการรับข้อร้องเรี ยนผ่านไลน์ / จดหมาย / เอกสาร / อีเมล์ เป็ นต้น
บริ ษทั กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรี ยน ข้อเสนอแนะของพนักงานต้องได้รับ
การ ชี้ แจง แก้ไข หรื อนําไปปฏิบตั ิ รวมถึงมาตรการในการให้มีความคุม้ ครองพนักงานที่ร้องเรี ยน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิ ต่อพนักงานอย่างไม่เป็ นธรรม / ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรื อกลัน่ แกล้งหรื อกระทํา
ด้วยประการใดๆ ที่จะทําให้ผรู ้ ้องเรี ยน / ผูแ้ จ้งเบาะแสไม่สามารถทนทํางานอยูต่ ่อไปได้
นอกจากนั้น บริ ษ ัท ยัง มี เครื่ อ งมื อ ในการดู แ ลความอยู่ดี มี สุ ข พนั ก งาน โดยใช้เครื่ อ งมื อ Happy
Workplace ซึ่ งมี โครงการ / กิ จกรรมต่างๆ ให้กบั พนักงานเป็ นประจําและต่ อเนื่ อง รวมทั้งทําการสํารวจความผูกพัน ของ
พนักงาน และนําผลของการสํารวจมาจัดทําแผนเพื่อพัฒนาให้ความอยูด่ ีมีสุขของพนักงานเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ดังนี้
ก) การเปลี่ยนแปลงเกษียณอายุพนักงานเป็ น 60 ปี
จากการที่สังคมไทยก้าวสู่ “สังคมผูส้ ู งอายุ” โดยอายุเฉลี่ยของประชากรไทยนั้นสู งขึ้นด้วยความ
ใส่ ใจด้านสุ ขภาพที่ สูงขึ้ น ส่ งผลให้ช่วงอายุของวัยทํางานขยายมากขึ้ นเช่ นกัน คนในวัยเกษี ยณปั จจุ บ ันยังมี ศกั ยภาพ และ
ความสามารถที่ จะปฏิบตั ิงาน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริ ษทั และสังคมได้ ในปี 2561 บริ ษทั ได้พิจารณาแล้วว่าอายุของคนใน
ปั จจุบนั ยาวขึ้นคนสู งวัยยังทํางานได้ดี บริ ษทั จึงได้ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับการเกษียณอายุพนักงานกลุ่มบริ ษทั
พรี เมียร์ จาก 55 ปี เป็ น60 ปี เพื่อใช้คุณค่าของทรัพยากรบุคคลให้มีคุณค่ามากที่สุด
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ข) การดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมและความมัน่ คงในชีวติ
บริ ษ ัท มี น โยบาย และแนวการปฏิ บ ัติ เรื่ อ งการดู แ ลเรื่ อ งความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และให้ค วามสําคัญ ต่อ การดู แ ลสุ ขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน ได้จัดให้มี อบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริ หาร และ ระดับหัวหน้างาน เพื่อร่ วมประสานการทํางานด้านความปลอดภัย ให้บรรลุผล
สําเร็ จตามนโยบายความปลอดภัยในการทํางาน โดยมีเป้ าหมายการดําเนิ นงานด้านความปลอดภัยฯ (Safety Summit) ขั้นที่
หนึ่ ง (2561-2562) วางรากฐานงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางานให้แข็งแกร่ ง และขั้นที่
สอง (2563-2565) ปิ ด Gap คู่เที ยบ เพื่อให้เป็ นบริ ษทั ชั้นนําในเรื่ องความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ตามมาตรฐานสากล
ผลการดําเนินงานปี 2559 - 2561
1. อุบตั ิเหตุรุนแรง (ครั้ง) หมายถึง อุบตั ิเหตุที่ทรัพย์สินของบริ ษทั มีความเสี ยหายมากหรื อมี
พนักงานบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับศูนย์ และอัตราการหยุดงาน ปี 2559 ถึง 2561 เท่ากับศูนย์
2. อัตราความถี่การบาดเจ็บ และอัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ ที่มีตอ่ พนักงานสะท้อนให้
เห็นถึงจํานวนพนักงานที่ได้รับการบาดเจ็บรุ นแรงถึงขั้นหยุดงาน และจํานวนวันทํางานที่สูญเสี ยไปเมื่อเทียบกับจํานวนชัว่ โมง
การทํางานของพนักงานทุ กคนในแต่ละปี จะกระตุน้ ให้พนักงานทุ กคนตระหนัก และช่วยกันดู แลเพื่อนพนักงาน เป็ นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั ิการณ์จนได้รับการบาดเจ็บในการทํางานได้อีกทางหนึ่ ง ปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับศูนย์
ค) การจ้างงานผูพ้ ิการ ในปี 2561 บริ ษทั มีการจ้างงานผูพ้ ิการให้ปฏิบตั ิหน้าทีจาํ นวน 3 อัตรา โดย
ผ่านมู ลนิ ธินวัตกรรมทางสังคม และบริ ษทั มี การดูแลสถานที่ทาํ งาน และสิ่ งอํานวยความสะดวก รวมถึงอุปกรณ์ให้มีความ
สะดวกและเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน โดยคํานึงถึงการเข้าถึงเครื่ องมือเครื่ องใช้ของผูพ้ ิการเป็ นสําคัญได้แก่ อุปกรณ์สื่อสารที่
ระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ การปรับปรุ งทางลาดขึ้น-ลง อาคารให้มีความกว้างยาว และความลาดเอียง
ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน การกําหนดที่จอดรถสําหรับผูพ้ ิการ และการปรับปรุ งห้องนํ้าสําหรับผูพ้ ิการ เป็ นต้น
ง) การพัฒนาพนักงาน
นอกจากหลักสู ตรเพื่ อพัฒ นาทักษะความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว นอกจากนี้ หน่ วยงานบริ ห าร
ทรั พยากรบุ คคลได้จัดทําแผนพัฒนาตําแหน่ งงาน และความรั บผิดชอบ เพื่อเปลี่ ยนแปลงสภาพการจ้างงานของพนักงาน
(จากพนักงานขับรถทัว่ ไปเป็ นพนักงานที่มีใบอนุ ญาตขับขี่ประเภทที่ 2 (ท.2))โดยมีพนักงานที่สามารถสอบผ่าน และได้รับ
ใบอนุ ญาต ท.2 เป็ นจํานวน 13 ราย และมีแผนในการส่ งตัวพนักงานให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่ อง และเข้าไปดูแลความอยูด่ ีมี
สุ ขของพนักงานตามสถานที่ต่างๆ ที่พนักงานให้บริ การอยู่ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร 2 ทาง ซึ่ งเป็ นการดูแล รับทราบปั ญหา
อุปสรรคในการทํางาน รวมทั้งเป็ นการพัฒนาพนักงานของบริ ษทั ไปในตัวด้วย
บริ ษ ัท และบริ ษ ทั ย่อยมี การกําหนดนโยบาย แนวปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ การพัฒ นาความรู ้ ศกั ยภาพของ
พนักงานออกเป็ น 3 ระดับ โดยจํานวนชัว่ โมงของการฝึ กอบรมของพนักงานในปี ที่ผา่ นมา มีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กทั้งปี 2,636
ชม. จากจํานวนพนักงานที่เข้าอบรมทั้งหมด 460 คน
จ) โปรแกรม Innoleader และ InnoActivator
ความสําเร็ จร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน คือแนวปฏิบตั ิที่กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ยึดมัน่ ในการดําเนิ นธุ รกิจมา
ตลอดและให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิคุณค่าหลัก (Core Value) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ร่ วมกับ
การผสานความรู ้ และความร่ วมมื อในการผลิ ตและพัฒ นา สิ นค้าบริ การที่ มีคุณ ภาพภายใต้ห ลักธรรมาภิ บ าล เพื่อนํามาซึ่ ง
ประโยชน์ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน
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เพื่อผลักดันความคิดสร้างสรรค์ซ่ ึ งเป็ นหนึ่งในคุณค่าหลัก กลุ่มบริ ษทั จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่ ม พู น ความรู ้ ด้านความคิ ด สร้ างสรรค์แ ละการสร้ างนวัต กรรมให้ กับ พนัก งาน ผ่านเครื่ อ งมื อ และกิ จ กรรมต่ างๆ
โดยพัฒนาโปรแกรม InnoLeader หลักสู ตรเพื่อการพัฒนาผูน้ าํ ด้านนวัตกรรม ร่ วมกับสถาบัน The Institute for Knowledge
and Innovation South-East Asia Bangkok University (IKI – SEA) สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญการบริ หารจัดการด้านนวัตกรรม
อีกทั้งเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ตลอดระยะเวลา 7 เดื อนพนักงานที่ ผ่านการคัดเลือกจํานวน 25 ท่าน ได้เรี ยนรู ้ กระบวนการสร้ างนวัตกรรมผ่านการลงมื อ
ปฏิบตั ิจริ ง โดยมีการพัฒนา 5 โมเดลธุรกิจ เพื่อเป็ นต้นแบบธุรกิจให้พนักงานได้ฝึกฝน เรี ยนรู ้ การวางกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
โดยใช้นวัตกรรมเป็ นตัวขับเคลื่อน ปลูกฝังการเป็ นผูม้ ีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไข
ปั ญ หาอย่างเป็ นระบบ เพื่อนําไปสู่ การสร้ างโอกาสใหม่ๆ ให้กบั องค์กร หลังจากจบหลักสู ตรโปรแกรม InnoLeader แล้ว
พนักงานยังได้มีการสรุ ปองค์ความรู ้ที่ได้จากห้องเรี ยน ทั้งในเชิงทฤษฎี เครื่ องมือและวิธีการคิดต่างๆ และความรู ้ในเชิงปฏิบตั ิ
ซึ่ งเกิ ดจากประสบการณ์ จริ งในห้องเรี ยน รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ในอนาคต มี การจัดเก็บองค์ความรู ้
ดังกล่าวอย่างเป็ นระบบ (Knowledge Management) ในรู ปแบบสื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-Book) ชื่อว่า “กระบวนการสร้าง
นวัตกรรม” เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้ร่วมเรี ยนรู ้เรื่ องนวัตกรรมอย่างทัว่ ถึง และเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วม
ในวงกว้างจึงได้มีการต่อยอดโปรแกรมการเรี ยนรู ้ InnoLeader สู่ โปรแกรม InnoActivator เพื่อขยายการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน โดยมีพนักงานเข้าร่ วมโครงการทั้งสิ้ น 56 คน บริ ษทั มีพนักงานสมัครเข้าร่ วมในโครงการจํานวน 3 คน
ในการเรี ยนหลักสู ตร InnoActivator พนักงานได้ร่วมต่อยอดพัฒนา 5 โมเดลธุรกิจที่กลุ่ม InnoLeader
ริ เริ่ มไว้ โดยลงลึกถึงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ รวมถึงเรี ยนรู ้เครื่ องมือที่หลากหลาย เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผนให้กบั
พนักงานและเกิดประโยชน์ต่อการทํางานในอนาคต และผลลัพธ์สาํ คัญที่องค์กรได้รับคือ เกิดการเชื่อมต่อ ผสานความรู ้ความ
ร่ วมมื อ จากพนักงานทุ กสายธุ รกิ จ ซึ่ งมี ค วามเชี่ ยวชาญที่ แตกต่างกัน นํากลับ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน เป็ นการสร้ าง
ประโยชน์ร่วมกันให้กบั ทุกฝ่ าย
ฉ) Premier Talk Series งานสัมมนาเพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมในองค์กร
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มนวัตกรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่ อง กลุ่มบริ ษทั จึงมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานให้มี
องค์ความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นต่อการสร้างสรรค์แนวคิดที่สร้างความยัง่ ยืนต่อธุ รกิจและสังคม หนึ่ งในกิจกรรมการสร้างเสริ ม
ความรู ้คือการจัดงานสัมมนา Premier Talk Series โดยได้เรี ยนเชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิมาแบ่งปั นความรู ้ แง่คิด เปิ ดโลกทัศน์
ด้านนวัตกรรมระดับสากลให้กบั พนักงาน รวมถึงคู่คา้ ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งในปี 2560 ได้เริ่ มต้นจัดสัมมนา ในหัวข้อ “RUN
WITH THE BULL” ออกสตาร์ ทสู่ นวัตกรรม กับ กระทิง พูนผล เจ้าพ่อสตาร์ ทอัพแห่ งเมืองไทย และในปี 2561 งานสัมมนา
Premier Talk Series จัด ขึ้ น ทั้ง หมด 3 ครั้ ง โดยเรี ย นเชิ ญ วิ ท ยากรผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งเป็ นที่ ย อมรั บ ในระดับ สากลมาร่ ว ม
แลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากมุมมองความเชี่ยวชาญต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
• Premier Talk Series ครั้งที่ 1 หัวข้อ “นวัตกรรมในยุค Grey & Green Economy” โดย
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้ให้แนวทางการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กาํ ลังเปลี่ยนโลก การปรับตัวขององค์กรกับสังคม
ผูส้ ู งอายุและเด็กรุ่ นใหม่ที่มีพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป และสุ ดท้ายคือการดําเนินธุรกิจ
ที่คาํ นึงถึงสิ่ งแวดล้อมและความยัง่ ยืน

รายงานประจําปี 2561

หน้ า 92

• Premier Talk Series ครั้ งที่ 2 หั ว ข้อ The Executive’s Guide to Innovation Brief” โดย Dr. Detlef
Reis ผูเ้ ชี่ ยวชาญและที่ ป รึ ก ษาด้านนวัตกรรมให้กับ องค์กรระดับ โลก ได้ม าร่ วมแลกเปลี่ ยนให้
ความรู ้ แ ละจัด กิ จ กรรมเวิ ร์ ค ชอปเรี ย นรู ้ เครื่ อ งมื อ กระตุ ้น ความคิ ด สร้ างสรรค์ร วมถึ ง วิ ธี ก าร
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ องค์กรนวัตกรรม
• Premier Talk Series ครั้งที่ 3 หัวข้อ Creative Thinking and Innovation การสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ
โดยรศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ นักเศรษฐศาสตร์ ที่ มากระตุน้ ความคิ ดสร้ างสรรค์ให้กับชาว
พรี เมียร์ ถึงการสร้างคุณค่าให้กบั ธุ รกิจจากการหาโอกาสที่องค์กรสามารถพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การ
ที่ความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน
ช) สร้างจิตสํานึกแก่พนักงาน
โครงการกองทุนไม่นิ่งดูดาย
ด้วยความตระหนักว่าการสร้างความยัง่ ยืนในสังคมจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่ มจากการสร้างจิตสํานึกที่ดี
ให้กบั พนักงาน ก่อนที่จะก้าวสู่ การเปลี่ยนแปลงในระดับธุรกิจและสังคม กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ จึงได้จดั ตั้ง “โครงการกองทุนไม่
นิ่ งดู ดาย” กระตุ น้ ให้พ นักงานได้นําคุ ณ ค่าหลัก ขององค์กรไปปฏิ บ ัติ และนําเสนอโครงการที่ ยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิตของ
พนักงานเอง เพื่อปลูกฝังจิตสํานึ กในการไม่นิ่งเฉยกับปั ญหารอบตัว โดยกลุ่มบริ ษทั ได้มีการสนับสนุ นโครงการในรู ปแบบ
ของเงินทุน คําแนะนํา การเชื่อมต่อแหล่งความรู ้เพื่อให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ลงมือพัฒนาโครงการผ่านการผสาน
ความรู ้ความร่ วมมือ อันจะนํามาซึ่ งความสําเร็ จร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
ซ) คณะทํางานคุณค่าหลัก
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังทํางานร่ วมกับกลุ่มบริ ษทั พรี เมี ยร์ ในคณะทํางานคุ ณค่าหลัก
นอกจากการผลักดันเรื่ องการสร้างสังคมอยูด่ ีมีสุข เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนของพนักงานในระดับบุคคลโดยการพัฒนาโครงการ
ผ่านกองทุนไม่นิ่งดูดายแล้ว กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ยงั มีการจัดตั้ง “คณะทํางานคุณค่าหลัก” เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมกับพนักงาน
จากทุกสายธุรกิจ ปลูกฝังจิตสํานึกเรื่ องความยัง่ ยืน 4 ด้าน ได้แก่ สิ่ งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และความอยูด่ ีมีสุข
บทบาทหน้ าทีข่ องคณะทํางานคุณค่ าหลัก
• ร่ วมคิด สร้างสรรค์ และวางแผนงานด้านนโยบาย โครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านคุณค่าหลัก
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและยัง่ ยืน
• ส่ งเสริ มผลักดันในเชิ งนโยบายและประสานงานกับคณะทํางานในแต่ละบริ ษทั ผ่านการผสาน
ความรู ้ความสามารถ ร่ วมคิดร่ วมสร้างในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กรและ
สังคม
• ดําเนิ นงานตามนโยบายและแผนงานที่กาํ หนดไว้ ผ่านการสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกันระหว่าง คณะทํางาน และทุกส่ วนงานที่เกี่ยวข้อง
คณะทํางานคุณค่าหลัก แบ่งออกเป็ น
1) คณะทํางานด้ านสิ่ งแวดล้อม มีพนั ธกิจในการปลูกจิตสํานึกเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการใช้
ทรัพยากรอย่าง ยัง่ ยืน ประหยัดพลังงาน รวมถึงการคิดวิธีการทํางานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การดําเนินงานปี 2561 มีดงั นี้
กิจ กรรมแนะนําโครงการ ป่ าครอบครั ว “บ้านมะกะโท” วันที่ 21 พฤศจิ กายน 2561 ณ ลานพิกุล
อาคารพรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมให้พนักงานในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ มีจิตสํานึ กในการ
ดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้พนักงานนําความรู ้จากกิจกรรมที่ได้เข้าร่ วม ไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน ผลลัพธ์
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พนักงานกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ เข้าร่ วมกว่า 60 คน โดยร่ วมกันเพาะกล้าจากเมล็ดพันธ์ 6 ชนิ ด คือ ต้นแดง ต้นมะค่าโมง ต้นมะค่า
แต้ ต้นโมกมัน ต้นกรวย และต้นสมอพิเภก โดยเมล็ดพันธ์ไม้ที่ร่วมกันเพาะ จะนําไปฟูมฟั กที่ เรื อนเพาะชําในโครงการป่ า
ครอบครัว บ้านมะกะโท” อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
กิจ กรรมวันดินโลกร่ วมเพาะกล้ าไม้ โครงการป่ าครอบครัว “บ้านมะกะโท” วันที่ 4 ธันวาคม 2561ณ
ลานหน้าสํานักงาน บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานมี
ส่ วนร่ วมในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม และดําเนิ นกิจกรรมหรื อโครงการทางด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง ผลลัพธ์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์เข้าร่ วมกว่า 50 คน ที่ได้รับข้อมูลด้านเมล็ดพันธุ์ไม้ วิธีการปรุ งดิน และวิธีการเพาะกล้าไม้
การประชุ มหารื อถึงแนวทางป้ องกันปัญ หาด้ านการจราจรและความปลอดภัย อันเกิดจากการก่ อสร้ าง
โครงการรถไฟฟ้ าสายสี เหลื อง (ลาดพร้ าว – สํ าโรง) วัตถุป ระสงค์ เนื่ องจากการก่อสร้ างโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เหลื อ ง
(ลาดพร้าว – สําโรง) ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัยของพนักงานบริ ษทั และผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนบริ เวณเขตการ
ก่อสร้าง ในฐานะที่เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่ต้ งั อยูใ่ นแนวรถไฟฟ้าสายสี เหลือง กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ จึงขอเสนอให้จดั ตั้งคณะทํางานใน
การดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อรวบรวมผูแ้ ทนของบริ ษทั เอกชนและผูแ้ ทนชุมชนบนถนนศรี นคริ นทร์ ประสานความร่ วมมือ
กับการรถไฟแห่ งประเทศไทย (รฟม.) ผูร้ ับสัมปทาน เพื่อร่ วมกันกําหนดแนวทางป้ องกันปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยอันเกิดจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายดังกล่าว ผลลัพธ์เกิดการหารื อร่ วมกันถึงแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิด
จากการใช้ผิวจราจรเพื่อดําเนินงานรื้ อย้ายระบบสาธารณูปโภคและการปิ ดการจราจรบนถนนศรี นคริ นทร์ ร่วมกับตํารวจจราจร
ในพื้นที่ กําหนดมาตรการดําเนิ นการร่ วมกันเพื่อแก้ไขปั ญหาการจราจรบริ เวณซอยศรี นคริ นทร์ 55 และซอยศรี นคริ นทร์ 57
กําหนดมาตรการดําเนิ นการร่ วมกัน เพื่อแก้ไขปั ญหาการจราจรบริ เวณหน้าศูนย์การค้าซี คอนสแควร์ หารื อกับผูเ้ กี่ยวข้องใน
ดําเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
2) คณะทํางานด้ านสั งคม มีพนั ธกิจในการปลูกจิตสํานึกด้านการเป็ น Active Citizen ให้แก่พนักงาน
เพื่อนําไปสู่ การมีส่วนร่ วมในการลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม โดยปี ที่ผา่ นมา ได้มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเป็ นผูใ้ ห้
และสังคมแห่ งการแบ่ งปั นระหว่างพนักงานในกลุ่มบริ ษทั พรี เมี ยร์ พร้ อมทั้งสร้างการมี ส่ วนร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ และ
สนับสนุ นการดําเนิ นงานของสายงานพัฒนาความยัง่ ยืนในสังคม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ผ่านการดําเนิ น
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการร้อยพลังการศึกษาและมูลนิธิยวุ พัฒน์ โดยการดําเนินงานปี 2561 ดังนี้
กิจ กรรม Appreciation Week สัปดาห์แห่ งการขอบคุณ วัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานเกิ ด
การให้ และสร้ า งสั ง คมของการแบ่ ง ปั น กับ กลุ่ ม บุ ค ลากร outsource ที่ ท ําหน้ า ที่ ใ นการดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยของสถาน
ประกอบการในทุ กพื้ นที่ การดําเนิ นการของกลุ่ม บริ ษ ทั พรี เมี ยร์ โดยใช้ช่วงเวลา Festive Season เดื อนมกราคม ในการจัด
กิจกรรม ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562 ผลลัพธ์พนักงานมีส่วนร่ วมในส่ วนกิจกรรมด้วยการมอบของขวัญให้กบั บุคลากร
outsource ทั้งเจ้าหน้าที่ รั ก ษาความปลอดภัย แม่ บ ้าน คนสวน รวมถึ งช่ างดู แ ลอาคาร และมี ส่ วนร่ วมกับ กิ จ กรรมการติ ด
สติ๊กเกอร์ แสดงความขอบคุณ บุคลากร outsource เกิดกําลังใจและมีสัมพันธ์ที่ดีกบั พนักงานในองค์กรครอบคลุมทุกพื้นที่
กิจ กรรมสร้ างความร่ ว มมื อเพื่ อลดความเหลื่ อมลํ้าร่ ว มกับโครงการร้ อยพลังการศึ กษาและมู ลนิ ธิ
ยุวพัฒ น์ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างโอกาสในการเข้าถึ งการศึ กษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กบั เยาวชนที่ ขาดแคลนใน
โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการร้อยพลังการศึกษาที่ กระจายตัวอยูท่ วั่ ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ด้านหลัก คือการ
เข้าถึ งทุ นการศึกษา การพัฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ยนการสอน เพื่อให้การการเรี ยนรู ้ ที่ดีในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ และการเข้าถึงความรู ้ดา้ นทักษะชีวติ ผลลัพธ์พนักงาน และประชาชนทัว่ ไปมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มให้เกิด
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ทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการระดมทุน โดยสามารถสร้างการมีส่วนร่ วมกับกลุ่มเป้าหมายจํานวน 266 คน
รวมเป็ นเงินจํานวน 4,759,563.50บาท และพนักงานเกิดความตระหนักและมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาการศึกษาผ่านกลไก
การมีส่วนร่ วมที่เป็ นรู ปธรรม
3) คณะทํางานด้ านธรรมาภิบาล มีพนั ธกิจในการส่ งเสริ ม ปลูกฝังเรื่ องความโปร่ งใส
และธรรมาภิบาลในองค์กร กําหนดกระบวนการสื่ อสารและแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ
รวมทั้งส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน โดยการดําเนินงานปี 2561 มีดงั นี้
กิจ กรรมเวิร์คช็ อปสร้ างการมีส่วนร่ วมลดความเหลื่อมลํา้ ทางสั งคมด้ วยการเสริมสร้ างธรรมาภิบาล
วัตถุป ระสงค์ส ร้ างการรั บ รู ้ และกิ จกรรมเวิร์ค ช็อ ป ลดความเหลื่ อมลํ้าทางสังคมด้วยการเสริ ม สร้ างธรรมาภิ บ าล ผลลัพ ธ์
มีผูเ้ ข้าร่ วมงานทั้งสิ้ น 23 คน ผูเ้ ข้าร่ วมได้รับความรู ้การดําเนิ นธุ รกิจแบบมีธรรมาภิบาล คิดเป็ น 61.5% และได้รับทราบและ
เข้าใจปั ญหาสังคมในระดับโลกจาก UNHCR คิดเป็ น 53.8% ผูเ้ ข้าร่ วมได้รับประโยชน์จากกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อนําไปพัฒนา
และปฏิบตั ิใช้ดา้ นธรรมาภิบาล ในระดับสู งคิดเป็ น 30.8%
งานวันต่ อต้ านคอร์ รัปชั น 6 กันยายน 2561 วัตถุประสงค์ สร้างการมีส่วนร่ วมกับพนักงาน ทุกสาย
ธุรกิจในการร่ วมงานและแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชันของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ผลลัพธ์ มีพนักงานจากทุกสาย
ธุ รกิจเข้าร่ วมงานรวมกว่า 100 คน เกิดการรับรู ้และเข้าใจปั ญหาคอร์ รัปชัน และพร้อมร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งของการร่ วมแก้ไข
ปัญหาคอร์รัปชัน
โครงการการขยายแนวร่ วมของภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจ ที่โปร่ งใส วัตถุประสงค์เชิญชวนคู่
ค้าของกลุ่มบริ ษทั พรี เมี ยร์ ร่วมเป็ นสมาชิ ก โครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริ ต เพื่อการ
ดําเนิ นธุ รกิจด้วยความโปร่ งใสและขยายวงการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชันของภาคเอชน ผลลัพธ์มีตวั แทนจากองค์กรคู่คา้ ของ
สายธุ รกิ จต่างๆ เข้าร่ วมจํานวนกว่า 30 ท่านจาก 23 องค์กร รวมทั้งตัวแทนจากสายธุ รกิจในกลุ่มบริ ษทั พรี เมี ยร์ จึงมีจาํ นวน
ผูเ้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น 60 ท่าน จากนโยบายการผลักดันของกลุ่มฯ มีองค์กรคู่คา้ ที่ได้การรับรองเกิดขึ้นแล้วคือ บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด
(มหาชน) จากแบบประเมินผูเ้ ข้าร่ วม “สัมมนาการร่ วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ” พบว่า 78% ของผูเ้ ข้าร่ วมมี
ความพึงพอใจและเห็นด้วยกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน และ 73% มีความตั้งใจที่จะแสดงเจตนารมณ์หลังเข้าร่ วมงาน
4) คณะทํางานด้ านอยู่ดมี สี ุ ข มีพนั ธกิจในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพดีข้ ึนทั้ง
สุ ขภาพกายและสุ ขภาพทางการเงิน กระตุน้ ให้พนักงานมีความรู ้ทางด้านการดูแลสุ ขภาพร่ างกาย
อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ คณะทํางานยังตั้งเป้ าหมายให้พนักงานสร้างความอยูด่ ีมีสุขด้านการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ท้ งั ใน
ด้านการจัดการหนี้สิน และด้านการลงทุนให้สินทรัพย์งอกเงยอย่างยัง่ ยืน เป็ นต้น โดยการดําเนินงานปี 2561 มีดงั นี้
โครงการวันสุ ขภาพกับมุมสุ ขภาพ วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี เกิดพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริ มาณที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายด้านอาหารลงได้ จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562ผลลัพธ์ พนักงานได้ทานข้าว
กล้องและผักสดที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายในปริ มาณที่เหมาะสม พนักงานสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลจาก
การทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์
โครงการชีวิตออกแบบได้ ด้วยการวางแผนด้ านการเงิน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู ้และเครื่ องมือ
เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงทางการเงิน โดยมุ่งเน้นการบริ หารจัดการทางการเงินอย่างถูกต้อง รวมถึงการวางแผนภาษี การออม
การลงทุน และความเสี่ ยงต่างๆ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการออมและการลงทุนเพื่อวางแผนและจัดการด้านการเงินอย่างถูกต้อง
สามารถนําไปใช้ให้เห็นผลได้ ผลลัพธ์พนักงานมีความรู ้ ความเข้าใจ และมีความมัน่ คงทางการเงินเพิ่มขึ้น พนักงานมีความ
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เข้าใจในการวางแผนภาษี การออม การลงทุน และความเสี่ ยงต่างๆ ในด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับตนเองมากขึ้น และพนักงาน
มีทศั นคติที่ดีต่อการออมและการลงทุนสามารถนําไปใช้บริ หารจัดการด้านการเงินอย่างถูกต้องอย่างเป็ นรู ปธรรม
โครงการรู้ รอบด้ าน เรื่ องประกันภัย วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องการ
ประกันภัย ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิต เช่น การประกันภัยรถยนต์ การประกันอุบตั ิเหตุ การประกันสุ ขภาพ การประกัน
อัคคี ภยั การประกันเดิ นทาง และการประกันชี วิต พนักงานทราบวิธีการ ขั้นตอน และปฏิ บ ัติได้ถูกต้อง กรณี ที่ เกิ ดความ
เสี ยหายขึ้น ในกรณี ตอ้ งเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนให้ได้รับถูกต้อง ตามเงื่อนไข ในเวลาอันรวดเร็ ว ผลลัพธ์ พนักงานสามารถ
วางแผนการทําประกันให้เหมาะสมกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อพนักงาน และทราบวิธีการ และปฏิบตั ิได้
ถูกต้อง กรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อเจ็บป่ วย
โครงการวางแผนทางการเงินก่ อนเกษีย ณอายุ วัตถุป ระสงค์ เพื่อ เรี ยนรู ้ กระบวนการวางแผน
ทางการเงิน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายต่างๆ ในช่วงเกษียณอายุ เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนทาง
การเงินเพื่อการเกษี ยณอายุ และรับรู ้สิทธิ ประโยชน์ของแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณอายุต่างๆ เช่น กองทุนประกันสังคม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผลลัพธ์พนักงานทราบถึงแนวทางและวิธีการวางแผนการเงินเพื่อเตรี ยมเกษียณอายุ พนักงานสามารถ
ตรวจสอบสถานะการเงินของตนเองได้ และพนักงานได้ทราบถึงสิ ทธิประโยชน์ของแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ
10.2.3
การดําเนินงานภายนอกองค์ กร
การพัฒนาสังคมภายนอกองค์กรถือเป็ นการดําเนิ นงานที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าการดําเนิ นธุ รกิจ
เนื่ องจากปั ญหาทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย ถือเป็ นสาเหตุหลักที่ ทาํ ให้การพัฒนาทางเศรษฐกิ จหรื อธุ รกิ จ
เป็ นไปได้อย่างล่าช้าหรื อไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร สายธุรกิจในภายใต้กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ จึงได้มีการดําเนิ นงานร่ วมกับสาย
งานพัฒนาความยัง่ ยืนทางสังคมมาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อแก้ไขปั ญหาทางสังคมในบริ บทต่างๆ พร้อมทั้งร่ วมกันยกระดับให้ผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยในสังคมภายนอกองค์กร สามารถเติบโตควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน โดยครอบคลุมถึงปั ญหาต่างๆ
ดังนี้
• ปั ญหาความเหลื่อมลํ้า ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการส่ งเสริ มให้เกิดการจ้างงานผูพ้ ิการ ไปจนถึง
การส่ งเสริ มให้เด็กเยาวชน และผูส้ ู งอายุมีคุณภาพชีวติ ดีข้ ึน ผ่านการสนับสนุนและดําเนินงาน
ร่ วมกับภาคีที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในแตะละประเด็น เพื่อให้สามารถลดปัญหาความเหลื่อมลํ้า
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
• ปัญหาเด็กขาดโภชนาการ เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กที่อยูใ่ นโรงเรี ยนที่ห่างไกลได้มีโอกาสรับประทาน
อาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
• ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทั้งในเชิงการแก้ไขและในเชิงป้องกัน
• ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ทั้งในเชิงการฟื้ นฟูและเชิงอนุรักษ์
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ทั้งนี้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการดําเนินการโดยสายงานพัฒนาความยัง่ ยืนทางสังคม ได้มีการดําเนินงานทั้งใน
รู ปแบบของมูลนิธิและโครงการต่างๆ และมีผลการดําเนินงานดังนี้
มูลนิธิยุวพัฒ น์
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โดยนอกเหนือจากนี้ ยังได้มีการทําเป็ นโครงการอื่นๆ ภายใต้มูลนิธิยวุ พัฒน์ อีก 2 โครงการหลักได้แก่
ร้ านปันกัน
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โครงการ Food4Good
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มูลนิธิเพื่อคนไทย
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มูลนิธิเอ็นไลฟ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง ครอบคลุม
ทั้งด้านการเงิ น การปฏิ บ ัติงาน การดําเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อ บังคับ และระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อ งด้วยตระหนักว่า
เป็ นกลไกสําคัญที่จะสร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายบริ หารในการช่วยลดความเสี่ ยงทางธุรกิจ รวมทั้ง จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงที่
เหมาะสมเพียงพอ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการปกป้ องรักษาและดูแล
ทรัพย์สิน และมีการกําหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงไว้อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบ
ไปด้วยกรรมการอิสระ ทําหน้าที่ ในการกํากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารจัดการความเสี่ ยง มี ความ
เหมาะสมและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยนํ า กรอบแนวทางของระบบการควบคุ ม ภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร
(Enterprise Risk Management) มาใช้ปฏิบตั ิ รวมทั้งระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั การดูแลให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษา
และการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้ องกันมิให้เกิดการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และOrganization for Economic
Co-operation and Development (OECD) มาประยุก ต์ ใ ช้ใ ห้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ น งานด้า นต่ า งๆ
ของบริ ษทั มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากที่ สุด โดยมี หน่ วยงานตรวจสอบภายในที่ มีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ภาพและความเพียงพอของระบบการ
ควบคุ ม ภายใน การปฏิ บ ัติงานในฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยตามแผนงานตรวจสอบประจําปี ที่ ได้รับ อนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment,
CSA) โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วย
ตนเอง เพื่อสร้างความแข็งแกร่ งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างทัน ท่ วงที เพื่ อ ก่ อ ให้เกิ ดความมั่น ใจอย่างสมเหตุ ส มผลว่า ผลสําเร็ จ ของงานจะสามารถบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ตาม
เป้าหมายที่ต้ งั ไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละครั้งเป็ นประจําทุกปี
ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่ วมประชุม และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ในปี 2561บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) จากการสอบทานระบบการควบคุ ม ภายในพร้ อ มทั้งข้อ เสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่ งมุ่ งเน้น การตรวจสอบเชิ ง
ปฏิบตั ิการให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่ อง มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หารและอนุ มตั ิแบบประเมินที่ฝ่าย
บริ หารจัดทําและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ
ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่อา้ งอิงจาก COSO
คือการควบคุมองค์กร การประเมินความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบ
การติดตาม สรุ ปได้วา่ ไม่พบข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ความเพียงพอและเหมาะสม
โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่ องการ
ติดตามควบคุมดูแลการดําเนิ นงานให้ สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
นําไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอาํ นาจ รวมถึงการทําธุ รกรรมกับบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
เพียงพอแล้ว ในส่ วนการหารื อกับผูส้ อบบัญชี เห็นว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี และ
มีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากล
ของ COSO และหลักเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การควบคุมองค์ กร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุ รกิจและการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน สามารถวัดผลได้
มี การทบทวนเป้ าหมายและเปรี ย บเที ย บผลการดําเนิ น งานจริ งกับ เป้ าหมายทุ ก ระยะ จัด ให้มี โ ครงสร้ างสายการรายงาน
การจัดทําผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุ
วัตถุป ระสงค์ ภายใต้การกํากับ ดู แลของคณะกรรมการบริ ษ ทั และกําหนดเกี่ ยวกับ เรื่ องจรรยาบรรณ จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ
นโยบายในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึด
มัน่ ในคุณค่าของความซื่ อตรง และจริ ยธรรม รวมทั้งกําหนดให้มีคู่มือการใช้อาํ นาจดําเนิ นการและคู่มือการปฏิบตั ิงานหลักที่
สําคัญของทุกระบบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่ งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานโดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน จัดให้มีนโยบายพัฒนาบุคคล
และมีกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานโดยนําระบบ Competency
และกําหนดตัวชี้ วดั ความสําเร็ จในการปฏิ บตั ิงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ฝ่ ายงาน
แผนก และระดับบุคคลโดยนํามาเชื่ อมโยงกับผลประเมิ นการปฏิ บตั ิงานของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ ยงั จัดให้มีการ
คัดเลือกพนักงานที่ มีศกั ยภาพเข้าสู่ โครงการ Talent และ Succession Plan เพื่อพัฒนาส่ งเสริ มและรักษาบุ คลากรที่ มีความรู ้
ความสามารถให้อยูก่ บั บริ ษทั รวมทั้งส่ งเสริ มรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตสํานึ กและปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่ อง โดยอบรมให้
ความรู ้แก่พนักงานเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีความโปร่ งใส เป็ นธรรม ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และจัดให้มี
กระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน และส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีตามที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกําหนดไว้
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจ โดยกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน รวมทั้งกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ โดยกําหนดโครงสร้ างองค์กรและสายงานการบังคับ บัญ ชาที่ ชัดเจนในการถ่วงดุลอํานาจ และการควบคุ ม
ภายในอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานและติดตามผลการดําเนิ นงานเปรี ยบเที ยบกับ
เป้าหมายขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอ ทําหน้าที่กาํ กับดูแลและพัฒนาการดําเนินการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมัน่
ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ กําหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ช่วยในการควบคุมภายในของบริ ษทั
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ในด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ต
ภายในบริ ษทั รวมทั้ง การทบทวนการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่ งบริ ษทั ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต และมีความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริ ตและ
คอร์รัปชัน่ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) การประเมินความเสี่ ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมิ น
ความเสี่ ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยกํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรให้เป็ นไปตามเป้าหมาย อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกําหนด
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบตั ิ พิจารณาประเมินปั จจัยความเสี่ ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะ
มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การเงิน
การปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ ต่างๆ โดยแบ่งเป็ น ระดับองค์กร และระดับฝ่ ายงาน รวมทั้งความเสี่ ยงด้านการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ ยงที่สาํ คัญ
ตามผลกระทบและโอกาสที่ จะเกิ ดขึ้ นในแต่ละกระบวนการทางธุ รกิ จเพื่อกําหนดแผนงานการบริ ห ารความเสี่ ยง เพื่อหา
มาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กาํ หนดนโยบายและกลยุทธ์สาํ คัญในการบริ หารความ
เสี่ ยงโดยการเชื่อมโยงการบริ หารความเสี่ ยงเข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ต สามารถระบุและ
ประเมินความเปลี่ยนแปลงที่ อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมี การติดตาม
เหตุ ก ารณ์ ห รื อ ปั จ จัย ความเสี่ ย งจากการประเมิ น ตนเอง (CSA) อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมี ก ารทบทวนปั จ จัย เสี่ ย งที่ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่ อาจส่ งผลกระทบต่อองค์กรเป็ นประจําทุ กปี โดยกําหนดให้มีการรายงานผลให้
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นประจําทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี นอกจากนี้
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารควบคุมดูแลให้การจัดทํารายงานทางการเงินของ บริ ษทั ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรอง
โดยทัว่ ไป และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
3) การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กาํ หนดนโยบายที่สาํ คัญในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ มีมาตรการควบคุมที่
ช่วยลดความเสี่ ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไป
ด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์องค์กร จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่ งได้
กําหนดสิ่ งที่ คาดหวังและขั้นตอนการปฏิ บตั ิเพื่อให้นโยบายที่ กาํ หนดไว้น้ ันสามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้ มี การจัดทําคู่มือ
อํานาจดําเนิ นการเพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงินอํานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร มีการจัดทําและทบทวนคู่มืออํานาจดําเนิ นการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับโครงสร้าง
องค์กรและการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั การจัดทําคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กาํ หนด
และจัดโครงสร้างการทํางานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ งงานอย่างชัดเจน ในการอนุ มตั ิ
การบันทึกรายการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับกฎหมายและ
กฎระเบี ยบที่ มีผลบังคับ ใช้อย่างเคร่ งครั ด รวมทั้งมี หน่ วยงานตรวจสอบภายในดําเนิ นการสอบทานผลการปฏิ บตั ิ งานให้
เป็ นไปตามกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ คู่มืออํานาจดําเนิ นการและคู่มือการปฏิ บตั ิงานต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการ
ปฏิบตั ิงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการนําระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อช่วยให้การปฏิบตั ิงานมีความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กาํ หนดนโยบาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ ในการทําธุ รกรรมกับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ
บริ ษทั ให้ถือปฏิ บตั ิ เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน ให้มีความถูกต้อง โปร่ งใส และเป็ นธรรม ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ
ก.ล.ต.
4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล ได้จดั ให้มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สําคัญอย่างเพียงพอ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ การจัดหาข้อมูลทั้งจาก
ภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้
ตามที่กาํ หนดไว้ มีการปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และมีการจัดทํารายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ โดยได้นาํ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของ
ข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานและการนําข้อมูลที่
สําคัญไปใช้ในการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายใน
เวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ มีการจัดทํารายงานเชิ งวิเคราะห์เปรี ยบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อม
เอกสารประกอบข้อเท็จจริ ง รายงานทางบัญชี และการเงิน มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึ กบัญชี ไว้อย่างครบถ้วน
เพื่ อ ความโปร่ ง ใสและเพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ในการปฏิ บ ัติ ง าน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิ จ ารณาร่ ว มกับ ผู ส้ อบบัญ ชี
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผูเ้ กี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่า บริ ษทั มีการ
ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุ รกิจของบริ ษทั รวมทั้ง การเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เหมาะสมและมีการประชุมเพิ่มเติมในวาระที่สมควร
การสื่ อสารข้อมูล มีการจัดช่องทางการสื่ อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่ อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ
รวมทั้งเรื่ องต่างๆ ให้พนักงานรั บทราบ การกําหนดช่องทางที่ ปลอดภัยสําหรับการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนเกี่ ยวกับการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ มีการสื่ อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริ ษทั และกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการควบคุมภายในรวมทั้งมี การกําหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ขอ้ มูล และจัดให้มี
ช่ อ งทางการสื่ อสารที่ ผูร้ ั บ ข้อมู ลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึ งข้อ มู ลได้อ ย่างสะดวก รวดเร็ ว เช่ น ระบบ
Intranet และ Internet เป็ นต้น เพื่อเป็ นช่องทางการสื่ อสาร เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรี ยมข้อมูลและ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุ ปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนใน
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง
5) ระบบการติดตาม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ วางไว้ และมีระบบการ
ติดตามการปฏิบตั ิงานเป็ นลําดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะผูบ้ ริ หาร เพื่อติดตามเป้าหมาย
และกํา กับ การดํา เนิ น การตามแผนกลยุท ธ์ แผนงานและโครงการ ที่ อ ยู่ใ นแผนธุ ร กิ จ ประจํา ปี โดยได้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกเดือน พร้อมทั้ง แก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับแผนการดําเนิ นงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรี ยบเทียบผลงานจริ งกับประมาณการ ในกรณี ที่ผลการดําเนินงานจริ งมีความแตกต่างจาก
ประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดผลแตกต่างเพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุ งการดําเนินงานให้
มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น โดยให้ผรู ้ ับผิดชอบนําเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบตั ิงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่ วม
พิจารณาเพื่ออนุมตั ิแผนการแก้ไขปั ญหา และให้รายงานการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้
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โดยชัดเจน มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงหรื อรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบการ
ประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย / กฎระเบี ย บ และการดู แ ลทรั พ ย์สิ น และเรื่ อ งทุ จ ริ ต ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ฐานะชื่ อ เสี ย งอย่างมี นัย สําคัญ เพื่ อ รี บ
ดําเนิ นการแก้ไขอย่างทันถ่วงที จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจได้
ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการประเมินและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ งรวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผูร้ ับผิดชอบในฝ่ ายงาน
รับ ผิดชอบในการดูแลการปฏิ บตั ิ ตามระบบการควบคุ มภายใน คณะกรรมการตรวจสอบดู แลสอบทานระบบการควบคุ ม
ภายในผ่านงานตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงาน
วิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อ
ตรวจพบจากการตรวจสอบหรื อสอบทานได้รับการปรับปรุ งแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ กับดูแลให้งานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมัน่ (Assurance)
และให้คาํ ปรึ กษา (Consulting) ได้อย่างอิสระ เที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทํางานของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าการดําเนิ นงานของบริ ษทั มี ระบบการควบคุม
ภายในที่ เพี ยงพอ เหมาะสม และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ควบคู่กับการบริ ห ารความเสี่ ยง ให้อยู่ในระดับ ที่ บ ริ ษ ทั ยอมรั บ ได้ และ
การกํากับดู แลกิ จการที่ ดีของบริ ษ ทั โดยมอบหมายให้คุณเอกพันธุ์ นวลเมื อง ตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการงานตรวจสอบภายใน
เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ซึ่ งได้พิจารณาคุณสมบัติของ คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง
แล้วเห็ นว่ามี ความเหมาะสมเพียงพอกับ การปฏิ บ ัติห น้าที่ ดงั กล่าว เนื่ องจากมี ความเป็ นอิ ส ระ และมี ประสบการณ์ ในการ
ปฎิ บ ัติ ง านด้า นการตรวจสอบภายในในธุ ร กิ จ เคยเข้า รั บ การอบรมในหลัก สู ต รที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบภายใน
การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะต้องผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ งานตรวจสอบภายในได้พฒ
ั นางานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิ บ ัติงานวิชาชี พ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยกําหนดให้มี การประเมิ น
ตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพฯ และการประเมินความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้เสี ย นอกจากนี้ มีการกําหนด Audit Competency
เพื่อใช้ประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของงานตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่ อง ทําให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นอยูอ่ ย่างแท้จริ ง
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับการ
พัฒนาผูต้ รวจสอบภายในให้มีทกั ษะความรู ้ และความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการฝึ กอบรมทั้งความรู ้ดา้ นวิชาชีพตรวจสอบภายใน และด้านธุ รกิจ
ต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงความรู ้ดา้ นวิชาชีพอื่นๆ และสอบเพื่อรับวุฒิบตั รวิชาชีพต่างๆ เป็ นต้น
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การบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่ งถือเป็ นกลไกสําคัญและ
เป็ นเครื่ องมื อในการบริ หารงานที่ จะทําให้องค์กรบรรลุวตั ถุป ระสงค์และเป้ าหมายที่ ได้กาํ หนดไว้ โดยมี การกําหนดเป็ น
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งมุ่งเน้นการพัฒ นาระบบบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางการกํากับ ดู แลกิ จการที่ ดี (Good
Corporate Governance) และให้ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ยงทั่วทั้งองค์ก รแบบบู ร ณาการ โดยดําเนิ น การอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่ อง ซึ่ งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่ องค์กรทัว่ โลกนิ ยมใช้อย่างแพร่ หลายและเป็ นที่ ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ
COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริ หาร
ความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ บริ ษทั ได้มีการจัดทําการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผูบ้ ริ หารและระดับผูป้ ฏิบตั ิการ
ของบริ ษทั เพื่อร่ วมกันประเมินความเสี่ ยง/ปั ญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั เหตุการณ์ที่อาจทําให้องค์กรเสี ยโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุท้ งั ภายในและ
ภายนอกองค์กรโดยมีหลักการกําหนดว่า หากมีความเสี่ ยงใดที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนิ นธุ รกิจไม่ให้บรรลุเป้ าหมายตาม
แผนที่กาํ หนดแล้ว บริ ษทั จะต้องมีมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ที่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม ดําเนินการปลูกฝัง
ให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นวัฒนธรรมองค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
บริ ษทั เพื่อทําหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้คณะทํางานด้านพัฒนากระบวนงานภายใน
และบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับกลางจากทุกหน่วยธุ รกิจ เพื่อทําหน้าที่ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริ หาร
ความเสี่ ยงในระดับปฏิบตั ิแต่ละฝ่ ายงาน โดยจัดทําแผนงานสนับสนุน/ส่ งเสริ มและพัฒนาการดําเนินงานตามแผนการบริ หารความ
เสี่ ยงและการควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการดําเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่สาํ คัญ
และนําเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการประเมินความเสี่ ยงและปั ญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานพร้อมกับ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงาน ให้ผล
การดําเนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น โดยมี ข อบเขตครอบคลุ ม เรื่ อ งการบริ ห ารและการจัด การ การตลาด การขาย
คลังสิ นค้าและโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้ อ งานบัญชี การเงิน สิ นเชื่อ ทั้งนี้ ได้มอบหมายและติดตาม
ให้ผูบ้ ริ ห ารที่ รับ ผิดชอบในแต่ละส่ วนงานดําเนิ นการตามแนวทางการปรั บปรุ งแก้ไขการปฏิ บ ัติงานตามที่ ได้กาํ หนดไว้
รวมทั้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ผลการดําเนินงานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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รายการระหว่ างกัน
12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการระหว่ างกันของ บริ ษทั และบริ ษทั ย่ อย กับ บริ ษทั ที่เกีย่ วข้ องใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
นิติบคุ คลที่เกีย่ วข้ อง

บมจ.พรีเ มียร์ เทคโนโลยี
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
บมจ. พรีเ มียร์ มาร์เ ก็ตติง้
บจ. พี.เอม.ฟูด
บจ. พรีเ มียร์ แคนนิ่ ง อินดัสตรี้
บจ. พรีเ มียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
บจ.พีเ อ็ม เอสอี
บจ. มีวนา
บมจ. พรีเ มียร์ โพรดักส์
บจ. อินฟิ นิ ท กรีน
บจ. พรีเ มียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮลเทลส์
บจ. รายา เฮอริเ ทจ
บจ. เสรี พรีเ มียร์
บจ.พรีเ มียร์ แอสเซ็ทส์
บจ. พรีเ มียร์ เมโทรบัส
บจ. พรีเ มียร์ มอเตอร์
บจ. พรีเ มียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้สี ์ โฮลดิง้
มูลนิ ธิยุวพัฒ่น์
บจ.เนเจอร์ท ัช
บจ.ไทยดีเ อ็มอาร์รีเ ทล

รายงานประจําปี 2561

ประเภทรายการ

ธุรกิจปกติ

ลักษณะรายการ

บริษทั และบริษทั ย่อย:รายได้จากค่าเช่า ค่าบริการ
- บริษทั มีรายได้คา่ สิทธิการเช่า อาคารพรีเ มียร์คอร์เ ปอเรทปาร์ค
ตามสัญญาระยะยาว
- บจ.พรีเ มียร์ แคปปิ ตอล (2000) ให้เ ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็ นสัญญาเช่า
ดําเนิ นงาน อายุเ ช่า 3-5 ปี

หน่วย (ล้ านบาท)
ความสั มพันธ์

มูลค่ ารายการ
ปี 2561

ความจําเป็ นและความสมเหตุส มผล

มีกรรมการร่วมกัน
- อ้างอิงตามราคาตลาดในพื้นทีใ่ กล้เ คียงในช่วงปี ทที่ ําสัญญา
1.00 - รายได้จากสัญญาค่าตอบแทนสิทธิตง้ ั แต่ปี 2531 ซึ่งขณะนั้น
บริษทั เป็ นเจ้าของอาคารสัญญามีระยะเวลา 30 ปี สนิ้ สุด ปี 2565
14.26 - ราคาค่าเช่ากําหนดจากต้นทุนการให้เ ช่าบวกกําไรจํานวน
หนึ่ งเทียบเคียงกับการให้เ ช่าของผู ้เช่ารายอื่น
44.73 - ราคาค่าเช่ากําหนดจากต้นทุนการให้เ ช่าบวกกําไรจํานวน
หนึ่ งเทียบเคียงกับการให้เ ช่าของผู ้เช่ารายอื่น

- บจ.พรีเ มียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่ ให้เ ช่ายานพาหนะเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน
อายุเ ช่า 3-5 ปี พร้อมกับให้บริการพนักงานขับรถ

ลูกหนี้ การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
บจ.พรีเ มีย ร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล
บจ.พรีเ มีย ร์ มาร์เ ก็ตติง้
บมจ.พรีเ มียร์ โพรดักส์
บจ.พีเ อ็มเอสอี
บจ. พรีเ มียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮลเทลส์
บมจ.พรีเ มียร์ เทคโนโลยี
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
บจ. พี.เอม.ฟูด
บจ.เนเจอร์ท ัช
บจก.ไทยดีเ อ็มอาร์รีเ ทล
รวม

0.02
0.02
0.04
0.06
0.15
0.22
0.01
0.01
0.01
0.02
0.56
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หน่วย (ล้ านบาท)
นิติบคุ คลที่เกีย่ วข้ อง

ประเภทรายการ

ลักษณะรายการ

ความสั มพันธ์

บจ.พรีเ มียร์ เมโทรบัส

ธุรกิจปกติ

บริษทั ย่อย :- บริษทั ย่อย เช่าสถานทีเ่ พื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ประจําวันในส่วนของรถรับส่งพนักงาน/ลูกค้า/รถรับส่งนักเรียน
เป็ นส่วนงานบริการและซ่อมบํารุง 1,186.8 ตรม. อัตราค่าเช่าพื้นที่ 157 บาทต่
ตรม.ต่อเดือน และพื้นทีเ่ ช่าอาคารสํานักงาน 132.9 ตรม. อัตราค่าเช่า 216 บาทต่อ
ตรม.ต่อเดือน
ค่าบริการ 144 บาทต่อตรม. ต่อเดือน

มีกรรมการร่วมกัน

บจ.พรีเ มียร์ เมโทรบัส

ธุรกิจปกติ

บริษทั ย่อย :ต้นทุนงานบริการ
- บริษทั ย่อย ใช้บริการพื้นทีเ่ พื่อจอดรถในอัตรา 560 บาท ต่อคันต่อเดือน
จํานวนรถ 92 คัน ปัจจุบ ันเป็ นอัตรา 700 บาทต่อคันต่อเดือน จํา นวน 113 คัน

บจ.พรีเ มียร์ มอเตอร์

บจ. พรีเ มียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล

ธุรกิจปกติ

สนับสนุ น
ธุรกิจปกติ

บริษทั ย่อย :ต้นทุนงานบริการ (รถรับส่ง)
บริษทั ย่อย ใช้บริการเติมก๊าซ NGV รถทีใ่ ช้ในงานบริการรถรับส่ง

ความจําเป็ นและความสมเหตุส มผล

- อัตราค่าเช่าและค่าบริการเทียบกับราคาตลาดของพื้นที่
5.20 ใกล้เ คียง
- ค่าไฟฟ้ า/ ค่าโทรศัพท์ เก็บตามจํา นวนทีเ่ กิดขึ้นจริง ส่วนภาษี
โรงเรือนเก็บตามการประเมินของกรุงเทพมหานคร

มีกรรมการร่วมกัน
0.78

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

มีกรรมการร่วมกัน
1.35 ราคาก๊าซเป็ นไปตามประกาศราคขายปลีกของปตท.

บริษทั และบริษทั ย่อย:-

ค่าใช้จ่ ายในการบริหาร
ค่าบริการต่อเดือน มีดงั นี้
บมจ.พรีเ มียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
บจ.พรีเ มียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่
บจ.พรีเ มียร์ โบรคเคอร์เ รจ
บจ.พรีเ มียร์ แคปปิ ตอล (2000)
รวม

รายงานประจําปี 2561

มูลค่ ารายการ
ปี 2561

- ที่ บจ.พรีเ มียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล ให้บริการตามสัดส่วนของ
5.94 รายได้, สินทรัพย์และอัตรากําลังคน
13.16
5.85
1.08
26.03

อัตรา 487,380 บาท
อัตรา 1,096,640 บาท
อัตรา 487,420 บาท
อัตรา 90,000 บาท
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หน่วย (ล้ านบาท)
นิติบคุ คลที่เกีย่ วข้ อง
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์

บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้สี ์ โฮลดิ้ง

รายงานประจําปี 2561

ประเภทรายการ

ลักษณะรายการ

ความสั มพันธ์

สนับสนุ น
ธุรกิจปกติ

บริษทั และบริษทั ย่อย:ค่าใช้จ่ ายในการบริหาร
ใช้บริการเกีย่ วกับระบบสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับซอฟแวร์, อินเทอร์เ น็ ต,อีเ มล์
รวมทัง้ งานบริการอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

สนับสนุ น
ธุรกิจปกติ

บริษทั ย่อย:ค่าใช้จ่ ายในการบริหาร
มีกรรมการร่วมกัน
- บริษทั ย่อย ทําสัญญาเช่าพื้นทีใ่ นอาคารPCP สัญญา
เช่ามีอายุ 3 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- พื้นทีเ่ ช่า บจ.พรีเ มียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่ 336.28 ตรม.และ 233.24 ตรม. ราคาค่า
เช่า ค่าตอบแทนสิทธิ 250 บาท และ 275 บาท ตามลําดับ สัญญาครบกําหนด 31
พ.ค.2561 และเริ่มสัญญาใหม่ 1 มิ.ย. 2561 พื้นทีเ่ ช่ารวม 569.52 ตรม. ราคาค่า
เช่า 275 บาทต่อตรม
- พื้นทีเ่ ช่า บจ.พรีเ มียร์ โบรคเคอร์เ รจ 124.70 ตรม. ราคาค่าเช่า ค่าตอบแทนสิทธิ
250 บาทต่อตรม. ครบสัญญา 31 พ.ค. 2561 เริ่มสัญญาใหม่ 1 มิ.ย. 2561 ราคาค่า
- ค่าบริการส่วนกลาง 228 บาทต่อ ตรม.
เจ้ าหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ อง
เงินประกันตามสั ญญาเช่ า

มีกรรมการร่วมกัน
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มูลค่ ารายการ
ปี 2561

ความจําเป็ นและความสมเหตุส มผล

6.85 - เงื่อนไขการค้าทัวไป
่

4.14
- อัตราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางเทียบเคียงราคาตลาดส่วน
ค่าไฟฟ้ าค่าโทรศัพท์ตามจํานวนทีใ่ ช้จรง
- ค่าภาษีโรงเรือนตามจ่ ายจริง.และค่าซ่อมจากค่าวัสดุบวกค่าแรง

46.17
0.86

นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่ งเป็ นไปตามลักษณะการประกอบ
ธุ รกิ จปกติหรื อสนับสนุ นธุ รกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายและบริ การ การเช่าพื้นที่สํานักงาน การให้เช่าพื้นที่สํานักงาน การ
ว่าจ้างบริ ห ารตามสั ญ ญาว่าจ้างบริ ห ารและให้ค าํ ปรึ ก ษาธุ รกิ จ การเช่ ารถยนต์เพื่ อ ใช้ในการประกอบธุ รกิ จ ค่าเช่ าและบริ การ
อื่นๆ เป็ นต้น ซึ่ งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามความจําเป็ นและเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั
โดยมีการกําหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและเป็ นธรรม โดยคํานึ งถึง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสําคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จะสอบทานรายการระหว่างกันเป็ นรายไตรมาส
สําหรับรายการระหว่างกันที่สําคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริ ษทั จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริ ษทั
จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
การทํารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจําหน่ ายทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่
กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
(1) ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจ
ในภาพรวมของธุ รกิ จรถเช่ าในปี 2561 แบบสัญ ญาเช่ าดําเนิ นงานยังคงเป็ นธุ รกิ จมี การแข่งขันอย่างต่อเนื่ องบนทุ ก
ประเภทของยานพาหนะ ตั้งแต่กลุ่มรถระดับผูบ้ ริ หารไปจนระดับปฏิบตั ิการ ประกอบด้วยรถยนต์นงั่ ประเภทต่างๆ รถตูแ้ ละ รถ
กระบะบรรทุกเพื่อการพาณิ ชย์รองรับนโยบายเปลี่ยนจากทรัพย์สินองค์กรเป็ นเช่าใช้ และการขยายตัวของภาคธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น
ธุรกิจขนส่ ง เกษตรกรรม ก่อสร้าง สอดคล้องกับข้อมูลสถิติรถจดทะเบียนใหม่กรมการขนส่ งทางบกทัว่ ประเทศปี 2561 สู งถึง 3.09
ล้านคัน (รวมทุกประเภท) เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 0.86% ดังนั้นความต้องการของตลาดในบริ การรถเช่าดําเนิ นงาน (Operating
Lease) จะเป็ นกลไกสําคัญในการลดต้นทุนการจัดการ ลดความยุง่ ยากในการบริ หาร และสร้างประสิ ทธิ ภาพในการทํางานให้กบั
องค์กรต่างๆ
สําหรับการดําเนิ นงานในปี 2561 ยังคงมุ่งเน้นการให้บริ การรู ปแบบต่างๆ ที่มีมาตรฐานสอดคล้องความต้องการของ
ลูกค้า สร้างคุณค่าเพิ่มในการให้บริ การ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้งาน บริ หารจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้งาน
เพื่อนําไปเป็ นแผนพัฒนาให้กบั ผูใ้ ช้งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มทุ กกิ จกรรมที่ เสริ มสร้ างความปลอดภัยบนท้องถนน
ผลักดันความปลอดภัยด้วยการติดตั้งระบบตรวจสอบพร้อมรายงานพฤติกรรมการขับขี่ การให้บริ การต้นแบบพนักงานผูช้ ่วย
ผูบ้ ริ หาร (Personal Accelerator) การพัฒนาระบบและการจัดเก็บข้อมูลงานลูกค้าสัมพันธ์สู่ระบบออนไลน์ นอกจากนี้ ยงั พัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยพัฒนางานการบริ การที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปรับปรุ งเทคโนโลยีเพื่อใช้ในงานบริ การต่างๆ
อาทิเช่น การพัฒนาระบบแอพพลิเคชัน่ การจัดการแจ้งอุบตั ิเหตุ ระบบแอพพลิเคชัน่ รถโรงเรี ยนสําหรับผูป้ กครองแจ้งสถานะ การ
เดินทางของนักเรี ยนเพื่อการสื่ อสารที่สะดวกมากยิ่งขึ้น การพัฒนาระบบงานซ่ อมควบคู่กบั ตัวแทนจําหน่ ายรถยนต์ที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเพื่อพัฒ นางานซ่ อมบํารุ งให้มี มาตรฐานและรวดเร็ วทั่วประเทศ การเป็ นผูท้ ี่ ให้คาํ แนะนํา คําปรึ ก ษา
ออกแบบ หาแนวทางแก้ปัญหาทั้งด้านการบริ หารจัดการและการใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับการดําเนิ นธุ รกิจของลูกค้าประเภท
ต่างๆ บริ การ 24 ชัว่ โมงในกรณี รถเสี ยหรื ออุบตั ิเหตุ อีกทั้งยังเสริ มด้วยบริ การจัดการฝึ กอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กบั ลูกค้าร่ วมกับ
องค์กรคู่คา้ เพื่อสร้างความแตกต่างและประโยชน์ต่อลูกค้าสู งสุ ด
ธุ รกิจนายหน้าประกันภัยเป็ นการให้บริ การจัดหาประกันภัยประเภทต่างๆที่ให้ความคุม้ ครองเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัยที่ มีสถานะมัน่ คง มี หลักการชดใช้ค่าสิ นไหมอย่างยุติธรรมและรวดเร็ ว
แนวโน้มการแข่งขันในตลาดประกันภัยมีการเพิ่มช่องทางการขายใหม่เพิ่มขึ้น ไม่วา่ จะขายผ่านเว็บไซด์ แอปพิเคชัน่ มือถือ หรื อ
ร้ านสะดวกซื้ อ และสถานบัน การเงิ น การรั กษาฐานลู กค้าต่อ อายุกรมธรรม์แ ละการขยายผลิ ตภัณ ฑ์ยงั คงเป็ นสิ่ งที่ บ ริ ษ ัท ให้
ความสําคัญ รวมถึงการมุ่งเน้นการให้บริ การที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
หนีส้ ิ นผลเสี ยหายจากคดีฟ้องร้ องตามคําพิพ ากษาของศาลฎีกา
ตามที่ เปิ ดเผยในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 21 ในระหว่ า งปี 2553 บริ ษัท ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งเป็ นจํา เลยร่ ว มจาก
กรมสรรพากรให้ชาํ ระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มของปี 2544 และ 2545 พร้อมทั้งเงินเพิ่มจํานวนรวมทั้งสิ้ น 251.7
ล้านบาทแทนกิจการร่ วมค้าบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั เพท เอ็นจิเนียส์ อิงค์ และบริ ษทั ล็อควูด แอนด
รู ส์ แอนด์นิวแนม อิงค์ (กิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน) ซึ่ งบริ ษทั เคยเป็ นหนึ่ งในผูเ้ ข้าร่ วมลงทุนในการก่อสร้างโครงการบําบัดนํ้า
เสี ยของกรุ งเทพมหานครและได้พน้ จากการเป็ นผูร้ ่ วมค้าแล้วตั้งแต่ปี 2543 โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ศาลภาษีอากรกลาง
ได้มี ค ําพิ พ ากษาให้ ย กฟ้ อ ง โดยบริ ษ ัท ไม่ ต ้อ งร่ ว มชดใช้ค่ า ภาษี น้ ั นแทนกิ จ การร่ ว มค้า อย่า งไรก็ ต าม ในระหว่างปี 2555
กรมสรรพากรได้ยนื่ คําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้าน คําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ซึ่ งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
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2559 ศาลฎี ก าได้มี ค ํา พิ พ ากษากลับ คํา ตัด สิ น ของศาลภาษี อ ากรกลาง ส่ ง ผลให้ บ ริ ษ ัท ต้อ งร่ ว มชํา ระหนี้ ภาษี อ ากรให้ แ ก่
กรมสรรพากร เนื่องจากบริ ษทั พรี เมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นจําเลยร่ วมในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของกิจการร่ วมค้า
ซึ่ งได้รับโอนสัดส่ วนการร่ วมลงทุนจากบริ ษทั ในปี 2543 อยูใ่ นสถานะล้มละลาย บริ ษทั จึงต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจ่ายชําระค่า
ภาษีอากรนี้ ให้แก่กรมสรรพากรตามคําพิพากษา บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าภาษีอากรนี้ให้แก่กรมสรรพากรแล้วเป็ นจํานวน 10 ล้านบาท
คงเหลือหนี้ภาษีอากรส่ วนที่เหลือจํานวน 241.7 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ในราคาไม่ต่าํ กว่าหุ ้นละ 4.49 บาท และในจํานวนหุ ้นที่ขาย
แล้วทําให้บริ ษทั ได้รับชําระราคาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับ 260 ล้านบาทหรื อใกล้เคียงที่สุด ให้แก่บุคคลที่สนใจให้ราคาสู งสุ ด ซึ่ งอาจ
เป็ นหรื อไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ก็ได้ เพื่อนําเงินมาชําระหนี้ ค่าภาษีอากรที่มีต่อกรมสรรพากรตาม
คําพิพากษา
ศาลฎีกา ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 6/2560 ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษ ทั ครั้ งที่ 4/2560 เพื่ อ ปรั บ ขั้นตอนการขายเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท พรี เมี ยร์ อิ นเตอร์ ลิ ซ ซิ่ ง จํากัด โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้ “ให้ดาํ เนิ นการสรรหาบุ คคลที่ สนใจจะซื้ อเงินลงทุนดังกล่าวโดยมี มติอนุ มตั ิแต่งตั้งบริ ษทั พีเจเค แคปปิ ตอล
จํากัด ให้ทาํ หน้าที่สรรหาบุคคลที่สนใจจะซื้ อ และกําหนดจํานวนหุ ้นที่เสนอซื้ อแล้วทําให้บริ ษทั ได้รับชําระราคาเป็ นจํานวนเงิน
เท่ากับ 260 ล้านบาทหรื อใกล้เคียงที่สุด โดยบุคคลที่สนใจจะซื้ อหุ ้นดังกล่าวจะต้องยื่นข้อเสนอซื้ อเป็ นซองเปิ ดผนึ กถึงประธาน
กรรมการตรวจสอบ มายังที่ทาํ การของบริ ษทั ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. เมื่อครบกําหนดเวลาในวันสุ ดท้ายของ
การยื่นข้อเสนอ ให้นาํ ข้อเสนอซื้ อหุ ้นของบุคคลที่ยื่นข้อเสนอมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิขายหุน้ ต่อไป”
ต่ อ มาเมื่ อวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2560 ที่ ป ระชุ มคณ ะกรรมการบ ริ ษั ท ครั้ งที่ 7/2560 มี มติ เห็ น ชอบ เส น อให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิให้บริ ษทั ขายหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ถือครองอยูใ่ นบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จํานวน 57,777,777 หุ น้ ให้แก่บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ยนื่ ข้อเสนอซื้ อตาม
กําหนดระยะเวลาและภายใต้เงื่อนไขที่ กาํ หนดแต่เพียงรายเดียว ในราคาขายหุ ้นละ 4.50 บาท คิดเป็ นราคาขายรวมทั้งสิ้ นเท่ากับ
259,999,996.50 บาท โดยบริ ษ ัท พรี เมี ยร์ ฟิ ชชั่น แคปปิ ตอล จํากัด จะต้อ งเข้าทําสั ญ ญาซื้ อ ขายหุ ้น กับ บริ ษ ัท ในรู ป แบบและ
ข้อ กําหนดและเงื่ อ นไขของสั ญ ญาตามที่ บ ริ ษ ัท กําหนด พร้ อ มวางเงิ น เป็ นประกัน จํานวน 26,000,000 บาท แก่ บ ริ ษ ัท ภายใน
ระยะเวลา 7 วัน นับถัดจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิรับข้อเสนอซื้ อหุ ้น และมีมติให้เรี ยกประชุมวิสามัญ ผู ้
ถือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้บริ ษทั ขายหุ น้ สามัญที่บริ ษทั ถือครองอยูใ่ นบริ ษทั
พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด ให้แก่ บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด ตามข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2560 มีมติให้บริ ษทั ทําหนังสื อแจ้งบริ ษทั พรี เมียร์
ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด เพื่อขอเลื่อนการทํารายการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด ออกไป เนื่องจากบริ ษทั
หลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระของบริ ษทั
ได้มีความเห็นในร่ าง
รายงานของที่ ป รึ กษาทางการเงิ น อิ ส ระต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท ว่าราคาในการเข้าทํารายการดังกล่าวเป็ นราคาที่ ไม่ เหมาะสม
เนื่องจากมูลค่าหุน้ สามัญของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด ที่ได้จากการประเมินมูลค่าโดยที่

รายงานประจําปี 2561

หน้ า 121

ปรึ กษาการเงินอิสระนั้นสู งกว่าราคาเสนอซื้ อของบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ควรออกเสี ยงลงมติ
ไม่อนุมตั ิการเข้าทํารายการในครั้งนี้ เนื่องจากการขอเลื่อนการทํารายการดังกล่าว ทําให้บริ ษทั ไม่สามารถทํารายการขายหุน้
ของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด ให้แก่บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด ได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ดังนั้น
หากบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด ประสงค์จะขอยกเลิกข้อเสนอในการซื้ อหุ ้น บริ ษทั ก็ตกลงที่จะยกเลิกข้อเสนอนั้น
โดยต่างจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆต่อกัน บริ ษทั ได้มีหนังสื อถึงบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2560
เมื่ อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริ ษทั พรี เมี ยร์ ฟิ ชชั่น แคปปิ ตอล จํากัด ได้มีห นังสื อตอบกลับ ถึ งบริ ษทั ว่าขอยกเลิ ก
ข้อเสนอในการซื้ อขายหุ น้ ของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด โดยจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ
เมื่ อวันที่ 29 มี นาคม 2561 บริ ษทั ได้รับหมายบังคับคดี แจ้งการยึดหุ ้นสามัญของบริ ษทั พรี เมี ยร์ อิ นเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด
จํานวน 48,339,869 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 75.53 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด เพื่อนําไปขาย
ทอดตลาด และนําเงินที่ได้จากการขายมาชําระหนี้ ตามคําพิพากษาของศาลฎีกา บริ ษทั ได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุ ้นสามัญของบริ ษทั
พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด ให้แก่สาํ นักงานบังคับคดีแพ่งแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ หุ น้ ดังกล่าวยังคงเป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของบริ ษทั จนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาซื้ อจากการขายทอดตลาด ดังนั้น ณ ปั จจุบนั บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด จึงยังคงมี
ฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
คดีแพ่งอันเกีย่ วเนื่องกับกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การทีอ่ ยู่ระหว่ างการพิจารณาคดี
ตามที่ เปิ ดเผยในหมายเหตูประกอบงบการเงินข้อ 4.4 บริ ษทั ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2560 ในกรณี ที่บริ ษทั เนาวรัตน์ พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) ยื่นฟ้องบริ ษทั ต่อศาลล้มละลายกลาง เป็ นคดีหมายเลขดําที่
พก. 6/2558 ในฐานะหุ ้นส่ วนของกิจการร่ วมค้าบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั เพท เอ็นจิ เนี ยส์ อิงค์ และ
บริ ษทั ล็อควูด แอนดรู ส์ แอนด์นิวแนม อิงค์ (กิจการร่ วมค้าพีอี-เพทแลน) ให้ร่วมรับผิดชอบในค่าผลงานที่กิจการร่ วมค้า พีอี-เพท
แลนค้างชําระตามสัญญาจ้างเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการบําบัดนํ้าเสี ยของกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2546 เป็ นเงินต้น
จํานวน 650.79 ล้านบาทและดอกเบี้ยจํานวน 653.01 ล้านบาท
กิ จ การร่ ว มค้า พี อี -เพทแลนก่ อ ตั้งขึ้ น เมื่ อ ปี 2539 เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ในการรั บ เหมาก่ อ สร้ างระบบบําบัด นํ้าเสี ยจาก
กรุ งเทพมหานครโดยมีบริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ับเหมาช่วงการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสี ย ทั้งนี้ บริ ษทั
เนาวรัตน์พฒั นาการ จํากัด (มหาชน) ได้ขอสิ นเชื่อจากธนาคารแห่ งหนึ่ งเพื่อนํามาใช้ในการก่อสร้าง โดยที่กิจการร่ วมค้า พีอี-เพท
แลนได้โอนสิ ทธิ ในการรับเงินค่างานจากกรุ งเทพมหานคร และบริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จํากัด (มหาชน)ได้โอนสิ ทธิ ในการรับ
เงินค่างานจากกิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน เป็ นหลักประกันในสิ นเชื่อดังกล่าว
ในปี 2543 ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ บริ ษทั มีการปรับโครงสร้างธุ รกิจโดยมีการโอนสัดส่ วนการลงทุนใน บริ ษทั ซึ่ งมิใช่
ธุรกิจหลักของบริ ษทั รวมถึงสัดส่ วนการลงทุนในกิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน ไปให้กบั บุคคลอื่น
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เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงินแก่บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จํากัด
(มหาชน) เป็ นจํานวนเงิ น 478,774,424.90 บาท พร้ อมด้วยดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่ อปี ของเงิ น ต้น ดังกล่าว นับ จากวัน ที่ 23
กรกฎาคม 2546 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ นประมาณ 1,123 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จํากัด (มหาชน) ได้นาํ ยึดหุน้ สามัญของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด
จํานวน 15,660,129 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.47 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด และ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุ ้นให้แก่สาํ นักงานบังคับคดีแพ่งแล้ว และสํานักงานบังคับคดีแพ่งเป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการในการนําหุ น้ ดังกล่าวไปขายทอดตลาดต่อไป ทั้งนี้ หุ น้ ดังกล่าวยังคงเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั จนกว่าจะมีบุคคลอื่น
มาซื้ อจากการขายทอดตลาด ดังนั้น ณ ปัจจุบนั บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด จึงยังคงมีฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
เมื่ อ วัน ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2561 บริ ษ ัท ได้ยื่น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ช ํานัญ พิ เศษเพื่ อ คัด ค้านคําพิ พ ากษาของศาล
ล้มละลายกลางดังกล่าวแล้ว โดยบริ ษทั คาดว่าศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษจะใช้เวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีน้ ี ประมาณ 2 ปี นับ
จากวันที่บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง และโดยความเห็น
ของทนายความ จึ งมีความเชื่ อมัน่ ในประเด็นข้อต่อสู ้ และมี ความเห็ นว่าศาลอุทธรณ์ คดีชาํ นัญพิเศษน่ าจะมีคาํ พิพากษากลับคํา
พิพากษาของศาลล้มละลายกลาง บริ ษทั จึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินตามคําพิพากษาดังกล่าวในงบการเงิน
(2)

ผลการดําเนินงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสําหรับปี จํานวน 40.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 65.34
ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริ การในงวดจํานวน 696.55 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 17.32 ล้านบาท
ขณะที่อตั รากําไรขั้นต้นสู งขึ้นกว่าปี ก่อนจํานวน 26.19 ล้านบาท โดยมีอตั รากําไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 31 บริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการ
จําหน่ ายยานพาหนะให้ เช่ า จํานวน 35.86 ล้านบาทสู งขึ้ น จากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นจํานวน 14.45 ล้านบาทอัน เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ ราคารถใช้แล้วสู งกว่าที่ ป ระมาณการไว้ และในงวดปี ก่อนบริ ษทั ย่อยตั้งประมาณการผลขาดุ ท นจากการด้อยค่า
ยานพาหนะให้เช่าลดลง 24.59 ล้านบาทส่ วนในปี ปัจจุบนั ไม่มีรายการดังกล่าว
ส่ วนค่าใช้จ่ายทางการเงินในงวดมีจาํ นวน 70.14 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 9.38ล้าน
บาท จากการชําระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป
(3) ฐานะการเงิน
(ก) สิ นทรั พย์รวมมี จาํ นวน1,828.84 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดี ยวกันของปี ก่ อน 163.05 ล้านบาท มาจาก
รายการที่เปลี่ยนแปลงสําคัญดังนี้
- เงินลงทุนชัว่ คราวจํานวน 18.58 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 5.46 ล้านบาท เป็ นเงิน
ลงทุนระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสู งกว่าเงินฝากธนาคารส่ วนที่ลดลงเพื่อเป็ นเงินหมุนเวียนของกิจการ
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจํานวน 61.52 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน28.22 ล้านบาท
ยอดที่ลดลงส่ วนใหญ่มาจากลูกหนี้ของธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ
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- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั เป็ นรายการภาษีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี ปัจจุบนั ซึ่ งมี
จํานวน 32.75 ล้านบาท
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายจํานวน 73.55 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 6.05
ล้านบาท จากปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน

-

ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์สุทธิ มีจาํ นวน 1,529.30 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
149.00 ล้านบาท ในระหว่างปี มีการซื้ อยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์จาํ นวน 303.98 ล้านบาท และมีการจําหน่ายออก สุ ทธิ จาก
ค่าเสื่ อมราคาจํานวน 253.72 ล้านบาท ส่ งผลทําให้การด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่าลดลง 77.68 ล้านบาท และค่าเสื่ อมราคาใน
งวดมีจาํ นวน 276.92 บาท

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจํานวน 49.96 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 29.83 ล้านบาท
จากการจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดก่อนเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(ข) หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวน 1,730.01 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
198.89 ล้านบาทรายการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญมีดงั นี้
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจํานวน 28.74 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 4.63 ล้านบาท
ยอดที่ลดลงส่ วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้ของธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ
- หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าทางการเงินมีจาํ นวนรวม 1,334.56 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนจํานวน 194.95 ล้านบาท จากการจําหน่ายยานพาหนะให้เช่าที่สูงกว่างวดก่อน
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาํ นวน 53.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 10.88
ล้านบาท จากผลแตกต่างของมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าทางการเงินในทางบัญชีและทางภาษี
เงินได้นิติบุคคล รายการหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยหนี้สินภาษีเงินได้จาํ นวน 60.31 ล้านบาทและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้จาํ นวน 6.81 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจํานวน 38.13 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 8.14 ล้านบาท จาก
การหนี้สินทางคดีของธุรกิจยานพาหนะให้เช่า จํานวน 6.00 ล้านบาทและสิ ทธิ การเช่าและเงินมัดจําลดลง 2.14 ล้านบาท
(4) สภาพคล่ องและแหล่งเงินทุน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงานมาจากรายได้ของธุ รกิจให้เช่ายานพาหนะ ธุ รกิจนายหน้าประกันภัย และธุ รกิจ
ให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก กระแสเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนินงานในปี มีจาํ นวน 276.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
จํานวน 30.22 ล้านบาท จากการรับชําระเงินจากลูกหนี้ การค้าเป็ นหลัก
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน โดยหลักมาจากการจําหน่ายยานพาหนะให้เช่าที่ครบกําหนดสัญญาแล้ว ในงวด
กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมการลงทุนมีจาํ นวน 193.12 ล้านบาท
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจากการชําระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินในงวดจํานวน 474.53 ล้านบาท
สภาพคล่อง

2561

2560

2559

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

0.22

0.26

0.16

อัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุนเร็ว

0.12

0.17

0.14

อัตราส่ วนสภาพคล่ องกระแสเงินสด

0.37

0.33

0.43

รายงานประจําปี 2561

หน้ า 124

(5)

ปัจจัยหรื อเหตุการณ์ ทจี่ ะมีต่อการดําเนินธุรกิจในอนาคต
จากข้อมูลวิเคราะห์อุตสาหกรรมธุ รกิจรถเช่าซึ่ งมีการขยายตัวอย่างตัวเนื่ องในระยะเวลา 6 ปี ที่ผา่ นมา มากกว่า
48% (ปั จจุบนั มีองค์กรให้บริ การมากกว่า 40 องค์กรรวมบริ การรถเช่าทุกประเภท โดย 20 ลําดับแรกขององค์กรที่ให้บริ การรถเช่า
* ตั้งแต่ ปี 2556 จํานวนรถ 101,343 คัน และสิ้ น ปี 2561 จํานวนมากกว่า 150,000 คัน ) ข้อ มู ลดังกล่าวยังสะท้อ นความเชื่ อ มั่น
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ องและมีทิศทางการขยายตัวอย่างเห็นได้ชดั สอดคล้องนโยบายภาครัฐที่ออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจมา
สนับ สนุ น อย่างต่อเนื่ อ ง ไม่ ว่าจะเป็ นอุ ตสาหกรรมพื้นฐานภาคการเกษตร อุตสาหกรรมขนาดกลางไปจนถึ งขนาดใหญ่ การ
ผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ***ภาพดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand
Regional Economic Sentiment Index : RSI) ประจําเดื อ น ธ.ค.2561 สําหรั บ ภาคตะวัน ออกยังสดใส และส่ งสั ญ ญาณที่ ดีอ ย่าง
ต่อเนื่ อง โดยพบว่าดัชนี ความเชื่อมัน่ ดังกล่าวยังขยายตัวในทิศทางบวกที่ระดับ 61 เนื่ องจากแนวโน้มที่ดีข้ ึนในภาคอุตสาหกรรม
เป็ นหลัก โดยคาดว่าจะมีจาํ นวนโรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก และจัดตั้ง 4 เขตส่ งเสริ ม
พิเศษ ยกระดับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา เป็ นเขตส่ งเสริ มพิเศษด้านการแพทย์ ยกระดับพื้นที่โรงงานโตโยต้า 2 แห่ ง
เป็ นเขตส่ งเสริ มพิเศษอุตสาหกรรม ตั้งเขตส่ งเสริ มพิเศษพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในส่ วนของภาคบริ การมี การสนับสนุ นจากทาง
ภาครัฐ **อีไอซี ประเมินว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2562 จะขยายตัวได้ที่ราว 5.7% YOY โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะ
กลับมาขยายตัวเป็ นบวกในช่วงไตรมาสที่ 2 และกลับมามีส่วนสําคัญในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของ
ปี รวมถึงการส่ งเสริ มให้มีการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น ปั จจัยเหล่านี้ ลว้ นเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของธุ รกิจรถเช่า
ได้อย่างชัดเจน
จากแหล่งข้อมูล **EECประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวที่ 3.8% YOY อาจชะลอลงจากอัตราการเติบโตในปี
2561 ตามภาวะการค้าโลกที่ ช ะลอตัวลง อัน เป็ นผลมาจากการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ประเทศสําคัญ ที่ ช ะลอลง ประกอบกับ
ผลกระทบจากสงครามการค้าที่ชดั เจนขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้ปริ มาณการส่ งออกของไทยชะลอลงในปี นี้ ปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เศรษฐกิจ
ไทยยังขยายตัวได้ดีมาจากการใช้จ่ายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวเร่ งขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุ น
จากการใช้กาํ ลังการผลิตในหลายอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดีข้ ึน การลงทุนต่อเนื่องในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการย้าย
ฐานการผลิตมายังไทยของธุ รกิจต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ในด้านการบริ โภคภาคครัวเรื อนจะสามารถเติบโต
ได้อย่างค่อยเป็ นค่อยไปตามอัตราการว่างงานที่ต่าํ การฟื้ นตัวอย่างช้าๆ ของรายได้ และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ
จากการวิเคราะห์ดงั กล่าว ล้วนส่ งผลสร้างความเชื่ อมัน่ ในธุ รกิจประเภทรถเช่าระยะยาวยังมีการขยายตัวเพื่อรองรับ
ธุรกิจจากทุกภาคส่ วน ซึ่ งจะกระตุน้ ให้มีการแข่งขันสู งขึ้นทั้งทางด้านราคาและบริ การ และอาจเกิดการเข้าหากลุ่มเป้าหมายธุ รกิจที่
มีแนวโน้มการเติบโตสู งกลุ่มเดียวกัน เช่น ธุรกิจการเกษตร ธุ รกิจขนส่ ง ธุ รกิจโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นบริ ษทั จึงจําเป็ นต้องเพิ่มมูลค่าในงานบริ การให้กบั ลูกค้าทั้งธุ รกิจรถเช่าและธุ รกิจนายหน้าประกันภัย ตลอดจนการเสนอ
บริ การรู ปแบบใหม่ๆให้กบั กลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการคุณภาพ การทําธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ ายทั้งลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั ปั จจัย
เหล่านี้จะช่วยให้บริ ษทั สามารถเติบโตในธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน
*
ข้อมูลจากสมาคมรถเช่าและบริ ษทั อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชัน่ จํากัด
**
ข้อมูลจากอีไอซี Economic Intelligence Center
***
Thailand Regional Economic Sentiment Index : RSI
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เมื่ อวันที่ 11 สิ งหาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยขึ้ นเครื่ องหมาย “C” ด้วยเหตุที่ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้ว สําหรับงบการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจัด
ประชุ มเพื่อให้ขอ้ มู ลแก่นักลงทุ นและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง(Public Presentation) ซึ่ งที่ ประชุ มคณะกรรมการมี มติ ให้ช้ ี แจงแนวทางการ
ดําเนินการแก้ไขกรณี ที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย”C” ในวันที่ 28 สิ งหามคม 2561 ดังนี้
สาเหตุที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย “C” มาจากเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษาให้
บริ ษทั ชําระหนี้ ค่าภาษีอากรค้างของกิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน ให้แก่กรมสรรพากรเป็ นจํานวน 251 ล้านบาท และคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางในการชําระหนี้ คดี ภาษีอากร โดยให้บริ ษทั ขายหุ ้นบริ ษทั ย่อย(บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด)
บางส่ วนเพื่อนํามาชําระหนี้ ให้แก่กรมสรรพากร ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั
ชําระเงินค่างานของกิจการร่ วมร่ วมค้า พีอี-เพทแลนให้กบั บริ ษทั เนาวรัตน์ พัฒนาการ จํากัด(มหาชน)(“คดีฟ้องเรี ยกค่างาน”) เป็ น
จํานวน 479 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ด้วยคดีฟ้องค่างานยังไม่เป็ นที่สุด
โดยบริ ษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผล
ของคําพิพากษาในคดีดงั กล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาของบริ ษทั ดังนี้
1. บุคคลผูใ้ ห้ความสนใจที่จะซื้ อหุ ้นบริ ษทั ย่อยได้ยตุ ิการขอเสนอซื้ อหุ ้น จากความไม่แน่ นอนของผลคดีฟ้อง ค่า
งาน
2. การที่คดีฟ้องค่างานยังไม่เป็ นที่สุด ทําให้บริ ษทั ต้องรอผลคําพิพากษาอันเป็ นที่สุดในคดีน้ ี ก่อนจึงจะกําหนดแนว
ทางการแก้ไข กรณี ที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย “C” ได้
และเรื่ องเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดํารงสถานะการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยบริ ษทั ประกอบ
ธุรกิจเพื่อการลงทุน(Holding Company) โดยลงทุนในธุรกิจบริ การทางการเงินต่างๆในบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั ได้แก่ ธุรกิจให้บริ การ
เช่ารถเพื่อการดําเนินงานผ่านบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด และธุรกิจนายหน้าประกันภัยผ่านบริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ
จํากัด หากมีบุคคลอื่นมาซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจให้บริ การเช่ารถเพื่อการดําเนิ นงานดังกล่าว จากการขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี บริ ษทั ก็ยงั คงเหลือธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่ งเป็ นธุรกิจหลักหรื อธุรกิจแกนอยู่
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทาง
คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อยที่จดั ทําขึ้น เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่
เป็ นจริ งและสมเหตุสมผล โดยได้จดั ให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่รักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน
รวมทั้งการป้ องกันการทุจริ ตและการดําเนิ นการที่ ผิดปกติ และในการจัดทํารายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณา
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
รวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบ
การเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระ กํากับดูแล
รายงานทางการเงิ นและประเมิ นระบบการควบคุ มภายใน โดยความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี แล้ว

( นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ )
ประธานกรรมการในนามคณะกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) เป็ นกรรมการอิสระทั้งหมด ได้รับแต่งตั้งตามมติที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ประกอบด้วย
 นางจิตรวัฒนา
จารุ วฒั นชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมประชุม 1/1 ครั้ง
 นางศุภศรี

สุ ธนฐาน

กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่ วมประชุม 1/1 ครั้ง

 นายสุ รพล

สร้างสมวงษ์

กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่ วมประชุม 1/1 ครั้ง

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมประชุม 3/3 ครั้ง
นายเกรี ยงไกร รักษ์กลุ ชน
กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมประชุม 3/3 ครั้ง
นายอนุพงษ์
เตชะอํานวยพร กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมประชุม 3/3 ครั้ง
หมายเหตุ  กรรมการอิสระ ครบวาระในการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 25 เมษายน 2561
คณะกรรมการตรวจสอบ มี คุ ณ สมบัติค รบถ้วนตามข้อ กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามกฎหมาย กฎระเบียบ โดยอย่างน้อย 1 ใน 3 ท่าน
ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นบัญชี และการเงิน ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานหรื อเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษา คู่คา้
หรื ออื่นๆ กับบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม ซึ่ งเป็ นไปตามที่ กฎหมาย กฎระเบี ยบ ได้กาํ หนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่เป็ นการเฉพาะ
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้งประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบราย
ไตรมาส จํานวน 4 ครั้ ง การประชุ มกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ย่อย จํานวน 1 ครั้ง และการประชุ มเป็ นการ
เฉพาะกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมประชุมจํานวน 1 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูต้ รวจสอบ
ภายในและผูส้ อบบัญชี ได้เข้าร่ วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ที่ประชุม ช่วยให้กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กาํ หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
เรื่ องสําคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประกอบด้วยเรื่ องต่างๆ ซึ่ งสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1. ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานงบการเงิ นทั้งประจําไตรมาส และงบการเงินประจําปี ทั้งในส่ วนเฉพาะ
บริ ษทั และงบการเงินรวม ซึ่ งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และฝ่ ายจัดการ โดยการสอบถามและรับ
ฟั งคําชี้ แจงจากผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ในเรื่ องความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอใน
การเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนตามที่ควรในสาระสําคัญและ
มีการจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลเพียงพอเพื่อประโยชน์ผใู ้ ช้ งบการเงิน
2. ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยสอบทานรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กาํ หนด โดยสํานักงาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพต่อการ
บริ หารอย่างบรรลุผล มี ระบบปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนมีระบบบริ หารความเสี่ ยง การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการ
บริ หารบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพ ตามลักษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรื อข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ

รายงานประจําปี 2561

หน้ า 128

3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ แนะนําในการปฏิบตั ิงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน และอนุ มตั ิแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปี 2561 ที่ มุ่งเน้นให้ความสําคัญ ในการควบคุ มภายใน และบริ ห ารความเสี่ ยงในกิ จกรรมที่ สําคัญ ซึ่ ง
ครอบคลุมทั้งในส่ วนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
4. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั
ได้ปฏิบตั ิสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยดีอย่างต่อเนื่อง
5. การบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
รวมถึงติดตามการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงในกิจกรรมที่สาํ คัญ โดยประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อ
รับทราบการดําเนิ นงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงในด้านต่างๆ โดยได้ให้ความสําคัญกับการระบุปัจจัยเสี่ ยงและแผนการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงของบริ ษ ทั พร้ อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ ฝ่ ายบริ ห าร เพื่อ ให้ระบบการบริ ห ารความเสี่ ยง มี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิง่ ขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั ได้บริ หารความเสี่ ยงตามที่ได้
ระบุไว้อย่างครบถ้วน และระมัดระวังแล้ว
6. การปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชันตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชันตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต บริ ษทั ได้จดั ทําคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชันและจัดให้มีการประเมินความ
เสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตภายในบริ ษทั บริ ษทั ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ตจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และบริ ษทั ได้รับ
การประเมินดัชนี ช้ ีวดั ระดับการต่อต้านการคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) อยูใ่ นระดับสู งสุ ดที่ 5 Extended ในปี
2558 และ เมื่ อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองต่ออายุสถานะสมาชิกแนว
ร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC) เป็ นการแสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ น้ ส่ วนทางธุรกิจที่ปรึ กษา ตัวกลาง หรื อตัวแทนธุรกิจรวมถึง
การดําเนินการผลักดันให้คู่คา้ ในห่ วงโซ่ ธุรกิจดําเนิ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตของสถาบัน
ไทยพัฒน์และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่ งอ้างอิงจากมาตรฐานสากล สําหรั บ
บริ ษทั ที่จดทะเบี ยนและบริ ษทั ทัว่ ไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั มีการนํามาตรการไปปฏิบตั ิอย่างครบถ้วน
เพียงพอด้วยความเคร่ งครัดและระมัดระวัง
7. การทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานการทํา รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาลักษณะรายการ เหตุผล
และความจําเป็ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลเป็ นธรรม และ
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ
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8. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและติดตามผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน และเพียงพอ แสดงถึงการมีระบบ
บริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ให้ความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้นผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ าย
9. ความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี โดยอ้างอิงจากคุณภาพของงานสอบบัญ ชี
ความเหมาะสมของคณะผูส้ อบบัญชี และจากการสอบทานรายงานทางการเงิน โดยการประชุมเป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมประชุ มด้วย ซึ่ งจะทําให้รับทราบถึงผลการสอบบัญชี และสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็ น
อิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงานอีวาย จํากัด เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ น
อิสระ ปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี และมีประสิ ทธิ ภาพมาโดยตลอด จึงนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญประจําปี
10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ระเมิ น ขอบเขตการปฏิ บ ัติ ง านของตนเองโดยเปรี ยบเที ย บกับ กฎบัต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบตั ิที่ดี ซึ่ งผลการประเมินการปฏิบตั ิงานมีความครบถ้วน เพียงพอและสอดคล้องกับ กฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบตั ิที่ดี

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

( รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
การไม่ แสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิน รวมของบริ ษ ทั พรี เมี ยร์ เอ็น เตอร์ ไพรซ์ จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ ว นของผูถ้ ือหุ ้น รวมและงบกระแสเงิ น สดรวม สําหรั บปี สิ้ น สุ ด วันเดี ย วกัน
และหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น รวม รวมถึง หมายเหตุส รุ ป นโยบายการบัญ ชี ที่สําคัญ และได้ต รวจสอบ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่ นกัน
ข า้ พ เจ้า ไม่ส ามารถแสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิ น ข า้ งต น้ นี ้ ไ ด้ เนื ่ อ งจากเรื ่ อ งที ่ก ล่า วไว ใ้ น วรรค
เกณฑ์ ใ นการไม่ แ สดงความเห็ น มีน ัย สําคัญ ต่อ งบการเงิน รวมสําหรับ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ของ
บริ ษ ทั พรี เมี ย ร์ เอ็ น เตอร์ ไ พรซ์ จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย และงบการเงิน เฉพาะกิ จ การของ
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
เกณฑ์ ในการไม่ แสดงความเห็น
ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 4.4 ในเดื อ นธั น วาคม 2560 ศาลล้ม ละลายกลางได้มี
คําพิ พ ากษาให้บริ ษ ัท ชําระเงิ น จํานวน 479 ล้านบาทพร้ อมดอกเบี้ ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่ อปี รวมเป็ นเงิ น ทั้งสิ้ น
ประมาณ 1,123 ล้านบาทให้ แ ก่ โ จทย์ใ นคดี แ พ่ ง อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ กระบวนการฟื้ นฟู กิ จ การ ทั้ง นี้ เมื่ อ วัน ที่
15 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษเพื่อคัดค้านคําพิพากษาของศาลล้มละลาย
กลางดังกล่าวแล้ว โดยบริ ษทั คาดว่าศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษจะใช้เวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีน้ ี ประมาณ
2 ปี นับจากวันที่บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง
และโดยความเห็ นของทนายความ จึงมีความเชื่อมัน่ ในประเด็นข้อต่อสู ้และมีความเห็นว่าศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญ
พิเศษน่ าจะมีคาํ พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการ
หนี้ สิ น ตามคําพิ พ ากษาดังกล่ าวไว้ในบัญ ชี เนื่ อ งจากคดี ดังกล่ าวอยู่ภ ายใต้ก ระบวนการอุ ท ธรณ์ เพื่ อ คัด ค้าน
คํ า พิ พ าก ษ า ซึ่ งผ ล ข อ งค ดี ยั ง ไม่ เป็ น ที่ สิ้ น สุ ด แ ล ะ ขึ้ น อ ยู่ กั บ ก ระ บ ว น ก ารยุ ติ ธ รรม ใน อ น าค ต
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นอกจากนี้ บริ ษทั มีหนี้ สินภาษีที่อยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการชําระให้แก่กรมสรรพากรจํานวน 242 ล้านบาท
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 สถานการณ์ดงั กล่าวทั้งหมดแสดงถึงความไม่แน่นอนที่มี
สาระสํ าคัญ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้อ สงสั ย อย่างมี นั ย สําคัญ เกี่ ย วกับ ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ จ ะ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุใน
ข้อกําหนดนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่ องที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ ใ นการไม่ แ สดงความเห็นมีความไม่แน่ นอนที่มี
สาระสําคัญ แม้ว่าข้าพเจ้าจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอสําหรับความไม่แน่ นอน
ก็ไม่สามารถที่จะสรุ ปผลเพื่อให้ขา้ พเจ้าใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้ในขณะนี้
เนื่องจากความไม่แน่นอนดังกล่าวอาจมีความเป็ นไปได้ที่จะส่ งผลกระทบต่องบการเงินดังกล่าว
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผลว่างบการเงิ นโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ หรื อ ไม่ ไม่ ว่าจะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของข้าพเจ้า ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้
เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํ า คัญ ที่ มี อ ยู่ ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย


ระบุ และประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจมี ก ารแสดงข้อมู ล ที่ ข ดั ต่ อข้อเท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ ในงบ
การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ น
เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น ของข้า พเจ้า ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ พ บข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ต
อาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา



สรุ ป เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ก ารบัญ ชี สําหรั บ กิ จการที่ ด าํ เนิ น งานต่ อเนื่ อ งของ
ผูบ้ ริ หาร และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลง
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ไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุด
การดําเนินงานต่อเนื่องได้


ประเมิ น การนําเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อ หาของงบการเงิ น โดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร
หรื อไม่



รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่ อ การกําหนดแนวทาง การควบคุ ม ดู แ ล และการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษ ัท ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อการเสนอรายงานของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า ได้สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ใ นการกํากับ ดู แ ลในเรื่ อ งต่ างๆซึ่ งรวมถึ ง ขอบเขตและช่ ว งเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ ค าํ รั บ รองแก่ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับ ดู แ ลว่าข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ กําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ ยวข้อ งกับ ความเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อสารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับ ดู แลเกี่ ยวกับ ความสัม พัน ธ์ ท้ ังหมด
ตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

ศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์ กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษทั พรีเมีย ร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํา กัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวีย น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

7

11,519,945

16,347,135

113,529

140,899

เงิ นลงทุนชัว่ คราว

8

18,579,863

24,036,639

-

-

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

9

61,520,548

89,738,958

8,248

2,275

สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั

32,754,079

30,678,485

-

-

ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า

33,626,365

35,084,259

76,439

99,925

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4,485,228

4,613,455

592,852

190,214

162,486,028

200,498,931

791,068

433,313

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวีย น
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวีย น
เงิ นฝากธนาคารที่มภี าระคํ้าประกัน

11

10,977,460

10,803,115

-

-

เงิ นลงทุนในลูกหนี้

12

-

-

-

-

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย

13

-

-

389,393,822

343,844,326

เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

14

73,554,186

79,600,206

-

-

ยานพาหนะให้เชา่ และอุปกรณ์

15

1,529,301,407

1,678,302,424

4,379

-

สิ นทรัพย์ที่ไม ่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน

16

2,031,100

2,031,100

64,600

64,600

สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี

24

530,601

528,891

-

-

49,960,373

20,127,619

-

-

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวีย น

1,666,355,127

1,791,393,355

389,462,801

343,908,926

รวมสิ นทรัพย์

1,828,841,155

1,991,892,286

390,253,869

344,342,239

สิ นทรัพย์ไม ่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

รายงานประจําปี 2561

หน้ า 134

บริษทั พรีเมีย ร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํา กัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
หนี้สินและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนี้สินหมุนเวีย น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

18

28,743,156

33,366,456

33,295,896

34,687,821

เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน

10

-

-

24,744,000

10,807,000

หนี้ สินตามสัญญาเชา่ ซื้อที่ถึงกําหนดชํา ระภายในหนึ่ งปี

19

451,340,190

451,742,378

-

-

หนี้ สินตามสัญญาเชา่ การเงิ นที่ถึงกําหนดชํา ระภายในหนึ่ งปี

20

26,697,800

28,433,158

-

-

-

50,397

-

-

241,739,349

241,739,349

241,739,349

241,739,349

4,346,594

6,689,027

39,340

39,340

752,867,089

762,020,765

299,818,585

287,273,510

19

786,334,148

946,298,454

-

-

20

70,186,756

103,031,727

-

-

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน

22

28,995,623

28,658,849

-

-

หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี

24

53,497,710

42,613,730

-

-

หนี้ สินไม ่หมุนเวียนอื่น

38,134,206

46,266,593

3,311,534

4,310,895

รวมหนี้สินไม่ หมุนเวีย น

977,148,443

1,166,869,353

3,311,534

4,310,895

1,730,015,532

1,928,890,118

303,130,119

291,584,405

ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินผลเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง

21

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวีย น
หนี้สินไม่ หมุนเวีย น
หนี้ สินตามสัญญาเชา่ ซื้อ - สุ ทธิ จากส่วนที่
ถึงกําหนดชํา ระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเชา่ การเงิ น - สุ ทธิ จากส่วนที่
ถึงกําหนดชํา ระภายในหนึ่ งปี

รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

รายงานประจําปี 2561

หน้ า 135

บริษทั พรีเมีย ร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํา กัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 812,152,709 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.5 บาท

4

406,076,355

406,076,355

406,076,355

406,076,355

4

400,000,000

400,000,000

400,000,000

400,000,000

4

(10,191,959)

(10,191,959)

(10,191,959)

(10,191,959)

(299,290,404)

(339,950,675)

(304,791,769)

(339,157,685)

8,306,805

13,143,621

2,107,478

2,107,478

98,824,442

63,000,987

87,123,750

52,757,834

1,181

1,181

-

-

98,825,623

63,002,168

87,123,750

52,757,834

1,828,841,155

1,991,892,286

390,253,869

344,342,239

-

-

ทุนออกจําหน่ายและชํา ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 800,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.5 บาท
หุ ้นที่ออกสําหรับภาระคํ้าประกันที่เจ้าหนี้
ยังไม ่มาใช้สิทธิ เรี ยกชํา ระกับบริ ษทั ฯ
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสี ยที่ไม ่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

รายงานประจําปี 2561

หน้ า 136

บริษทั พรีเมีย ร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํา กัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํา หรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้คา่ เชา่ และการบริ การ
เงิ นปั นผลรับ
รายได้อื่น
กําไรจากการจําหน่ายยานพาหนะให้เชา่ และอุปกรณ์
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนค่าเชา่ และบริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของยานพาหนะให้เชา่
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิ น

13

13
15

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงิ นได้
กําไร (ขาดทุน) สํา หรับปี

24

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงิ นได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงิ นได้

14
24

รายการที่จะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงิ นได้
รายการที่จะไม ่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงิ นได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นสํา หรับปี

22
24

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํา หรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

696,553,242
-

713,875,781
-

999,361
2,999,980

999,361
-

35,864,425
12,160,400
744,578,067

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

288,376
4,287,717

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

482,316,116
138,913,291
621,229,407
123,348,660
(70,142,041)
53,206,619
(12,546,328)
40,660,291

525,825,385
135,210,002
24,592,570
685,627,957
61,544,457
(79,518,127)
(17,973,670)
(6,703,997)
(24,677,667)

14,917,686
(45,549,496)
(30,631,810)
34,919,527
(553,611)
34,365,916
34,365,916

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

(6,046,020)
1,209,204

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

-

-

(4,836,816)

1,040,901

-

-

-

1,279,715
(255,943)

-

-

(4,836,816)

1,023,772
2,064,673

-

-

35,823,475

(22,612,994)

34,365,916

(27,829,767)

0.0508

(0.0308)

0.0430

(0.0348)

25

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

รายงานประจําปี 2561

หน้ า 137

บริษทั พรีเมีย ร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํา กัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํา หรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของ
หุ ้นที่ออกสําหรับภาระ
ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และเรี ยกชํา ระ

คํ้าประกันที่เจ้าหนี้
ยังไม ่มาใช้สิทธิ

เต็มมูลค่าแล้ว

เรี ยกชํา ระกับบริ ษทั ฯ

ขาดทุนสะสม

ส่วนของผูม้ ี

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่วนเกินทุนจาก

รวมส่วนของ

ส่วนได้เสี ยที่

การวัดมูลค่า

ผูถ้ ือหุ ้น

ไม ่มีอาํ นาจควบคุม

รวมส่วนของ

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ของบริ ษทั ฯ

ของบริ ษทั ย่อย

ผูถ้ ือหุ ้น

400,000,000

(10,191,959)

(316,296,780)

12,102,720

85,613,981

-

-

(24,677,667)

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

-

-

1,023,772

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

400,000,000

(10,191,959)

(23,653,895)
(339,950,675)

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ขาดทุนสําหรับปี

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

85,615,162

(24,677,667)

1,181
-

(24,677,667)

1,040,901

2,064,673

-

2,064,673

1,040,901
13,143,621

(22,612,994)
63,000,987

1,181

(22,612,994)
63,002,168
-

400,000,000

(10,191,959)

(339,950,675)

13,143,621

63,000,987

1,181

63,002,168

กําไรสําหรับปี

-

-

40,660,291

-

40,660,291

-

40,660,291

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

-

-

-

(4,836,816)

(4,836,816)

-

(4,836,816)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

40,660,291

(4,836,816)

35,823,475

-

35,823,475

เงิ นปั นผลจ่ายโดยบริ ษทั ย่อย

-

-

(20)

-

(20)

-

(20)

400,000,000

(10,191,959)

(299,290,404)

8,306,805

98,824,442

1,181

98,825,623

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

รายงานประจําปี 2561

หน้ า 138

บริษทั พรีเมีย ร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํา กัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น (ต่ อ)
สํา หรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
หุ ้นที่ออกสําหรับภาระ

กําไรจากผลแตกต่าง
จากการจัดโครงสร้าง

และเรี ยกชํา ระ

คํ้าประกันที่เจ้าหนี้
ยังไม ่มาใช้สิทธิ

เต็มมูลค่าแล้ว

เรี ยกชํา ระกับบริ ษทั ฯ

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขาดทุนสะสม

การดําเนิ นธุ รกิจ

รวมส่วนของ

ของกลุม่ บริ ษทั

ผูถ้ ือหุ ้น

400,000,000
-

(10,191,959)
-

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

2,107,478
-

80,587,601
(27,829,767)

400,000,000

(10,191,959)

(339,157,685)

2,107,478

52,757,834
52,757,834

400,000,000
-

(10,191,959)
-

(339,157,685)
34,365,916

2,107,478
-

34,365,916

400,000,000

(10,191,959)

(304,791,769)

2,107,478

87,123,750
-
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บริษทั พรีเมีย ร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํา กัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํา หรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํา เนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก ่อนภาษี
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) ก ่อนภาษีเป็ นเงิ นสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
รายได้เงิ นปั นผล
กําไรจากการขายเงิ นลงทุนในหน่วยลงทุน
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิ นลงทุนในหน่วยลงทุน
ที่ยงั ไม ่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของยานพาหนะให้เชา่
สํารองประมาณการหนี้ สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในลูกหนี้
รายได้คา่ เชา่ รับล่วงหน้าตัดบัญชี
กําไรจากการจําหน่ายเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กําไรจากการจําหน่ายยานพาหนะให้เช า่ และอุปกรณ์
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจําหน่ายภาษีเงิ นได้หัก ณ ที่จา่ ย
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานก ่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงิ นลงทุนในลูกหนี้
สิ นทรัพย์ไม ่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินผลเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินไม ่หมุนเวียนอื่น
เงิ นสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงิ นได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดํา เนินงาน

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

53,206,619

(17,973,670)

34,365,916

(27,829,970)

(160,060)

(275,933)

(2,999,980)
-

(26,303)

7,055
885,940
277,052,387
(383,436)
(6,873)
(999,361)
(35,864,258)
4,465,801
3,289
(182,955)
69,971,743

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

(22,000)
(45,549,496)
521
(6,873)
(999,361)
1,740
(799)
549,232

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

367,995,891

380,510,622

(14,661,100)

(21,898,745)

27,310,470
1,346,562
148,790
6,873
844,182

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

(5,973)
23,486
(382,086)
6,873
-

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

(4,623,300)
(2,342,433)
(4,129,027)
(6,749,590)
379,808,418
(69,971,743)
(33,259,622)
276,577,053

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

(1,391,925)
(16,410,725)
(549,232)
(292)
(16,960,249)

1,424,890
(10,000,000)
(29,098,097)
(36,938)
(1,740)
(29,136,775)
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บริษทั พรีเมีย ร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํา กัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํา หรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นฝากธนาคารที่มภี าระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
เงิ นลงทุนชัว่ คราวประเภทเงิ นฝากประจําเพิ่มขึ้น
ซื้อหน่วยลงทุน
เงิ นรับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
เงิ นให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก ่กิจการที่เกีย่ วข้องกันลดลง
เงิ นปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงิ นรับจากการจําหน่ายเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ซื้อยานพาหนะให้เชา่ และอุปกรณ์
เงิ นรับจากการจําหน่ายยานพาหนะให้เชา่ และอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้องกันเพิ่มขึ้น
ชํา ระคืนหนี้ สินตามสัญญาเชา่ ซื้อ
ชํา ระคืนหนี้ สินตามสัญญาเชา่ การเงิ น
จ่ายเงิ นปั นผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
ข้ อมูล กระแสเงินสดเปิ ด เผยเพิม่ เติม
รายการทีม่ ิใช่ เงินสด
ซื้อสิ นทรัพย์โดยการทําสัญญาเชา่ ซื้อในระหว ่างปี
ซื้อสิ นทรัพย์โดยการทําสัญญาเชา่ การเงิ นในระหว ่างปี

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(174,345)
(20,238)
(246,004,000)
251,634,019
182,944
(24,399,717)
211,904,094
193,122,757

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

2,999,980
799
(4,900)
2,995,879

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

(439,946,651)
(34,580,329)
(20)
(474,527,000)
(4,827,190)
16,347,135
11,519,945
-

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

13,937,000
13,937,000
(27,370)
140,899
113,529
-

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

279,580,157
-

326,761,276
95,133,634

-

-
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