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ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 
 

1 โครงสร้างและการด าเนินงานของบริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)  เป็นบริษทัหน่ึงในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เดิมช่ือ บริษทั พรีเมียร์ ซพัพลาย 
จ ากัด จดทะเบียนก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2517 บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด และด าเนินการเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2536 ต่อมาในปี 2543 บริษทัไดป้รับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็นบริษทัประกอบ
ธุรกิจเพ่ือการลงทุนหรือ Holding Company โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ธุรกิจใหบ้ริการรถเช่ารถยนตป์ระเภทต่างๆ เพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ใหบ้ริการ
แนะน าและเป็นท่ีปรึกษาดา้นการประกนัแก่ลูกคา้ และการใหเ้ช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
 บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย 3 แห่ง ดงัน้ี 
 1) บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) พร้อมทั้ง
บริการพนกังานขบัรถ บริการบ ารุงรักษา และบริการต่อเน่ืองอ่ืนๆ 
 2) บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั ด าเนินธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ใหบ้ริการแนะน าและเป็นท่ีปรึกษา
ดา้นการประกนัแก่ลูกคา้  
 3) บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั ด าเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับบริษทัในกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์ 
  ในปีปัจจุบนับริษทัยงัคงมุ่งเน้นการขยายตวัในธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพ่ือการด าเนินงาน
(Operating Lease) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษทัด าเนินการผา่นทางบริษทัยอ่ยคือ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั โดยมีเป้าหมาย
การจดัการกลยทุธ์การให้บริการของธุรกิจยานพาหนะให้เช่า โดยขยายฐานไปยงัลูกคา้ท่ีให้ผลตอบแทนสูงข้ึน สอดคลอ้งกบั
งานบริการท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
1.1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
 คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์และพนัธกิจหลกัเป็นประจ าทุกปี โดยวิสัยทศัน์และพนัธกิจปี 2564 
ไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการแลว้ 
 วสัิยทศัน์ (Vision)  

เป็นบริษทัไทยท่ีมุ่งมัน่ในการเป็นผูน้ าดา้นธุรกิจบริการรถเช่า นายหนา้ประกนัภยั ท่ีครบวงจรอยา่งต่อเน่ือง มีคุณภาพ 
สร้างความสมดุลและความยัง่ยนืใหก้บัธุรกิจ พนกังาน และสงัคม 

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

พอใจสูงสุด 
 มุ่งพฒันาและส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความความรู้ความเช่ียวชาญในงานบริการตลอดจนพฒันาระบบบริหารจดัการ

เพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัในอนาคต 
 ปรับโครงสร้างทางการเงินใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนอนัจะน าไปสู่การลดตน้ทุนทางธุรกิจ 
 บริหารจดัการสินทรัพยใ์หส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ของเศรษฐกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั (ในช่วง 3 ปี) มีดงัน้ี 
 1. บริษทั มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส าคญัในช่วง 3 ปีท่ี
ผา่นมาดงัน้ี 
  ปี 2562 

 จากเหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ดว้ยเหตุท่ีส่วน
ของผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมูลค่าต ่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนช าระแลว้ ส าหรับงบการเงินตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2/2561 
นั้น ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ตอ้งด าเนินการจดั
ประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลกบัผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีหลกัทรัพยถู์ก
ข้ึนเคร่ืองหมาย “C” 

 บริษทัไดด้ าเนินการจดัประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลกบัผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) ตั้งแต่วนัท่ี 28 
สิงหาคม 2561 เป็นตน้มา และในปี 2562 บริษทัไดจ้ดัประชุม Public Presentation จ านวน 4 คร้ัง ดงัน้ี 

 คร้ังท่ี 1   วนัท่ี 4 มีนาคม 2562 
 คร้ังท่ี 2   วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
 คร้ังท่ี 3  วนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 
 คร้ังท่ี 4  วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 
 บริษทัมีการช้ีแจงสาเหตุท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C”  จากการท่ีศาลฎีกามีค าพิพากษาให้

บริษทัช าระหน้ีค่าภาษีอากรคา้งของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลนใหแ้ก่กรมสรรพากรเป็นจ านวน 251 ลา้นบาท 
จึงเป็นเหตุใหส่้วนของผูถื้อหุน้มีมูลค่าต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของทุนช าระแลว้ ส่วนอุปสรรคต่อการแกไ้ขการถูกข้ึน
เคร่ืองหมาย “C” มาจากคดีท่ีศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าพิพากษาใหบ้ริษทัช าระเงินค่างานของกิจการร่วมคา้ พี
อี-เพทแลนใหก้บับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยคดีดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ีสุดยงัอยูใ่นชั้นการยื่น
ขอฎีกาต่อศาลฎีกา จึงเป็นอุปสรรคต่อการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวของบริษทั 

 บริษัทได้ยื่นอุทธณ์คัดค้านค าพิพากษาของศาลลม้ละลายกลางต่อศาลอุทธณ์คดีช านัญพิเศษเม่ือวนัท่ี 15 
มิถุนายน 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษไดอ่้านค าพิพากษาเห็นฟ้องดว้ย
บางส่วนตามค าพิพากษาของศาลลม้ลายกลาง โดยมีค าพิพากษาใหบ้ริษทัช าระเงินเงินค่างานของกิจการร่วมคา้ 
พีอี-เพทแลน ให้กบับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงิน 837,221,091.68 บาท พร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 473,466,980.61 บาท นับแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2555 เป็นตน้ไปจนกว่าจะ
ช าระเสร็จส้ิน 
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 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 บริษทัไดด้ าเนินการยื่นขอขยายระยะเวลาการยื่นค าร้องขออนุญาตฎีกา หลงัจากท่ี
ศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษมีค าพิพากษา และบริษทัไดด้ าเนินการยืน่ค  าร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลีกาเม่ือวนัท่ี 3 
ตุลาคม 2562 เพื่อคดัคา้นค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ ปัจจุบนัค าร้องดงักล่าวยงัอยูใ่นระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา ซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ีสุดข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

 เก่ียวเน่ืองกบัคดีภาษีอากรตามค าพิพากษาของศาลฎีกาและคดีท่ีบริษทัตอ้งช าระเงินค่างานของกิจการร่วมคา้ พี
อี-เพทแลน ให้กบับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั(มหาชน) ตามค าพิพากษาของศาลลม้ละลายกลางนั้น ในปี 
2561 ส านกังานบงัคบัคดีแพง่ไดน้ าการยดึของบริษ ัพรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
จ านวน 63,999,998 หุน้ หรือประมาณร้อยละ 100 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด เพ่ือน าไปขายทอดตลาดและน าเงินท่ี
ไดจ้ากการขายมาช าระหน้ีตามค าพิพากษาทั้งสองคดี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ศาลลม้ละลายกลางมี
ค าสั่งให้ขายหุน้สามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั โดยให้รวมหุน้ท่ีถูกยดึทั้งสองคดีประกาศขาย
รวมกนั เจา้พนกังานกรมบงัคบัคดีไดก้ าหนดวนันดัขายทอดตลาดของหุน้ดงักล่าวใหม่  โดยก าหนดวนันดัขาย
ทอดตลาดทั้งหมด 4 คร้ัง คร้ังท่ีหน่ึงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 คร้ังท่ีสองวนัท่ี 18 ธันวาคม 2562 คร้ังท่ีสาม
วนัท่ี 8 มกราคม 2563 และคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 29 มกราคม 2563 ปรากฎวา่จากการขายทอดตลาดจนถึงคร้ังสุดทา้ย 
ไม่ปรากฎวา่มีผูเ้สนอซ้ือหุน้แต่อยา่งไร  

 ปัจจุบนัหุ้นดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัจนกวา่จะมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือหุ้นจากการขายทอดตลาด และ
การด าเนินการของบริษทัยอ่ยยงัคงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัในฐานะยงัคงเป็นบริษทัยอ่ย 

 งบการเงินของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จนถึงปัจจุบนั ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
เป็นผลมาจากคดีท่ีศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ ไดพ้ิพากษาให้บริษทัช าระเงินจ านวน 837 ลา้นบาท พร้อมดว้ย
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 473 ลา้นบาท นบัจากวนัท่ี 3 เมษายน 2555 เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จ
ส้ิน ซ่ึงเป็นคดีแพง่อนัเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ และบริษทัไดย้ืน่ค  าร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา
เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทั ทนายความและคณะท างานร่างค าขออนุญาตฎีกาและฎีกา 
มีความเช่ือมัน่วา่ศาลฎีกาน่าจะรับฎีกาไวพิ้จารณา และมีค าพิพากษากลบัค าพิพากษาของศาลช านญัพิเศษ ดว้ย
เหตุน้ีบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินตามค าพิพากษาไวใ้นบญัชี  เน่ืองจากผลของคดียงัไม่เป็นท่ี
ส้ินสุดและข้ึนอยูก่บัขบวนการยติุธรรมในอนาคต นอกจากน้ีบริษทัยงัมีหน้ีสินภาษีท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ
ช าระให้แก่กรมสรรพากรจ านวน 242 ลา้นบาท รวมถึงบริษทัไดส่้งมอบใบหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ านวน 
64 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้ งหมดให้แก่ส านักงานบังคับคดีแพ่งเพ่ือน าไปขาย
ทอดตลาดและน าเงินมาช าระหน้ีทั้งสองคดี จากการการขายทอดตลาดทั้งส้ิน 4 คร้ัง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 คร้ัง
สุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2563  ไม่ปรากฎว่าว่ามีผูเ้สนอซ้ือหุ้นดงักล่าวแต่อยา่งใด  ณ ปัจจุบนับริษทัยอ่ย
ดงักล่าวยงัคงมีฐานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ซ่ึงด าเนินกิจการให้เช่ายานพาหนะซ่ึงเป็นส่วนงานหลกัของ
กลุ่มบริษทั 

 จากสถานการณ์ดังกล่าวขา้งตน้ท าให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัอย่างมากเก่ียวกับความสามารถในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั จึงเป็นเหตุใหผู้ส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดด้ าเนินการต่ออายกุารรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตน้ทุจริต คร้ังท่ี 2 ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตน้ทุจริต และบริษทัยอ่ยของบริษทั (บริษทั พรีมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั) ไดท้ าการยื่นขอรับ
การรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตน้ทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตในภาคเอกชนไทย เช่นเดียวกนั 
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  ปี 2563 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้หนังสือเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2563 ขอให้บริษทัช้ีแจงแนวทางแกไ้ข

ปัญหาจากการท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และเร่งด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบใหค้รบถว้น เพ่ือไม่ให้เขา้ข่ายถูกเพิกถอนหลกัทรัพย ์ซ่ึงตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ืองการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ 2542 บริษทัอาจเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 หากผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลาสามปีติดต่อกนั 
และตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 หากบริษัทไม่สามารถด าเนินการแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนได้ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดห้ยุดท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563 เม่ือ
วนัท่ี 10 มกราคม 2563 บริษทัไดมี้หนงัสือช้ีแจงขอ้เท็จจริงในเร่ืองสถานะของบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพยใ์น
ประเด็นเหตุท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาจากปัจจยัเร่ืองคดีความ ซ่ึงบริษทัไดย้ืน่
ค  าร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกาเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 ต่อมาในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดรั้บอนุญาต
จากศาลฎีกาให้ฎีกาค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ช านญัพิเศษ ดงันั้นเร่ืองคดีความท่ีบริษทัตอ้งช าระเงินค่างาน
ของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน ให้กบับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั(มหาชน) ตามค าพิพากษาของศาล
อุทธรณ์คดีช านญัพิเศษนั้นเป็นคดีท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมหรือหาแนวทางเพ่ือการแกไ้ขได ้บริษทัจึงไดแ้ต่
รอฟังผลการพิจารณาของศาลฏีกา ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งขบวนการพิจารณาของศาล 

 นอกจากน้ีบริษทัไดส่้งมอบใบหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ านวน 64 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดให้แก่ส านกังานบงัคบัคดีแพ่งเพ่ือน าไปขายทอดตลาดและน าเงินมาช าระหน้ีคดีภาษีอากร 
และคดีฟ้องค่างานท่ีกล่าวขา้งตน้ จากการขายทอดตลาดทั้งส้ิน 4 คร้ัง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 คร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 
29 มกราคม 2563 ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้สนอซ้ือหุน้ดงักล่าวแต่อยา่งไร มูลค่าราคาประมูลท่ีส างานบงัคบัคดีก าหนด
ราคาไวค้ร้ังล่าสุดมีจ านวน 217.09 ลา้นบาท ณ ปัจจุบนับริษทัย่อยดงักล่าวยงัคงมีฐานะเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั ซ่ึงด าเนินธุรกิจใหเ้ช่ายานพาหนะเป็นส่วนงานหลกัของกลุ่มบริษทั  

 จากปัจจยัขา้งตน้แสดงถึงความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัจึงเป็นเหตุให้ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั 

 ส่วนการสรรหาบุคคลเพ่ือมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การด าเนินการสรรหา
กรรมการไม่สามารถสรรหาได้โดยง่ายด้วยเหตุสถานะของบริษทัท่ีอาจเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเหตุตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ทั้ งน้ีบริษทัก็มีการด าเนินการสรรหากรรมการเพ่ือมาด ารง
ต าแหน่งดงักล่าว ซ่ึงในการประชุมกรรมการคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดมี้มติเสนอผู ้
ถือหุน้แต่งตั้งกรรมการอิสระจ านวน 1 ท่าน 

  ปี 2564 
 เน่ืองจากงบการเงินปี 2563 มีส่วนของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์อนัเน่ืองจากหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีถูกยดึเพ่ือการ

ขายทอดตลาด ถูกแยกแสดงมูลค่าออกต่างหากจากส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัเพ่ือสะทอ้นมูลค่าสุทธิของบริษทั
ยอ่ยดงักล่าว จึงท าใหบ้ริษทัเขา้ข่ายถูกเพิกถอนหลกัทรัพยใ์นกรณีส่วนของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกวา่ศูนยต์ั้งแต่วนัท่ี 
24 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยบริษทัมีก าหนดระยะเวลาแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนภายในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2567 
จากผลของคดีท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซ่ึงศาลฎีการับฎีการับฎีกาไวพ้ิจารณาเม่ือวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2563 รวมถึงการยึดหุน้ของบริษทัยอ่ยเพ่ือการขายทอดตลาดของส านกังานบงัคบัคดี ในปี 2564 คดี
ยงัอยู่ในการพิจารณาของศาลฎีกา และการขายทอดตลาดของหุ้นบริษทัย่อยของส านักงานบังคบัคดีได้มี
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ประกาศยกเลิกการขายสาเหตุจากขั้นตอนภายในของส านักงานบังคับคดี ท าให้ปี 2564 ยงัไม่มีการขาย
ทอดตลาดหุ้นของบริษทัย่อยแต่อย่างใด ปัจจุบนับริษทัย่อยดงักล่าวยงัคงมีฐานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
ปัจจัยดงักล่าวแสดงถึงความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั จึงเป็นเหตุให้ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบ
การเงิน บริษทัจึงเขา้ข่ายถูกเพิกถอนหลกัทรัพยใ์นกรณีน้ี โดยระยะเวลาการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนภายใน
วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2566 
ประเด็นการสรรหาบุคคลเพ่ือมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเติม จากท่ีน าเสนอผู ้
ถือหุ้นแต่งตั้งแต่งตั้งกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2564 จ านวน 1 ท่านนั้น ดว้ยสถานะของบริษทัอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาคดีของศาลฎีกา และบริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ดงันั้นใน
การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทัตอ้งเรียนขอ้เท็จจริงต่างๆ เก่ียวกบับริษทัใหบุ้คคลท่ี
อยูร่ะหวา่งการสรรหาทราบก่อน ดว้ยเหตุท่ีกล่าวขา้งตน้ท าใหก้ารสรรหากรรมการอิสระท าไดย้าก และบริษทั
ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ผ่านช่องทาง
แจง้ข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอ
ช่ือกรรมการเพื่อพิจารณาคดัเลือก ในประเด็นการสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใหค้รบถว้นน้ี 
เป็นเหตุใหบ้ริษทัเขา้ข่ายถูกเพิกถอนนบัตั้งแต่วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัมีระยะเวลาแกไ้ขเหตุเพิกถอนน้ี
ภายในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 

 
1.1.3 การใช้เงนิทีไ่ด้จากการระดมทุนเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือไม่ 
 บริษทัไดใ้ชเ้งินทุนจากการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์แจง้ไวต้่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและนกัลงทุนทุกประการ 
 กฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัตราสารหน้ี 
 ไม่มี 
 
1.1.4 ข้อผูกพันทีบ่ริษัท ให้ค ามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเง่ือนไขการอนุญาตของ

ส านักงาน (ถ้าม)ี และ/หรือเง่ือนไขการรับหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ถ้าม)ี 
 หุ้นของบริษทัสามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุน้นั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างดา้วถือหุ้นอยูใ่นบริษทัเกิน
กวา่ร้อยละ 40 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

 
1.1.5 ช่ือสถานทีต่ั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกจิ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เวป็ไซด์บริษัท จ านวนและชนิดของ

หุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 
  ช่ือบริษัท : บริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
  เลขทะเบียนบริษัท  : 0107536001150 
   ประเภทธุรกจิ : ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ไดแ้ก่ 

ธุรกิจการบริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) 
ธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ธุรกิจใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับบริษทัในกลุ่มฯ 
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  ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2   
     ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ   
     กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศัพท์  : 0-2301-1550 
    โทรสาร  : 0-2398-1188  
   Homepage : www.pe.premier.co.th 
  ทุนจดทะเบียน : 406,076,354.50 บาท  
  จ านวนหุ้นสามญัทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว : 800,000,000.00 หุน้ 
 
1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
1.2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามผลติภัณฑ์ / กลุ่มธุรกจิ 
 บริษทัมีรายไดส่้วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน (Operation Lease)  ซ่ึงด าเนินงานโดยบริษทัยอ่ย 
คือ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  

หน่วย : ลา้นบาท 

สายผลติภัณฑ์ / กลุ่มธุรกจิ 
ด าเนินการ 
โดยบริษทั 

% การถือหุ้น 
ของบริษทั 
ในปัจจุบัน 

ปี 2564 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

ปี 2563 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

ปี 2562 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

บริการสินเช่ือธุรกิจและ   
ให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

PC2000 100.00 14.11 4.08 15.58 3.26 15.96 2.49 

บริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน PIL /1 100.00 314.65 91.08 442.11 92.64 602.60 94.03 

นายหนา้ประกนัวินาศภยั PB /1 99.99 15.63 4.53 18.44 3.86 20.98 3.27 

รายไดอ่ื้น PE  1.08 0.31 1.13 0.24 1.35 0.21 

รวมรายได้   345.47 100.00 477.26 100.00 640.89 100.00 

 
1.2.2 ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์  
 (1) ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ และการพฒันานวตักรรม 
  ธุรกจิการให้บริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน  
  1) ลกัษณะของการบริการ 
    เป็นการให้บริการจดัหายานพาหนะให้กบัผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการและกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบการให ้“เช่า” (Leasing) โดยมีลกัษณะเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนตส์ าหรับ
ผูบ้ริหาร รถยนต์เพ่ือการขนส่ง รถโดยสารไม่ประจ าทางส าหรับรับ-ส่งผูโ้ดยสาร รถรับ-ส่งนักเรียน และรถยนต์เพ่ือการ
พาณิชยอ่ื์นๆ อายสุญัญาอยูร่ะหวา่ง 3-5 ปี การใหบ้ริการมีทั้งการใหบ้ริการเฉพาะตวัรถและการใหบ้ริการรถเช่าพร้อมพนกังาน
ขบัรถ โดยบริษทัมีรถยนตใ์ห้เช่าหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ รถยนตน์ัง่ขนาดตั้งแต่ 1,500 ซีซี ข้ึนไป รถยนตน์ัง่เอนกประสงค ์
รถกระบะ รถตู ้และรถโดยสาร 
 บริษทัให้บริการในลกัษณะครบวงจร โดยเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์และน าเสนอเง่ือนไขการเช่าเพ่ือให้
รองรับกบัธุรกิจของลูกคา้ ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้านของลูกคา้ พร้อมกบัการจดัท าประกนัรถยนตป์ระเภทชั้น 1 การ
จดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต ์การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมตามก าหนดระยะทาง รวมทั้งการจดัรถทดแทนใหใ้ชใ้นกรณี

file:///D:/Charinya/SET/PE/Form%2056-1/PE_56-1_2562/Draft/www.pe.premier.co.th
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รถขดัขอ้งหรือเกิดอุบติัเหตุ บริษทัมีบริการหลงัการขาย โดยผ่านศูนยป์ระสานงาน (Call Center) ให้บริการในรูปแบบ One 
Stop Service ในการดูแลลูกคา้ นดัหมายน ารถยนตเ์ขา้รับการบ ารุงรักษา ประสานงาน ใหค้  าแนะน าในเร่ืองต่างๆ พร้อมทีมช่าง
มืออาชีพ และรถซ่อมบ ารุงเคล่ือนท่ี (Mobile Service) รวมทั้งให้ผูบ้ริโภคสามารถทราบเส้นทางการเดินทางและระยะเวลาใน
การเดินทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็วตลอด 24 ชัว่โมง 
  2) การตลาดและการแข่งขัน  
   ธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทยแบ่งลกัษณะผูป้ระกอบการออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มท่ีมุ่งเนน้ให้เช่า
ทรัพยสิ์นแบบสญัญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าซ้ือกบักลุ่มท่ีมุ่งเนน้การใหเ้ช่าแบบสัญญาเช่าด าเนินงาน 
(Operating Lease) โดยบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั จดัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจบริการสญัญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) 
ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในบริษทัชั้นน าของธุรกิจลิสซ่ิง  
 การด าเนินงานของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั มุ่งเนน้การใหบ้ริการรูปแบบต่างๆ ท่ีมีมาตรฐาน
สอดคลอ้งความตอ้งการของคู่คา้ สร้างคุณค่าเพ่ิมในการให้บริการ พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชง้าน บริหารจดัการ
และวเิคราะห์ขอ้มูลการใชง้านเพ่ือน าไปเป็นแผนพฒันาใหก้บัผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมทุกกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
ความปลอดภยับนทอ้งถนน โดยเร่ิมจากธุรกิจท่ีใหบ้ริการ ณ ปัจจุบนัเป็นตน้แบบความปลอดภยั อาทิ กลุ่มรถเช่าองคก์รท่ีร่วม
ผลกัดนัความปลอดภยัดว้ยการติดตั้งระบบตรวจสอบพร้อมรายงานพฤติกรรมการขบัข่ี การให้บริการตน้แบบพนกังานผูช่้วย
ผูบ้ริหาร (Personal Accelerator) การพฒันาระบบและการจดัเก็บขอ้มูลงานลูกคา้สมัพนัธ์สู่ระบบออนไลน์ 
 นอกจากน้ีทางบริษทัยงัพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งต่อเน่ืองดว้ยพฒันางานการบริการท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน ปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือใชใ้นงานบริการต่างๆ อาทิ การพฒันาระบบแอพพลิเคชัน่การจดัการแจง้อุบติัเหตุ ระบบ
แอพพลิเคชัน่รถโรงเรียนส าหรับผูป้กครองแจง้สถานะ การเดินทางของนกัเรียนเพ่ือการส่ือสารท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน การพฒันา
ระบบงานซ่อมควบคู่กบัตวัแทนจ าหน่ายรถยนตท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการเพ่ือพฒันางานซ่อมบ ารุงให้มีมาตรฐาน
และรวดเร็วทัว่ประเทศ การเป็นผูท่ี้ใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา ออกแบบ หาแนวทางแกปั้ญหาทั้งดา้นการบริหารจดัการและการ
ใชง้านเพ่ือให้เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของลูกคา้ประเภทต่างๆ บริการ 24 ชัว่โมงในกรณีรถเสียหรืออุบติัเหตุ อีกทั้งยงั
เสริมดว้ยบริการจดัการฝึกอบรมขบัข่ีปลอดภยัใหก้บัลูกคา้ร่วมกบัองคก์รคู่คา้  เพ่ือสร้างความแตกต่างและประโยชน์ต่อลูกคา้
สูงสุด  
 
   3) กลยุทธ์ในการแข่งขัน  
   บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการโดยการน าเสนอบริการรถเช่ารถยนตแ์ต่ละประเภท พร้อมกบัน าเสนอ
คุณค่าเพ่ิมในแต่ละประเภทพาหนะ เพ่ือสร้างบริการดา้นคุณค่าทางจิตใจ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ และมัน่ใจในบริการ 
ไดแ้ก่ 

- กลุ่มรถยนต์นั่งทัว่ไปส าหรับผู้บริหารและพนักงานองค์กร  
 ยานพาหนะไดม้าตรฐาน มีการตรวจเช็คตามอายกุารใชง้าน พร้อมพนกังานขบัรถท่ีไดม้าตรฐาน สร้าง

ความมั่นใจ และความปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนร่วมสนับสนุนการใช้รถยนต์พลงังาน
ทางเลือก เช่น รถยนตไ์ฮบริด  

- กลุ่มรถยนต์เพ่ือการขนส่งหรือการพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ           
 ยานพาหนะพร้อมระบบการจดัการ การตรวจสอบ และการรายงานผลเพื่อควบคุมตน้ทุนการบริหาร

จดัการพฤติกรรมผูใ้ชง้าน และการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า ช่วยแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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- กลุ่มรถโรงเรียน 
 ยานพาหนะมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดส าหรับการเดินทางของนักเรียนในแต่ละวนั พร้อม

นวตักรรมระบบการจดัการเตม็รูปแบบ พนกังานท่ีผา่นการฝึกอบรมทั้งกปัตนั มอนิเตอร์ควบคุม และ
การส่ือสารผา่นเมโทรแคร์เซ็นเตอร์ท่ีหมายเลข 099-258-5959 

- กลุ่มรถโดยสารไม่ประจ าทางเพ่ือการขนส่งผู้โดยสารหรือพนักงานระหว่างจุดทีก่ าหนด  
 การขนส่งผูโ้ดยสารด้วยยานพาหนะขนาดใหญ่ โดยออกแบบแผนปฏิบัติการ เส้นทาง จุดจอด 

เช้ือเพลิง และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการใหบ้ริการไวล่้วงหนา้ ควบคุมยานพาหนะโดยกปัตนัผู ้
ผา่นการฝึกอบรม และถือใบขบัข่ีถูกตอ้งตามประเภทรถโดยสาร 

   มาตรฐานผลติภัณฑ์ และการบริการอย่างมคุีณภาพ 
   บริษทัและบริษทัย่อยด าเนินการในการให้บริการรถเช่าระยะยาวและรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ โดย
ให้บริการบ ารุงรักษารถยนตแ์บบครบวงจร ในระดบัมาตรฐานสากล การด าเนินธุรกิจมุ่งเนน้ในการให้บริการเป็นหลกั การ
ใหบ้ริการรถเช่าดว้ยรถใหม่ท่ีมีคุณภาพ และสมรรถนะเยีย่มผา่นการตรวจเช็คมาเป็นอยา่งดี ในรูปแบบการเช่าระยะยาว พร้อม
พนักงานขบัรถดว้ยอตัราเช่าท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีรถทดแทนให้ใชใ้นกรณี รถขดัขอ้ง หรือเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงการ
ให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง บริษทัยงัจดัให้มีบริการหลงัการขาย โดยผ่านศูนยป์ระสานงาน (Call Center) ในรูปแบบ 
One Stoop Service ดูแลลูกคา้ นดัหมายน ารถยนตเ์ขา้รับการบ ารุงรักษา ประสานงาน ใหค้  าแนะน าเร่ืองต่างๆ พร้อมทีมช่างมือ
อาชีพ และการบริการรถซ่อมบ ารุงเคล่ือนท่ี 
   4) ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
   เน้นการให้บริการกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจทั้ งรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มลูกคา้หลกัในปัจจุบนั คือ กลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ และภาคใต ้กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินคา้ กลุ่ม
องคก์รดา้นการศึกษาทั้งมหาวทิยาลยัและโรงเรียนนานาชาติ  
   5) การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
   บริษทัใชก้ารน าเสนอบริการโดยตรงกบัลูกคา้ และจดัให้มีศูนยบ์ริการทัว่ประเทศ เพ่ือให้ลูกคา้สามารถ
เขา้รับบริการไดส้ะดวกยิ่งข้ึน รวมทั้งจดัท าเวบ็ไซต์ http://www.pil.premier.co.th ไวส้ าหรับบริการลูกคา้ ทั้ งในการต่ออายุ
สญัญา หรือพิจารณาสินคา้และบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได ้
  6) การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
         บริษทัมีขั้นตอนการจัดหายานพาหนะ อุปกรณ์ส่วนควบทุกรูปแบบจากตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งอยา่งเป็นทางการจากค่ายผูผ้ลิตรถยนตห์รือผูน้ าเขา้หรือผูผ้ลิตท่ีไดม้าตรฐาน ตลอดจนการคดัเลือกบุคลากรหรือบริการ 
ตามความตอ้งการของลูกคา้ ตามมาตรฐาน ISO 9001 สร้างความมัน่ใจให้ลูกคา้วา่จะไดรั้บผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ รวมถึงการ
รับประกนัจากจากผูผ้ลิตโดยตรง 
 
  ธุรกจิการให้บริการเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภัย 
  เป็นการใหบ้ริการจดัหาประกนัภยัประเภทต่างๆ ท่ีให้ความคุม้ครองเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ โดยคดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมีสถานะมัน่คง มีหลกัการชดใชค้่าสินไหมอยา่งยติุธรรมและรวดเร็ว ใหค้  าแนะน าในการ
ท าประกนัภยัท่ีจ าเป็นกบัความเส่ียงภยั เพ่ือให้ลูกคา้เลือกตามความตอ้งการ และให้บริการเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนแก่ลูกคา้ ทั้งกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการนิติบุคคลและบุคคลทัว่ไป 
 

http://www.pil.premier.co.th/
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  1) ลกัษณะของการบริการ 
             ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการท าประกนัภยัประเภทต่างๆ ท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

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

  2) การตลาดและการแข่งขัน 
   ธุรกิจประกนัวินาศภยัในปี 2564 มีเบ้ียประกนัวินาศภยัรวมจ านวน 262.74 ลา้นบาท อตัราเพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 3.96 ตลาดแข่งขนัในธุรกิจประเภทประกนัภยัรถยนตมี์หลากหลายวิธีการมากข้ึน ส าหรับบริษทัมีประกนัภยั
รถยนตล์ดลงเน่ืองจากธุรกิจรถยนตมี์ผลกระทบจากโควดิ 19 แตบ่ริษทัยงัคงรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้
  3)  กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
   1. มุ่งเน้นในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ลูกคา้ โดย
เสริมสร้าง พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้และทกัษะในดา้นวชิาการ การบริการ เพ่ือสร้างคุณภาพของการเป็นตวัแทนประกนัภยั 
   2. จดัหาผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 
   3. คดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมีความมัน่คงและเสถียรภาพ เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ และท างาน
ร่วมกบักรมการประกนัภยัเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั ทั้งลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัในกลุ่มตวัแทนประกนัภยั 
  4) ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
   กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทั มี 2 กลุ่ม  
   1. กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
   2. กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปท่ีอยูใ่นธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา้ ภาคการขนส่งและภาคบริการ 
  5) การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
   มีช่องทางการจดัจ าหน่าย 4 ทางหลกัๆ ในการเขา้ถึงลูกคา้ดงัน้ี 
   1. จากเจา้หนา้ท่ีการตลาดของบริษทัโดยตรง 
   2. จากการแนะน าของบริษทัอ่ืนๆ ในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
   3. จากตวัแทนอิสระภายนอก 
   4. จากเวบ็ไซตข์องบริษทั     
  6) การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
   บริษทัมีนโยบายในการจดัหาผลิตภณัฑท่ี์จ าเป็นต่อการป้องกนัความเส่ียงภยัและเป็นประโยชน์แก่ลูกคา้ 
มีความคุม้ครองภยัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยคดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมัน่คงทางการเงิน มี
ช่ือเสียง มีความน่าเช่ือถือท่ีเป็นท่ีรู้จกัในวงการประกนัภยั และมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ไดค้วามมัน่ใจว่าลูกคา้ของ
บริษทัจะไดรั้บชดเชยค่าสินไหมอยา่งยติุธรรม และลูกคา้เลือกใชบ้ริการตามความตอ้งการท่ีเกิดประโยชน์กบัลูกคา้มากท่ีสุด 
 

 (2) ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 
 

 (3) งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบเฉพาะงานโครงการ หรือช้ินงานทีม่มูีลค่าสูง และใช้เวลาในการส่งมอบงาน  
   ไม่มี 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 

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

   
  นิตบุิคคลทีบ่ริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป: บริษัทย่อย  
 1. ช่ือบริษทั : บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
  เลขทะเบียนบริษทั  : 0105529047547 
   สถานท่ีตั้ง  : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
    ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
    กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศพัท ์ : 0-2301-1900 
  โทรสาร  :  0-2301-1927 
  ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการรถเช่าเพ่ือการด าเนินงาน (Operating Lease) 
  ทุนจดทะเบียน : 320,000,000  บาท 
  จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ :    64,000,000  หุน้ 
  จ านวนหุน้สามญัท่ีบริษทัถืออยู ่ :   63,999,998  หุน้ 
 2. ช่ือบริษทั : บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 
  เลขทะเบียนบริษทั  : 0845527000059 
  สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
    ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
    กรุงเทพมหานคร 10250 
  โทรศพัท ์ : 0-2301-1274 - 1281 
  โทรสาร : 0-2399-1055 
  ประเภทธุรกิจ : นายหนา้ประกนัวนิาศภยั 
  ทุนจดทะเบียน : 7,000,000  บาท 
  จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ :      70,000  หุน้ 
  จ านวนหุน้สามญัท่ีบริษทัถืออยู ่ :      69,994  หุน้ 

 

บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ  ากดั 
100% 

บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
100 % 

 

บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 
99.99 % 
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 3)  ช่ือบริษทั : บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 
  เลขทะเบียนบริษทั : 0105543016793 
   สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2  
    ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
    กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศพัท ์ : 0-2301-1000 
  โทรสาร  : 0-2301-2098 
  ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับบริษทัในกลุ่มฯ 
  ทุนจดทะเบียน  : 60,000,000  บาท 
  จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ :           600,000  หุน้ 
  จ านวนหุน้สามญัท่ีบริษทัถืออยู ่ :           599,996  หุน้ 
 

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท
ดงักล่าว 

 ไม่มี 
 

1.3.3 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 รายละเอียดปรากฎตามขอ้ 1.3.4 (1) ข. 
 

1.3.4 ผู้ถือหุ้น    

 (1) รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
  ก. กลุ่มผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนบัญชีผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564            
มีดงัต่อไปน้ี 
 

รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุ้น % 

1 บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั            199,700,081        24.96251  
2 นายทวีฉตัร จุฬางกูร            196,000,000        24.50000  

3 บริษทั พรีเมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั + บริษทั ลิควิเดชัน่ 1 จ ากดั             42,439,226          5.30490  

4 บริษทั พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จ  ากดั              41,410,616          5.17633  

5 COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH              22,974,780          2.87185  

6 บริษทั ลิควิเดชัน่ 3 จ ากดั              14,056,022          1.75700  

7 นางวิมลทิพย ์พงศธร              13,416,235          1.67703  
8 นายภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ ์              12,500,000          1.56250  

9 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)              11,964,495          1.49556  

10 น.ส. สมจิตต ์ธาราอมรรัตน์              11,558,000          1.44475  

รวม            566,019,455        70.75243  

    สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย เท่ากบัร้อยละ 39.87 
  

  ข. กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการ หรือการด าเนินงาน
ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
   ไม่มี   
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 (2) หากเป็น Holding Company ใหแ้สดงรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั  
  รายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัของ บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนบญัชีผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 
ช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) % สัดส่วนการถือหุ้น 

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

 

       บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
ช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) % สัดส่วนการถือหุ้น 

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

    
    บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 

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

 
 (3) ข้อตกลงระหว่างผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการ

บริหารงานของบริษทั  
  บริษทั ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้รายหน่ึงรายใด (Shareholder’s agreement) ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการ
บริหารงานของบริษทั แต่อยา่งใด 
 
1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 1.4.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนช าระแล้ว/จ านวนหุ้น   
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 406,076,354.50 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัหุน้ 812,152,709 หุน้  
มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ทุนเรียกช าระแลว้ 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท  
 
 1.4.2 หุ้นประเภทอ่ืนทีม่สิีทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 
  ไม่มี 
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 1.4.3 ในกรณีมหุ้ีนหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท 
  ไม่มี 
 
1.5 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน  
 1.5.1 หลกัทรัพย์แปลงสภาพ 
  ไม่มี 
 
 1.5.2 ตราสารหนี ้  
  ไม่มี 
 
1.6 นโยบายการจ่ายปันผล  
 (1) นโยบายของบริษัท  
 (2) นโยบายของบริษัทย่อย 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานและกระแสเงิน
สดของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นปีๆ ไป  
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2 การบริหารจดัการความเส่ียง 
2.1 นโยบายและแผนบริหารความเส่ียง 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร โดยมีการประเมินความเส่ียง 
และการจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action Plan) เพ่ือการจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอบรับได ้โดยมีการส่ือสาร จดัฝึกอบรม
สมัมนาเชิงปฏิบติัการแก่ผูบ้ริหาร และคณะท างานดา้นบริหารความเส่ียง ใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง  
 
2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 
 2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 
  กรอบการบริหารความเส่ียง 
  บริษทัตระหนกัและให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจในทุกๆ ดา้น รวมถึงการจดัการและบริหารความเส่ียง
องค์กรเพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัทั้งภายในและภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทน
อยา่งมีนยัส าคญั เพ่ือเตรียมความพร้อมเม่ือประสบกบัเหตุความเส่ียง รวมทั้งหาแนวทางในการจดัการและลดปัจจยัความเส่ียง
ทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนจนท าให้ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดบัท่ีสามารถควบคุม และยอมรับได ้โดยมีกรอบการ
บริหารความเส่ียง และองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการบริหารจดัการความเส่ียง ดงัน้ี 
  - บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดจ้ดัให้มีคณะท างานบริหารความเส่ียง เพ่ือปฏิบติัตามนโยบายและก ากบัดูแลกล
ยทุธ์การบริหารความเส่ียง ประเมินและวิเคราะห์ระดบัความเส่ียง รวมถึงการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากการปฏิบติัท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ 
  - จดัให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีมีคุณภาพเหมาะสม และเพียงพอ 
รวมถึงการบ่งช้ี ประเมิน จดัล าดบั จดัการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล โดยใชห้ลกัการ และแนวทางของระบบการ
บริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน ISO 31000:2018 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลมาประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์ความเส่ียงและประเมิน
ความเส่ียงตามหลกัการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบติั และส่ือสารใหข้อ้มูลความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ และปฏิบติัทัว่ทั้ง
องคก์ร 
  - จดัให้มีการประเมินความเส่ียงบนระบบงานทั้งในเชิงคุณภาพ อาทิ ความเส่ียงดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทั 
และเชิงปริมาณ อาทิ การลดลงของรายได ้โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีอาจจะเกิดข้ึนผลกระทบ 
  - จดัให้มีคู่มือบริหารความเส่ียงเพ่ือเผยแพร่ให้พนกังานรับทราบและใชเ้ป็นคู่มือการปฏิบติังานดา้นบริหาร
ความเส่ียง คู่มือดงักล่าวครอบคลุมความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ซ่ึงบริษทัไดรั้บการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 และมีการประเมินเพ่ือต่อ
อายกุารรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ี บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บการรับรองสถานะ
ให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 
  - จดัให้มีการจดัท าแผนในการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนให้อยู่ในระดบัท่ีบริษทัยอมรับ เพ่ือจ ากดัความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนให้อยู่ภายในระดบัท่ีบริษทัฯ สามารถยอมรับได ้รวมถึงก าหนดให้มีการทบทวนและติดตามอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกรายไตรมาส 
  การบริหารความเส่ียงดงักล่าว จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการก ากบัดูแล 
สร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูมี้ส่วนไดเ้สีย ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจดัการและความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และปกป้องธุรกิจและบริการของบริษทั 
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  โครงสร้างและความรับผดิชอบในการบริหารความเส่ียง ณ 31 ธนัวาคม 2564 
  บริษทัไดก้ าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบงานดา้นบริหารความเส่ียง เพื่อให้การบริหารความเส่ียง มีการด าเนินการ
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทั 1 ท่านและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัยอ่ย 
ด าเนินงานภายใตก้ารก ากบัดูแลของกรรมการผูจ้ดัการ โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 คณะกรรมการมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียง ก าหนดทิศทางหรือแนวทางการ
บริหารความเส่ียง ใหค้  าแนะน าและด าเนินการ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผูบ้ริหารมีเคร่ืองมือและกระบวนการท่ีเหมาะสมในการจดัการ
ความเส่ียง สอบทานการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการยงัสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงภายในบริษทั อนุมติัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และระดบัเบ่ียงเบน
ท่ียอมรับได ้(Risk Appetite & Risk Tolerance) นอกจากน้ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลและติดตามการบริหารความเส่ียงของบริษทัยอ่ย
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บการอนุมติัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานความเส่ียงท่ีส าคญั
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา ติดตามและใหข้อ้สงัเกตในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
 ในการท างานดา้นการบริหารความเส่ียง กรรมการผูจ้ดัการไดป้ระกาศแต่งตั้งคณะท างานดา้นบริหารความเส่ียง 
ซ่ึงมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี  

 ก าหนด แนะน า อนุมติักรอบ และแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทั ซ่ึงประกอบด้วยนโยบายการ
บริหารความเส่ียง โครงสร้างการบริหารความเส่ียง ความเส่ียงท่ียอมรับได ้และกระบวนการบริหารความเส่ียง 

 สนับสนุน ส่งเสริม พฒันา ส่ือสาร การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการท่ี
ต่อเน่ืองเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั และเป็นวฒันธรรมในองคก์ร 

 ติดตาม ให้ขอ้สังเกต ก ากบัดูแล การบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือการบริหารความ
เส่ียงและน าเสนอกรรมการผูจ้ดัการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 จดัใหมี้การประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส 

คณะกรรมการ 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะท างานดา้นบริหารความเส่ียง 

งานตรวจสอบภายใน 

เลขานุการบริษทั 
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 รายงานความเส่ียงท่ีส าคญั พร้อมรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ดัการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 
  กระบวนการบริหารความเส่ียง 
 บริษัทได้น าระบบการบริหารความเส่ียงตามหลัก COSO ERM และใช้กรอบการบริหารความเส่ียงตาม
มาตรฐาน ISO 31000 มาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
รวมทั้งการระบุแนวทางในการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได ้โดยมีการประเมินความ
เส่ียงเป็นรายไตรมาส และน ารายงานเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือแกไ้ขสถานการณ์ก่อนท่ีจะเกิด
ผลกระทบรุนแรงมากยิง่ข้ึน รวมไปถึงการใชป้ระโยชน์จากความเส่ียงในการแสวงหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจ บริษทัก าหนด
แผนการจดัการความเส่ียง 4 ระดบั คือ 

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

 
การวเิคราะห์ ก าหนดประเภทความเส่ียง และมาตรการรองรับเพ่ือลดความเส่ียง  
บริษทัไดว้ิเคราะห์ ก าหนดและระบุความเส่ียงโดยจ าแนกประเภทและท่ีมาของความเส่ียงไว ้จากการประเมิน

ความเส่ียงโดยพิจารณาตามกรอบการบริหารความเส่ียงและแนวโนม้จากปัจจยัภายนอกรวมถึงปัจจยัภายใน โดยก าหนดความ
เส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบกบัธุรกิจของบริษทัไว ้5 ประเภท ไดแ้ก่  

1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
2. ความเส่ียงดา้นการเงิน 
3. ความเส่ียงดา้นการบริหารและการด าเนินงาน 
4. ความเส่ียงดา้นสงัคม 
5. ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ 

  
 ธุรกจิให้บริการรถเช่า 
 1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์: การแข่งขันทางการตลาดทีสู่งขึน้ 
  ในปี 2564 ขอ้มูลภาพรวมธุรกิจรถเช่าพบวา่อตัราการเติบโตของจ านวนรถและความตอ้งการใชร้ถยนตเ์ช่า
ขององคก์รขนาดต่างๆ ลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มบริการรถเช่าระยะสั้นหรือธุรกิจบริการท่ีพ่ึงพาธุรกิจท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบทางตรงให้กบัสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ท าให้ธุรกิจ
ลูกคา้และคู่คา้ทุกภาคส่วนตอ้งปรับแผนองคก์รเพ่ือรองรับสถานการณ์ โดยธุรกิจบริการของบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบไปดว้ยรถ
เช่าองคก์ร รถโดยสารไม่ประจ าทาง โรงเรียน รถรับ-ส่งพนกังาน และรถบริการรับ-ส่งเฉพาะจุด (Shuttle Bus) มีผลกระทบท่ี
แตกต่างกนัไปท าใหต้อ้งปรับกลยทุธ์เพ่ือรองรับเฉพาะบริการท่ีแตกต่างกนั อาทิ โครงการขยายสญัญาเช่ารถท่ีครบสญัญาในปี 
2564 การออกมาตรการความปลอดภยัรองรับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อยา่งเขม้งวดในทุก
บริการ การให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการให้บริการรถโรงเรียน เพ่ือสนบัสนุนและรักษาลูกคา้ สร้างความมัน่ใจในการใช้
บริการ และเป็นมาตรฐานใหม่ในการใหบ้ริการต่อไป ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้เร่ืองคุณภาพดา้นการใหบ้ริการเป็นส าคญั
มาโดยตลอดเพ่ือสร้างมูลค่าบริการท่ีแตกต่างต่อไป 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564    แบบ 56-1 One Report 

17 

 

  มาตรการบริหารจดัการความเส่ียง 
1. มาตรการรักษาฐานลูกคา้เดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่ โดยการพฒันาบริการบนสถานการณ์โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เช่น มาตรฐานการดูแลท าความสะอาดรถ มาตรฐานการ
ปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั และจดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัช่วงสถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 เป็นตน้  

2. การวิเคราะห์ลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ทั้งดา้นขอ้มูลการใชง้านและขอ้มูลทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียง 
เพ่ิมลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพท่ีใหค้วามส าคญัดา้นบริการมากกวา่ราคา สร้างคุณค่าเพ่ิมและความแตกต่างของ
การบริการในหลายภาคส่วน  

3. การสร้างความแตกต่างในการบริการท่ีครบวงจร และสอดคลอ้งกบันโยบาย ตั้งแต่การร่วมท างานกบั
ลูกคา้ เป็นผูร่้วมคิด ใหค้  าแนะน า วางแผน ด าเนินการและพฒันาจนส าเร็จ  

4. การสร้างความแตกต่างทางนวตักรรมดว้ยการร่วมมือผูมี้ประสบการณ์ในสายธุรกิจอ่ืนๆ ทั้งภายในกลุ่ม
พรีเมียร์หรือองคก์รคู่คา้ในการพฒันาเทคโนโลยีการจดัการและการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูล
พฤติกรรมการขบัข่ีเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุบนทอ้งถนน การบริการครบวงจร เช่น บริการงานจดและต่อ
ทะเบียนท่ีรวดเร็ว งานประกันภยัพร้อมเง่ือนไขความคุม้ครองตามกฎหมายหรือสูงกว่า การขยาย
เครือข่ายศูนยบ์ริการท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศท่ีพร้อมใหบ้ริการทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมงผา่น ศูนยบ์ริการ
ลูกคา้ (Customer Service) การขา้มขีดจ ากดัดว้ยการใหบ้ริการครอบคลุมการเดินทางหรือการใชง้านทุก
ประเภท ตั้งแต่รถยนตน์ัง่ รถกระบะ รถตู ้รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ไปจนถึงรถบรรทุกเพ่ือ
การพาณิชย ์ 

5. ขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่ในเครือข่ายธุรกิจของลูกคา้ปัจจุบนั 
  ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีสร้างความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัให้อยูใ่นระดบับริษทั
ชั้นน าของธุรกิจต่อไป จากผลการด าเนินงานในปี 2564 พบวา่มีลูกคา้เขา้ร่วมโครงการขยายสัญญาเช่ารถครบสัญญา คิดเป็น
ร้อยละ 51.16% ซ่ึงช่วยเหลือและสนบัสนุนลูกคา้ในสถานการณ์ได ้292 สญัญา  
 2) ความเส่ียงจากการประเมนิมูลค่ารถใช้งานแล้ว 
  ในปี 2564 พบวา่สภาวะตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้มีแนวโนม้ไปในทิศทางท่ียงัไม่มีความแน่นอนอนัเน่ืองมาจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จากสถิติขอ้มูลราคาขายท่ีเกิดข้ึนจากตลาดการประมูลรถหรือตลาดออนไลน์ พบวา่
มีความทรงตวัหรือดีข้ึนในบางกลุ่มโดยมีทิศทางเดียวกบัปี 2563 อาทิ รถยนตเ์อนกประสงค ์รถยนตส์ าหรับครอบครัว รถยนต์
มูลค่าสูง และลดลงในกลุ่มรถกระบะเพ่ือใชใ้นการพาณิชย ์แต่ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 กลุ่มกระบะเพ่ือใชใ้นการพาณิชยมี์
แนวโนม้ราคาดีข้ึนจากปัจจยัเศรษฐกิจและสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึน ส่วนรถตูโ้ดยสารยงัมี
แนวโนม้ไม่ชดัเจนอนัเน่ืองมาจากการเดินทางท่องเท่ียวท่ีถูกจ ากดัการเดินทาง 
  มาตรการบริหารจดัการความเส่ียง 

1. มีการติดตามสภาวะเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือดูแนวโนม้ตลาด 
2. มีการปรับปรุงการประเมินค่าซากจากสถิติทุกไตรมาส ตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
3. ด าเนินการตามนโยบายการขยายสญัญาเช่า ส าหรับรถท่ีหมดสญัญา 

   ดงันั้นโดยภาพรวมทางบริษทัย่อยไดท้ าการขายรถทอดตลาดจ านวนรถทั้งส้ิน 370 คนัหรือคิดเป็นมูลค่า 
175,277,084 บาท มีผลขาดทุนจากการขายเป็นมูลค่า 1,305,616 บาท  
  3) ความเส่ียงด้านต้นทุนทางการเงนิ 
   จากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยงัไม่พบผลกระทบเชิงลบเน่ืองจากบริษทัยอ่ยไดมี้มาตรการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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1. ด าเนินการวิเคราะห์ ติดตามเฝ้าระวงัลูกคา้ / คู่คา้เพ่ือศึกษาความตอ้งการ และประเมินความเส่ียงอยา่ง
ต่อเน่ือง 

2. ปรับปรุงรูปแบบบริการ เง่ือนไข และน าเสนอทางเลือกตามความตอ้งการของลูกคา้ 
3. พิจารณาแผนการเพ่ิมการขยายสัญญารถท่ีหมดสัญญา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโครงการขยายสัญญารถหมด

สัญญาเลือกการลงทุนขยายจ านวนรถใหม่ในธุรกิจท่ีดีและประเภทรถยนต์ท่ีความเส่ียงต ่าในการขาย
ทอดตลาด โดยในปี 2564 ไดส้ัง่ซ้ือรถใหม่ไปทั้งส้ิน 45 คนั 

4. ปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และความตอ้งการของลูกคา้  
 4) ความเส่ียงด้านการบริหาร/การด าเนินงาน 
  ความเส่ียงทางด้านบุคลากร (แผนสืบทอดต าแหน่ง)  

  บริษทัยอ่ยมีจ านวนพนกังานท่ีมีอายคุ่อนขา้งมาก การเกษียณอายกุารท างานจึงเป็นสดัส่วนท่ีสูงท าใหส่้งผล
ต่อบริษทัยอ่ย ท่ีจะขาดแคลนบุคลากรในระดบัต่างๆ ทั้งต าแหน่งท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน หรือต าแหน่งงานท่ีมีความ
เฉพาะทาง 
  มาตรการบริหารความเส่ียง 

1. บริษทัยอ่ยไดมี้การพิจารณาการขยายอายเุกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี พร้อมทั้งมีการจดัท าแผนสืบทอด
ในต าแหน่งงานท่ีส าคญัของทุกฝ่ายงาน โดยมุ่งเนน้ไปต าแหน่งงานในระดบัผูจ้ดัการแผนกข้ึนไป ท่ีจะ
เกษียณอายภุายในระยะเวลา 1-3 ปี  หรือต าแหน่งงานท่ีมีความเส่ียง  

2. จดัท าแผน และวิธีการจดัท าแผนการทดแทนในต าแหน่งงานดงักล่าว และส่ือสารให้กบัผูบ้งัคบับญัชา
รับทราบในแนวทาง  รวมถึงมีการส่งเสริม สนับสนุนในการเรียนรู้ หรือการพฒันาการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง และหมุนเวยีนหนา้ท่ีกนัภายใน เพ่ือท าการทบทวนค่างาน และจดัระดบังานเป็นรายบุคคล โดย
เช่ือมโยงกบัระบบประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการพิจารณาค่าตอบแทน การ
เล่ือนต าแหน่ง และพฒันาศกัยภาพของบุคลากร)   

3. จดัใหมี้แผนพฒันาความเป็นอยูข่องพนกังาน (Well-Being) โดยบริษทัฯ ไดส้ร้างช่องทางในการส่ือสาร
โดยตรงกบัพนักงาน เช่น การไปสอบถามหน้างาน การประชุมผ่านระบบอนนไลน์ หรือการส่ือสาร
ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ เพ่ือสอบถามอุปสรรค และความตอ้งการต่างๆ ของพนกังานในปฏิบติังาน และ
จัดท าแผนการปรับปรุงเพื่อให้ความผูกพนัของพนักงาน และความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
พนกังานเพ่ิมข้ึน จากผลการด าเนินงานในปี 2564 พบวา่ไดด้ าเนินการตามแผนงาน 

  ความเส่ียงทางด้านคุณภาพการให้บริการ 
  บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการให้บริการรถเช่า รถรับส่ง รวมถึงให้บริการพนักงานขับรถ การ
ปฏิบติังานของพนกังานในการใหบ้ริการกบัลูกคา้อยา่งมีคุณภาพ จึงมีส่วนส าคญัต่อการพิจารณาคดัเลือกของลูกคา้ 
  มาตรการบริหารความเส่ียง 

1. จดัให้มีการอบรมยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติังานของพนกังาน ทั้งในดา้นความปลอดภยั การบริการ 
(Service Mind) และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ อยา่งต่อเน่ือง 

2. มีการตรวจสอบ และประเมินผลการใหบ้ริการของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
3. จดัใหมี้การส่ือสาร แนะน า และปรึกษาการท างานผา่นช่องทางออนไลน์ ส าหรับพนกังาน 
4. จดัให้มีการท าแบบสอบถามความพึงพอใจจากลูกคา้ และระบบในการรับขอ้ร้องเรียน เพื่อน าขอ้มูลมา

ใชใ้นการบริหารจดัการ และปรับปรุงการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน  
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  5) ความเส่ียงด้านสังคม 
   อุบัตเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้บนท้องถนน 
   จากขอ้มูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษทัในปี 2564 พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดข้ึนทั้งส้ิน 508 คร้ัง แบ่งเป็น
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากลูกคา้ท่ีเช่ารถไปใชง้าน 494 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 26.11เป็นอุบติัเหตุหนกัจ านวน 129 คร้ังและอุบติัเหตุ
กลางถึงเบาจ านวน 235 คร้ัง เกิดจากบริการรถโดยสารไม่ประจ าทางท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัเองจ านวน 1 คร้ัง 
จากจ านวนเท่ียววิ่งทั้ งหมด 3,879 เท่ียว คิดเป็นร้อยละ 0.03 และอุบติัเหตุจากบริการรถรับ-ส่งนักเรียนจ านวน 13 คร้ัง จาก
จ านวนเท่ียววิ่งทั้งหมด 11,469 เท่ียว คิดเป็นร้อยละ 0.11 ซ่ึงอุบติัเหตุของรถโดยสารไม่ประจ าทางและรถรับ-ส่งนกัเรียนเป็น
อุบติัเหตุเบาทั้งส้ิน จากสถิติท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวทางบริษทัตระหนกัถึงเร่ืองความปลอดภยัในสังคมจึงก าหนดเป็นมาตรการเพ่ือ
บริหารความเส่ียงในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

1. ใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาควบคุมและตรวจสอบการขบัข่ี มีการบริหารจดัการให้เกิดความปลอดภยักบัผูใ้ช้
เส้นทางบนทอ้งถนน อาทิ การใชร้ะบบ GPS การน าขอ้มูลสรุปเป็นรายงานและวิเคราะห์ทั้งในกลุ่ม
ลูกคา้องคก์รและรถโดยสารไม่ประจ าทาง การจ ากดัความเร็วในการขบัข่ีของรถรับ-ส่งนกัเรียนและรถ
โดยสารไม่ประจ าทาง  

2. มีการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลทุ์กวนั โดยก าหนดระดบัแอลกอฮอลต์อ้งเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น และ
การวดัความดนัโลหิตเป็นประจ าแก่พนกังานขบัรถ อีกทั้งมีการพฒันาเพ่ิมเทคโนโลยกีารตรวจวดัระดบั
แอลกอฮอลแ์บบออนไลน์ ส าหรับพนกังานขบัรถผูบ้ริหาร และก าหนดบทลงโทษอยา่งชดัเจน เพ่ือลด
ความเส่ียง และสร้างความปลอดภยัอย่างสูงสุด ซ่ึงในปี 2564 จากการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลข์อง
พนกังาน ไม่มีพนกังานท่ีมีระดบัแอลกอฮอลสู์งเกินกวา่ท่ีบริษทัก าหนด 

3. รณรงคข์บัข่ีปลอดภยัร่วมกบัลูกคา้ ภาครัฐและหน่วยงานเก่ียวขอ้ง ผลกัดนัการน าเทคโนโลยกีารจดัการ
ขอ้มูลตวัรถและน ามาวิเคราะห์การใชง้านและควบคุมพฤติกรรมการขบัข่ีให้กบัลูกคา้ เพ่ือป้องกนัและ
ใหม้ัน่ใจวา่การใหบ้ริการของบริษทัมีความปลอดภยัสูงสุดและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 

4. จดัให้มีการอบรมการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั และการบ ารุงดูแลรักษษรถยนต ์โดยร่วมมือกบับริษทัผูผ้ลิต
รถยนตใ์นการจดัฝึกอบรมการขบัขี่ปลอดภยัและการบ ารุงรักษารถยนตเ์บ้ืองตน้รวมถึงกฎจราจรต่าง ๆ 
ใหก้บัลูกคา้ของบริษทัทุกไตรมาส 

5. จดัชัว่โมงการปฏิบติังานอย่างเหมาะสม โดยจดัให้มีพนักงานส ารอง เขา้มาปฏิบติังานหมุนเวียนกนั 
ไม่ใหเ้กินท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

6. จดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ( Surprise Check ) เป็นประจ าทุกสัปดาห์ โดย
หวัหนา้งาน และจป.วชิาชีพ 

 6) ความเส่ียงด้านสุขภาพอนามยั 
  เน่ืองจากในปี 2564 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 (Covid-19) เป็นวงกวา้ง ซ่ึงธุรกิจ
ของบริษทัยอ่ย เป็นงานใหบ้ริการ พนกังานตอ้งมีการพบปะกบับุคคลภายนอกเป็นจ านวนมาก ท าใหมี้ความเส่ียงสูงต่อการติด
เช้ือโรคโควิด-19 บริษทัยอ่ยไดเ้ห็นถึงความส าคญัดา้นความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยั ของพนกังาน และครอบครัว รวมถึง
ลูกคา้ / คู่คา้ ท่ีร่วมท าธุรกิจ บริษทัย่อยจึงมีการก าหนดมาตรการในการบริหารความเส่ียงดา้นสุขภาพ รวมถึงการดูแล และ
ป้องกนัโรคไวด้งัน้ี 

1. จดัให้มีการรณรงค ์รวมถึงอบรมให้ความรู้กบัพนกังานถึงการดูแลสุขอนามยั เพ่ือป้องกนัและลดการแพร่
เช้ือโควดิ-19 โดยวธีิการ Online และอบรมใหค้วามรู้หนา้งาน (OJT. ) 
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2. ก าหนดมาตรฐานการท างานอยา่งปลอดภยัในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ให้มีการ
วดัไขทุ้กคร้ังก่อนปฏิบติังาน , ก าหนดให้พนกังานตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาปฏิบติังาน 
เป็นตน้ 

3. จดัหา และสนบัสนุนอุปกรณ์ป้องกนั ส าหรับพนกังาน และผูใ้ชบ้ริการ เช่น หนา้กากอนามยั , เจลลา้งมือ , 
น ้ ายาท าความสะอาดฆ่าเช้ือ เพ่ือป้องกนั และลดความเส่ียงในการรับสมัผสัและแพร่กระจายของเช้ือโรค 

4. จดัให้มีการท าความสะอาดฆ่าเช้ือภายในรถท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และก าหนดมาตรฐานการท าความสะอาด
รถเป็นประจ า 

5. มีการตรวจสอบการปฏิบติังาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้(Site Visit) โดยหัวหนา้งาน และจป.
วชิาชีพ 

6. จดัใหมี้การท าประกนัภยัโรคโควดิ-19 ใหก้บัพนกังานทุกคน 
7. ก าหนดให้พนกังานในบางต าแหน่งสามารถปฏิบติังานท่ีบา้น ( Work From Home ) เพื่อลดความแออดัใน

สถานท่ีปฏิบติังาน และลดความเส่ียงในการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และเพ่ือเป็นการสนบัสนุนต่อ
นโยบายของภาครัฐ 

 
 ธุรกจิให้บริการประกนัวนิาศภัย    
 1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
  การรักษาฐานลูกค้าเดมิ 
  ในปี 2564 ผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการแข่งขนัในการเพ่ิมช่องทางการขาย
ประกนัค่อนขา้งสูง การให้ลูกคา้ผ่อนช าระค่าเบ้ียประกนัภยั การขายออนไลน์ รวมถึงคู่แข่งขนัรายใหม่ ท าให้บริษทัมีความ
เส่ียงท่ีจะสูญเสียฐานลูกคา้เดิม  
  มาตรการบริหารความเส่ียง 

1. บริษทัไดเ้พ่ิมช่องทางในการท่ีใหลู้กคา้เขา้ถึงการเอาประกนัไดร้วดเร็วข้ึน  
2. มีการติดตามลูกคา้อย่างต่อเน่ือง และมีการประชาสัมพนัธ์มากข้ึน เช่น ติดตามลูกคา้ทาง E-mail หรือ

ทางโทรศพัท ์ส่งจดหมายแจง้เตือนก่อนกรมธรรมห์มดอาย ุ1 เดือน เป็นตน้ 
3. น าเสนอผลิตภณัฑก์ารประกนัภยัอ่ืนท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดท้ าเพ่ิมเติมไปดว้ย 
4. พฒันา “การให้บริการหลงัการขาย” อยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัไดมี้การพฒันา ปรับปรุงขบวนการท างาน 

การให้บริการดา้นสินไหม อ านวยความสะดวก การเรียกร้องค่าสินไหมแก่ลูกคา้ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดแข็ง
ของบริษทัเม่ือเทียบกบับริษทันายหนา้ดว้ยกนั    

5. ดา้นการเงิน และการช าระค่าเบ้ียประกนั บริษทัไดท้ าโครงการร่วมกบับริษทัประกนัภยับางแห่งในการ
ผอ่นช าระค่าเบ้ียประกนัภยัส าหรับลูกคา้บางราย  

  ดว้ยกลยทุธ์ต่างๆ ดงักล่าว ท าให้บริษทัสามารถรักษาลูกคา้เดิมได ้จากอตัราการต่ออายลูุกคา้เดิมมากกว่า
ร้อยละ 80 อีกทั้งบริษทัยงัมีแผนท่ีจะขยายตลาดลูกคา้ใหม้ากข้ึน โดยการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขนัและลดความเส่ียงลง 
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 2) ความเส่ียงด้านการบริหาร/การด าเนินงาน 
  ความเส่ียงเร่ืองแผนสืบทอดและสรรหาบุคลากร 
       บริษทัมีจ านวนวนบุคคลากรมีอายคุ่อนขา้งสูง ใกลว้ยัเกษียณส่งผลให้บริษทัขาดแคลนบุคลากรในระดบั
บริหารและพนักงานนายหนา้ขายประกนั ซ่ึงจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตให้เป็นนายหน้าจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ) 

 มาตรการบริหารความเส่ียง 
1. บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัการเกษียณอายพุนกังานจาก 55 ปีเป็น 60 ปี ท าให้บริษทัมี

ระยะเวลาในการสรรหาพนกังานข้ึนมาเป็นผูสื้บทอด  
2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลากร บริษทัไดมี้การส่งเสริมให้พนกังานไปสอบเพื่อขอ

อนุญาตเป็นนายหน้าขายประกนั และจดัส่งให้เขา้รับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคม
ประกนัวนิาศภยั  บริษทัประกนัภยั ฯ เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต 

   บริษทัได้มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้บงัคบัการเกษียณอายุพนักงานจาก 55 ปีเป็น 60 ปี ท าให้บริษทัมี
ระยะเวลาในการสรรหาพนกังานข้ึนมาเป็นผูสื้บทอด อีกทั้งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลากร บริษทัไดมี้การ
ส่งเสริมใหพ้นกังานไปสอบเพ่ือขออนุญาตเป็นนายหนา้ขายประกนั และจดัส่งใหเ้ขา้รับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
สมาคมประกนัวนิาศภยั  บริษทัประกนัภยั ฯ เพื่อลดความเส่ียงดา้นการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต 
 
  ความเส่ียงบริษัทในการถูกเพกิถอนจากหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดป้ระกาศเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษทัมีเหตเุขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน
จากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ดงัน้ี 
  1. กรณีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั บริษทัตอ้งด าเนินการ
แกไ้ขเหตุภายใน 24 กมุภาพนัธ์ 2566 
  2.  กรณีงบการเงินซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีปรากฎส่วนของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์บริษทัตอ้ง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุภายใน 24 กมุภาพนัธ์ 2567 
  ทั้งน้ีอุปสรรคในการด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนขา้งตน้ข้ึนอยูก่บัผลของคดีความ ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา เป็นปัจจยัท่ีบริษทัไม่สามารถความคุมได ้ข้ึนกบัผลการพิจารณาของศาลฎีกาจะมีค าสัง่อยา่งไร 
  3. การสรรหาบุคคลเพื่อมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การด าเนินการสรรหา
กรรมการไม่สามารถสรรหาไดโ้ดยง่ายดว้ยเหตุสถานะของบริษทัท่ีอาจเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาคดีของศาลฎีกา การด าเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนข้อน้ี บริษทัตอ้งด าเนินการภายใน 24 
กมุภาพนัธ์ 2565 ทั้งน้ีบริษทัก็มีการด าเนินการสรรหากรรมการเพ่ือมาด ารงต าแหน่งดงักล่าว ซ่ึงในการประชุมกรรมการคร้ังท่ี 
1/2564 เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดมี้มติเสนอผูถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการอิสระ จ านวน 1 ท่าน  
 
 2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 
  จากการท่ีปริมาณหุ้นของบริษทัมีปริมาณซ้ือขายการหมุนเวียนนอ้ย (Free Float) เพียงร้อยละ 39.87 ของจ านวน
หุน้ทั้งหมด ผูถื้อหุน้อาจมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถซ้ือขายหุน้ไดท้นัทีในราคาท่ีตอ้งการ 
 
 2.2.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
  เน่ืองจากปัจจุบนั บริษทัไม่มีการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศแต่อยา่งใด ดงันั้น บริษทัจึงไม่มีความเส่ียง
ประเภทน้ี 
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3 การขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความยัง่ยืน 
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 
 บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทั”) มุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจภายใตเ้จตนารมณ์ท่ีว่า
ด้วย “ความส าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” (Harmonious Alignment of Success)   จากการน าคุณค่าหลัก 5 ประการ ซ่ึง
ประกอบดว้ย คุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์การประสานความร่วมมือ และประโยชน์ร่วมกนั เพ่ือส่งเสริม 
สนบัสนุนใหพ้นกังานน าไปปฎิบติั เผยแพร่ ขยายผลใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่ธุรกิจทั้งภายในและภายนอก
องคก์รท่ีตอ้งอาศยัพ่ึงพากนั จึงเกิดเป็นแนวคิดวา่หากตอ้งการใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จในระยะยาวนั้น ตอ้งมีองคป์ระกอบ
หลกั 3 ดา้นท่ีสามารถเติบโตควบคู่กนัไป คือ 1) ดา้นธุรกิจท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ 2) ดา้นพนกังานท่ีมีความสุขและรู้สึกมัน่คง
ในงาน และ 3) ดา้นสงัคมส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนืร่วมกนั หรือ “ธุรกจิก้าวหน้า พนักงานมัน่คง สังคมยัง่ยืน”  

 
การด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความส าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทได้ยึดถือแนวทางในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้าง

ความส าเร็จร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืนมาเป็นเวลานานกวา่ 40 ปี โดยใชก้ระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภายในองคก์รและร่วมกบั
องคก์รและบุคคลในหลายภาคส่วนอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด ปัจจุบนั องคก์รสหประชาชาติไดเ้ชิญชวนใหทุ้กประเทศทัว่โลก
ตั้งเป้าหมายร่วมกนัในการพฒันาอย่างย ัง่ยืน SDG’s (Sustainable Development Goals) ซ่ึงเป้าหมายขอ้ 17 ระบุเร่ืองความ
ร่วมมือเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย “Partnership for the Goals” ซ่ึงหมายความถึงความร่วมมือของทุกฝ่ายเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย 16 
ขอ้ท่ีตั้งไวใ้นเชิงประเด็นทั้งหมด รายละเอียดปรากฏในเวบ็ไซตข์องบริษทั   

พนักงานกบัการสร้างความส าเร็จร่วมกนัอย่างยัง่ยืน บริษทัใหค้วามส าคญักบัพนกังานท่ีจะเป็นผูข้บัเคล่ือนแนวปฏิบติั
คุณค่าหลกัผ่านการท างาน โดยมีตวัอย่างโครงการ “คนจริงไม่น่ิงดูดาย” ซ่ึงเป็นการเปิดพ้ืนท่ีปลอดภยัให้พนักงานไดใ้ช้
ความคิดสร้างสรรค ์สร้างความร่วมมือ คน้หาวธีิใหม่ๆ ในการแกปั้ญหาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และลงมือปฏิบติั โดยบริษทัได้
สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เช่น เงินทุน เวลา และองค์ความรู้ เพ่ือให้พนักงานไดพ้ฒันาโครงการดว้ยการผสานความรู้ความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองคก์ร นอกจากน้ี บริษทัยงัไดรั้บผลลพัธ์ของการส่งเสริมพนกังานเพ่ือสร้างความส าเร็จร่วมกนั
อยา่งย ัง่ยนืจากโครงการอ่ืนๆ รายละเอียดปรากฏในเวบ็ไซตข์องบริษทั 

สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาสังคมส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน บริษทัเช่ือมัน่วา่ องคก์รจะมีความเขม้แขง็
อยา่งย ัง่ยนืไดน้ั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนและความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่าของกิจการ 
บริษทัจึงไดส้นบัสนุนการพฒันาความยัง่ยืนทางสังคมมาอยา่งต่อเน่ือง ผ่านการด าเนินกิจกรรมต่างๆของบริษทัเพ่ือสนบัสนุน



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564    แบบ 56-1 One Report 

23 

 

การสร้างการมีส่วนร่วมดงักล่าว อีกทั้งยงัใหก้ารสนบัสนุนทุนจ านวนร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลงัจากการหกัภาระค่าภาษีเงินได้
นิติบุคคลของรอบบญัชีนั้น เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานในการสร้างกลไกความร่วมมือ “Partnership and Collaboration” 
ของมูลนิธิยวุพฒัน์ มูลนิธิเพื่อคนไทย มูลนิธิเอน็ไลฟ และองคก์รภาคี โดยสนบัสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ 

1) การบริจาคเงนิทุนให้กบัมูลนิธิยุวพฒัน์ โดยมูลนิธิไดรั้บเงินบริจาคจากแหล่งอ่ืนๆ กวา่ 300 ลา้นบาทต่อปี  
2) การสนับสนุนด้านอ่ืนๆ ผ่านการสนบัสนุนดา้นบุคลากร ร่วมเป็นอาสาสมคัร แบ่งปันเวลา สนบัสนุนงานดา้น

การบริหารจดัการ และใหค้  าแนะน า องคค์วามรู้ และความเช่ียวชาญในการพฒันาโครงการเพื่อสงัคม 
 ทั้งน้ี เงินทุนและการสนบัสนุนดา้นอ่ืนๆ จะเขา้ไปสนบัสนุนการสร้างกลไกความร่วมมือผา่นการบริหารจดัการของ
ทั้งสามมูลนิธิเพื่อเป็นผูข้ยายผลและสร้างความร่วมมือกบัองคก์รผูร่้วมพฒันาและผูม้ีส่วนไดเ้สียในสังคมให้กวา้งข้ึน        
การสร้างความร่วมมือ “Partnership and Collaboration” ถือเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีจะน าไปสู่ “ความส าเร็จร่วมกนัอย่างย ัง่ยืน” 
เกิดเป็นพลงัสังคมขนาดใหญ่เพียงพอท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงระบบ สามารถกา้วขา้มกบัดกัทางสังคมหรือ “การขาด
การผนึกก าลงั” โดยกลไกส าคญัท่ีเป็นตวัเร่งให้เกิดตวัคูณในการขยายผล คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคสังคม ภาครัฐ ภาคประชาชนท่ีร่วมเป็นอาสาสมคัรและบริจาคเงินทุน และภาคส่วน
อ่ืนๆ เพ่ือร่วมสนบัสนุนการท างานของภาคีภาคสังคมในประเด็นท่ีหลากหลาย ผ่านการระดมความร่วมมือและการระดมทุน
อยา่งเป็นระบบและโปร่งใส  

 
ดงันั้น เงินทุนและการสนับสนุนด้านอ่ืนๆ ของบริษัทจะเป็นจุดเร่ิมต้นในการขยายผล สร้างตัวคูณพลงัทางสังคม เป็น

พลงัสังคมขนาดใหญ่เพยีงพอทีจ่ะน าไปสู่การเปลีย่นแปลงเชิงระบบทีม่คีวามยัง่ยืน โดยมูลนิธิยวุพฒัน์ มูลนิธิเพื่อคนไทย และ
มูลนิธิเอ็นไลฟ “ร่วมกบัองค์กรผูร่้วมพฒันา” ในการสร้าง “กลไกความร่วมมือ” เพ่ือขยายผลและเช่ือมโยงองคก์รภาคีร่วม
พฒันาซ่ึงเป็น “ผูร่้วมพฒันาโครงการทางสังคม/ส่ิงแวดลอ้ม” ในระดบัองคก์ร ทั้งองค์กร ภาคธุรกิจ องค์กรภาคสังคม และ
องค์กรภาครัฐอีกเป็นจ านวนมาก น าไปสู่ผูรั้บผลประโยชน์จากการพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยืน อาทิ เด็กและเยาวชน เด็กปฐมวยั 
ผูสู้งอายุ ผูพิ้การและผูป่้วย ครูและผูป้กครอง บุคลากรทางการแพทย ์และประชาชนทัว่ไป น าไปสู่การสร้างนวตักรรมทาง
สังคม/ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ “ความส าเร็จร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื” ในรูปแบบต่างๆ อาทิ รูปแบบร้านคา้ (ร้านปันกนั) รูปแบบการลงทุน
เพื่อสังคม (กองทุนรวมคนไทยใจดี กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย กองทุนส่ือเพื่อความยติุธรรมทางสังคม)  แพลทฟอร์มเพื่อ
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โภชนาการเด็ก (Food for good) แพลทฟอร์ม Crowd funding (เทใจ) เป็นตน้ โดยรายละเอียดของขนาดพลงัสงัคมท่ีเกิดข้ึนจาก
แนวคิดน้ีปรากฏในเวบ็ไซตข์องบริษทั  

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ยึดถือจากนโยบายและแนวคดิดังกล่าวเป็นแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับการด าเนินธุรกิจ โดยจะพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างการเติบโตของกจิการ และผลกระทบทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบที่มต่ีอผู้มส่ีวนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เช่น ความอยู่ดมีสุีข ความรู้สึกปลอดภัยของพนักงาน เง่ือนไขการค้าทีเ่ป็น
ธรรมส าหรับคู่ค้า ความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้จากการใช้สินค้าบริการของบริษัท ตลอดจนความก้าวหน้าของพัฒนาการ
ส าหรับชุมชนและสังคม บริษัทเช่ือมัน่ว่า ความสมดุลจะส่งผลให้กจิการของบริษัทเตบิโตอย่างเข้มแข็งและยัง่ยืน 
 
3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ (Value Chain) 
 3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 
  กลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือความส าเร็จร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 
  บริษทัให้ความส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่ว่ากระบวนการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
การบริหารจดัการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรมกับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษทัเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน เพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และ   ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย บริษทัจึงก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
   1. ด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย ์เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
   2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและ                  
มีประสิทธิผล 
   3. ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
   4. ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือให้สิทธิ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการดูแลอยา่งดี 
   5. จดัโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน 
    บริษทัด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และสงัคมดว้ย นอกจากนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการจะก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้กิจการของบริษทัด าเนินไปดว้ยความ
โปร่งใส ซ่ือสตัยสุ์จริต ตรวจสอบได ้มีคุณธรรม จริยธรรม แลว้ยงัก าหนดใหบ้ริษทัประกอบกิจการโดยใหค้วามส าคญักบัการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาสังคมควบคู่กนัไปกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปพร้อมกนั เพ่ือเกิดความสมดุลใหก้บัองคก์ร 
พนกังาน และสงัคม เพื่อสร้างความยัง่ยนือยา่งต่อเน่ือง 
   ในปี 2564 ท่ีผา่นมา บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะใชน้วตักรรม ซ่ึงเป็นหน่ึงในคุณค่าหลกัองคก์ร มาเพ่ิมศกัยภาพใน
การคน้หาวธีิแกปั้ญหาสงัคมผ่านการน าเสนอสินคา้ และบริการท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
(unmet needs) ไม่วา่จะเป็นปัญหาของผูสู้งอาย ุปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ ปัญหาความ
เหล่ือมล ้าทางสังคม เป็นตน้  บริษทัยงัคงเคร่งครัดกบัมาตรการการดูแลพนกังานทุกระดบัดว้ยความใส่ใจอยา่งต่อเน่ือง ปฏิบติั
ต่อพนกังานทุกคนดว้ยความโปร่งใส และเท่าเทียม ดูแลความอยูดี่มีสุขของพนักงาน ให้ความส าคญักบัความปลอดภยั และ
ความมัน่คงในชีวิตของพนกังาน วางแผนการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งต่อเน่ืองผา่นการเพ่ิมทกัษะ ความรู้ใหม่ๆ ดว้ย
การผสานความรู้จากภายใน และภายนอกองคก์ร  
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   บริษทัให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม และเป็นธรรม ซ่ึงจะช่วยให้บริษทั
ด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งมัน่คง และยัง่ยนื เพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนดว้ย 
 
 3.2.2 การวเิคราะห์ผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 
  บริษทัให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถ้ือหุ้น ปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ซ่ึงจะช่วยให้
บริษทัด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน เพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูมี้ส่วน ไดเ้สียทุกภาคส่วน
ดว้ย 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง กลยุทธ์การบริหาร 
มาตรการในการปฏิบัติ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ถือหุ้น - ผลตอบแทนจากการลงทุน และการเติบโตของธุรกิจ 

- ด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 
- เปิดเผยขอ้มูลโปร่งใส 
- ความมัน่คงของธุรกิจ 

- ด าเนินธุรกิจให้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
- การสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุน 
- คุณค่าหลกัขององคก์ร 
- การรายงานผลประกอบการ 
 และความย ัง่ยนื 

- การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
- รายงานประจ าปี  
- เปิดเผยขอ้มูลรายงานความย ัง่ยนื 

เจ้าหน้ีสถาบัน
การเงิน 

- การไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั 
- ปฏิบติัตามเง่ือนไข และขอ้ตกลงตามสัญญา 

- บริหารสภาพคล่อง - รายงานขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ 
- ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

พนักงาน - ผลตอบแทน สวสัดิการ 
- ความกา้วหนา้ในอาชีพ การพฒันาตนเอง และการเรียนรู้ 
- ความปลอดภยัในการท างาน 
- สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรม 

- การบริหารจดัการผลตอบแทน 
สวสัดิการ 
- พฒันาทกัษะความสามารถ 
- พฒันาคุณภาพชีวิตให้เกิดความมัน่คง 
- ดูแลสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน 

- นโยบายบริหารงานบุคคลประกาศ 
และเผยแพร่ให้พนกังาน 
- แผนงานการจดัฝึกอบรมพนกังาน 
- คณะกรรมการความปลอดภยัในการ
ท างาน 
- คณะท างานคุณค่าหลกั 

ลูกค้า - ให้บริการอยา่งมีคุณภาพ 
- เง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีเป็นมาตรฐาน 
- การโปร่งใส 
- การมีส่วนร่วมของลูกคา้ 

- จดัสรรสินคา้และบริการตรงตามความ
ตอ้งการ 
- บริการรวดเร็ว ครบถว้นสมบูรณ์ 
- สัญญาท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
- ราคายติุธรรม 
- ระบบบริการลูกคา้หลงัการขาย 

- Customer Service 
- การเยีย่มเยยีนลูกคา้ 
- การปฏิบติัตามสัญญา 
- ช่องทางการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

คู่ค้า - การช าระเงินตรงเวลา และครบถว้น 
- การท าธุรกิจโปร่งใส 
- การมีส่วนร่วมกบัคู่คา้ 

- กระบวนการจดัซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ 
- บริหารสภาพคล่อง 
- การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
- การรักษาคู่คา้ให้มีการท าธุรกิจใน
ระยะยาว 

- คู่มือปฏิบติังานจดัซ้ือ 
- บริหารสร้างเครดิต 
- ประกาศนโยบาย 
- กิจกรรมสร้างสัมพนัธ์ระหวา่งคู่คา้ 

คู่แข่ง - การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม - ไม่ละเมิดสิทธิของคู่แข่ง - คู่มือจรรยาบรรณกลุ่มฯ 

ขมุชน/สังคม - ความปลอดภยับนทอ้งถนน 
- ธุรกิจเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- การสร้างสภาวะแวดลอ้มเพื่อประโยชน์ของสังคม 

- การพฒันาศกัยภาพพนกังานขบัรถ 
- การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ 
- การมีส่วนร่วมกบัสังคมในการพฒันา
สังคม 
  และชุมชน 

- อบรมการขบัขี่ปลอดภยั 
- เขา้ร่วมโครงการ “เมาไม่ขบั” 
- ก าหนดตารางการบ ารุงรักษารถยนต ์
- ช่วยเหลือสังคมท่ีส่ิงแวดลอ้มผา่น
มูลนิธิ และโครงการทางสังคม 

หน่วยงานภาครัฐ - การช าระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถูกตอ้งครบถว้น 
- การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการทุกดา้น 

- ด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 
- เคารพในกฎระเบียบต่างๆ ไม่ฝ่าฝืน 
- การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมติส่ิิงแวดล้อม 
 3.3.1 นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัตด้ิานส่ิงแวดล้อม ระยะส้ัน/ระยะยาว 
  กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคมไวด้ว้ยกนั เพ่ือการประกอบธุรกิจดว้ยการ

รักษาความสมดุลยข์องส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ให้ความส าคญัและใหค้วาม
ร่วมมือกบัชุมชนท่ีจะดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีกลุ่มฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดย 

1. ดูแล รักษาและป้องกนัมิให้เกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม จดัให้มีอุปกรณ์บ าบดัของเสีย เพ่ือไม่ให้มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนท่ีกลุ่มฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

2. เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากผลิตภณัฑ/์บริการ หรือการด าเนินงานของกลุ่มฯ ทางกลุ่มฯ 
จะเขา้ไปแกไ้ขและรับผิดชอบต่อผลเสียหายอยา่งเป็นธรรมโดยเร่งด่วน 

3. มีการฝึกอบรมและวางระบบการตรวจสอบ ดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือเพ่ิมพนูประสิทธิภาพในการดูแลส่ิงแวดลอ้มใหค้งความปลอดภยัและเป็นท่ีมัน่ใจต่อสาธารณะ 

  บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ การใชท้รัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการด าเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษทัจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้มไวใ้น
จรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือเป็นหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 
 ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อสภาพแวดลอ้มส่วนรวม  
 ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยดัพลงังานและทรัพยากรอ่ืนๆ 

โดยการน าเทคโนโลยท่ีีสามารถประหยดัพลงังานมาใชภ้ายในบริษทั   
 
 3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
  ก. ด้านการจดัการพลงังาน 
   คณะท างานดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกตวัแทนจาก
บริษทัได้มีการด าเนินการแผนงานการปรับปรุงและพฒันาอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงมีการรณรงค์เพื่อลดการใช้พลงังานและ
ทรัพยากรต่างๆ ซ่ึงจากแผนงานดงักล่าวสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและน ้ าลงไดเ้ป็นอยา่งมาก 
 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ยงัมีคณะท างานดา้นพลงังานเพ่ือรณรงคใ์หค้วามรู้ สร้างจิตส านึก และสร้าง
ความตระหนกัเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานใหก้บัพนกังาน ผา่นกิจกรรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  
  ข. การจดัการขยะ ของเสีย และมลพษิ 
   บริษทัจดัใหมี้โครงการต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการขยะ เช่น การแยกขยะ การลดขยะอินทรีย ์ การแปลงขยะ
เป็นแร่ธาตุในดิน และการจดัการขยะติดเช้ือท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  เป็นตน้ ซ่ึงโครงการดงักล่าว
เป็นโครงการต่อเน่ือง 
  ค. การจดัการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 
   บริษทัใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก บริษทัจึงเลือกใชผ้ลิตภณัฑใ์นการ
ด าเนินธุรกิจท่ีใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มร่วมกนัของพนกังาน 
องคก์ร และลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 
    ปัจจุบนั บริษทัไม่ไดด้ าเนินการการวดัค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินธุรกิจโดยผูใ้ห้
การรับรองขอ้มูลท่ีข้ึนทะเบียนกบัองคก์รบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เน่ืองดว้ยเหตุผลของความเหมาะสมกบับริบท



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564    แบบ 56-1 One Report 

27 

 

ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงจะตอ้งมีการบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้มอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบ และเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงการบริหารจดัการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 
 
3.4 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมติสัิงคม 
 3.4.1 นโยบายและแนวปฎบิัตทิีส่อดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคบั ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิบริษทั 

รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน 
  กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคมไวด้ว้ยกนั เพ่ือการประกอบธุรกิจดว้ยการ
รักษาความสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติัตามกฎหมายและ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ให้ความส าคญัและให้ความร่วมมือ
กบัชุมชนท่ีจะดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีกลุ่มฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ (รายละเอียดในขอ้ 3.3.1) 
  การเคารพสิทธิมนุษยชน  
  บริษทัตระหนกัและให้ความส าคญัต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย ์จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายให้ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนตอ้งใหค้วามเคารพในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและใหค้วามเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ทั้งของพนกังานทุกคน
และผูมี้ส่วนไดเ้สียอนัเป็นหลกัการตามมาตรฐานสากล ซ่ึงถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ บริษทัมีนโยบายอยา่ง
ชดัเจนท่ีจะร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมภายใตคุ้ณค่าหลกั (Core Value) “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สงัคมยัง่ยนื”  

 บริษทัสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนกังานของบริษทัและ
บริษทัย่อยเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใชแ้รงงานบงัคบัและ/หรือแรงงาน
เด็กทุกรูปแบบ พร้อมทั้งดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมาตรฐานของกฎหมายคุม้ครองแรงงานอยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัใหค้วามเคารพและปฏิบติัตามหลกัสากลในการจา้งงาน ในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดว้ย
ความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั ไม่เลือก
ปฏิบติัและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานทั้งในเร่ืองเพศ อาย ุศาสนา เช้ือชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย 
และความคิดเห็นทางการเมือง 

 บริษทัเฝ้าระวงัและติดตามให้บริษทัย่อย คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดถื้อปฏิบติัตามหลกัการสากลว่าดว้ย
เร่ืองสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุม้ครองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บความเสียหาย
อนัเกิดจากการละเมิดสิทธิอนัสืบเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 บริษทัไดจ้ดัสถานท่ีท างานโดยค านึงสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู่น่าท างาน และให้ความส าคญัในเร่ืองความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างานของพนกังาน 

 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนิน
กิจการหรือกระบวนการท างานของบริษทั โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมขอ้เสนอแนะ” คณะท างานชุดต่างๆ 
อาทิ คณะท างานสวสัดิการ และคณะท างานการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นตน้ 

 บริษทัก าหนดมาตรการในการใหมี้ความคุม้ครองพนกังานท่ีแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือการปฏิบติัต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกนั โดยจะไดรั้บความคุม้ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลัน่
แกลง้หรือกระท าดว้ยประการใดๆ ท่ีจะท าใหผู้แ้จง้เบาะแสไม่สามารถทนท างานอยูต่่อไปได ้

การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
  พนกังานถือเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าของบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัตอ่
แรงงานอยา่งเป็นธรรมและใหค้วามเคารพต่อศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกนั เพ่ือมุ่งหวงั
ใหเ้กิดความสงบสุขทั้งในบริษทัและในสงัคมอยา่งย ัง่ยนื กล่าวคือ 
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 บริษทัใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนัทั้งใน
เร่ืองของโอกาสในการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง การโยกยา้ย การดูแลสวสัดิภาพและการใหผ้ลตอบแทนรวม
ตลอดถึงการให้โอกาสในการได้รับการพฒันาตามความเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบติัอนัเกิดจากความ
แตกต่างในเร่ือง เพศ อาย ุศาสนา เช้ือชาติ ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ หรือสภาพร่างกาย 

 บริษัทก าหนดให้ผูบ้ ังคบับัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าท่ีดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในทุกหน่วยงาน โดย
หลีกเล่ียงการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าท่ีการท างานของ
พนกังาน หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังานอยา่งไม่เป็น
ธรรม และไม่เหมาะสม 

 บริษทัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพนกังานเพ่ือฝึกทกัษะและเพ่ิมพนูศกัยภาพอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 บริษทัจัดให้มีสวสัดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี การท าประกันสุขภาพและการ

ประกนัชีวติใหพ้นกังานอยา่งเท่าเทียมกนัทุกระดบั 
 บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมสามารถส่ง

ความคิดเห็นหรือร้องเรียนไดโ้ดยตรงถึงผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผูจ้ดัการ  
และประธานกรรมการบริหาร โดยผ่านช่องทาง การเขา้พบเป็นการส่วนตวั / ร้องเรียนผ่านจดหมาย / 
เอกสาร / อีเมล เป็นตน้  

 บริษทัก าหนดแนวทางการปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ขอ้ร้องเรียน / ขอ้เสนอแนะ ของพนกังานตอ้งไดรั้บการ
ช้ีแจง / แกไ้ข  หรือน าไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสม   

 บริษทัก าหนดมาตรการในการใหมี้ความคุม้ครองพนกังานท่ีร้องเรียน / แจง้เบาะแสเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อ
พนกังานอยา่งไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกนั โดยจะไดรั้บความคุม้ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลัน่แกลง้
หรือกระท าดว้ยประการใดๆ ท่ีจะท าใหผู้ร้้องเรียน / ผูแ้จง้เบาะแสไม่สามารถทนท างานอยูต่่อไปได ้

 
 3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
  ผลการด าเนินงานและผลลพัธ์ทีเ่กีย่วข้องด้านสังคม รวมถึงประเดน็ผลกระทบด้านลบ (ถ้าม)ี 
  การด าเนินงานด้านธุรกจิก้าวหน้า 
  บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยหน่ึงในธุรกิจของบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
(มหาชน) ด าเนินธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนตแ์ต่ละประเภทต่างๆ เพ่ือการด าเนินงานจึงมุ่งเนน้การบริหารจดัการท่ีเขา้ร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจให้บริการด้วยคุณภาพอย่างมืออาชีพ เน้นความปลอดภยัสูงสุด ทั้งการ
ใหบ้ริการรถโรงเรียนและรถรับส่งพนกังาน เพราะการบริการท่ีไดม้าตรฐานจะสร้างคุณค่าทางจิตใจ เพ่ือคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บั
ลูกคา้ โดย 
  1) มาตรฐานผลติภัณฑ์ และการบริการอย่างมคุีณภาพ   
   การให้บริการรถเช่าระยะยาวและรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ โดยให้บริการบ ารุงรักษารถยนตแ์บบครบ
วงจร ในระดบัมาตรฐานสากล การด าเนินธุรกิจมุ่งเนน้ในการใหบ้ริการเป็นหลกั การให้บริการรถเช่าดว้ยรถใหม่ท่ีมีคุณภาพ 
และสมรรถนะเยี่ยมผ่านการตรวจเช็คมาเป็นอยา่งดี ในรูปแบบการเช่าดว้ยอตัราเช่าท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีรถทดแทนให้
ใชใ้นกรณี รถขดัขอ้ง หรือเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงการให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง จดัให้มีบริการหลงัการขายผ่านศูนย์
ประสานงาน (Call Center) ในรูปแบบ One Stop Service เพื่อดูแลลูกคา้ นดัหมายน ารถยนตเ์ขา้รับการบ ารุงรักษา ประสานงาน 
ให้ค  าแนะน าเร่ืองต่างๆ พร้อมทีมช่างมืออาชีพ และการบริการรถซ่อมบ ารุงเคล่ือนท่ี ซ่ึงมีมาตรฐานผลิตภณัฑ ์และการบริการ
อยา่งมีคุณภาพ ดงัน้ี  
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   ก)  ยานพาหนะทีม่มีาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสูงสุด 
    ในการให้บริการในธุรกิจรถรับ-ส่งนักเรียน และธุรกิจรถโดยสารรับ-ส่งพนกังานนั้น บริษทัค านึงถึง
ความปลอดภยัสูงสุดของผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญั จึงน าเสนอประเภทรถท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายพร้อมอุปกรณ์ความ
ปลอดภยัตามพระราชบญัญติัรถโดยสารและเพ่ิมเติมอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานสากล เช่น Entrance and Exit Light, Amber 
Light , First Aid Kit  และ Stop flashing Light เป็นตน้ และบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  
   ข)  มาตรฐานของพนักงานขับรถ/กปัตนัทีม่คุีณภาพ   
    บริษทัค านึงถึงความปลอดภยับนท้องถนน และให้ความส าคญัตั้งแต่การคดัเลือกพนักงานเขา้ร่วม
ท างานกบับริษทั เพ่ือน าเสนอการให้บริการ พร้อมส่งต่อผลการให้บริการไปยงัลูกคา้ดว้ยการให้บริการอยา่งคุณภาพ โดยให้
ความส าคญัในขั้นตอนการสรรหาพนกังาน เป็นการด าเนินธุรกิจในรูปแบบการไดป้ระโยชน์ร่วมกนั โดยพนกังานตอ้งผา่นการ
คดัเลือก การสรรหา และตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  

 ผา่นการตรวจรับรองประวติัอาชญากรรมจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 การตรวจสุขภาพก่อนเขา้ท างานจากโรงพยาบาลชั้นน าท่ีมีสัญญากับบริษทัเฉพาะโดยตอ้งผ่าน

รายการตรวจตามมาตรฐาน  
 มีใบขบัข่ีรถยนตถู์กตอ้งกบัประเภทการใหบ้ริการ 
 ผูผ้่านการคดัเลือกจะไดรั้บการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบติั (OJT) ระยะเวลา 2 วนัก่อนเร่ิม

ปฏิบติังานในหลกัสูตรต่างๆ เช่น การขบัข่ีปลอดภยั กฎหมายจราจร การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การ
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั การให้บริการ การสร้างความประทบัใจ ทศันคติ บุคลิกภาพ โดยเป็น
การพฒัาบุคลากรทั้งก่อน และระหวา่งปีอยา่งต่อเน่ือง 

 การตรวจสอบยานพาหนะตามรายการท่ีก าหนดทุกคร้ังก่อนออกใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
 ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบติังานของพนักงานขบัรถในเชิงรุก โดยการสุ่มตรวจสอบ รวมทั้งรับ

รายงานร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ และผลจากแบบสอบถามจากลูกคา้ 
 การสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายเป็นประจ า 
 การตรวจสุขภาพประจ าปี (โดยก าหนดเป็นตามช่วงอาย)ุ รวมทั้งการตรวจสายตาแบบอาชีวอนามยั

เป็นประจ าทุกปี  
 การปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยของการท างานในแต่ละวนั เช่น ตรวจวดัระดับ

แอลกอฮอล์ในเลือดทุกคร้ังก่อนการปฏิบติังาน (ซ่ึงผลการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ในปี 2564          
ท่ีผ่านมา พบว่าปราศจากแอลกอฮอล์ร้อยละ 100) รวมทั้ งมีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อน
ปฏิบติังาน 

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

โดยเฉพาะ เพ่ือน ามาใชใ้นการเก็บฐานขอ้มูลของลูกคา้ตั้งแต่เร่ิมตน้สัญญาจนครบสญัญาทั้งประวติั
การซ่อมบ ารุง อุบติัเหตุ การนดัหมาย โดยมีการเช่ือมโยงงานของทุกฝ่ายเขา้มาในระบบ ทั้งน้ี เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ในการใชบ้ริการ โดยในปีท่ีผา่นมา ผลส ารวจความพึงใจของลูกคา้
โดยรวมร้อยละ 97.86 

 สร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ในมาตรฐานการให้บริการท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งมีการพฒันา/ปรับปรุง
กระบวนท างานและบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง โดยการก าหนดกระบวนการท่ีจ าเป็น ความสมัพนัธ์ของ
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กระบวนการต่างๆ ติดตามผล ตรวจประเมิน และวิเคราะห์กระบวนการท่ีน ามาประยุกต์ใชเ้พ่ือ
ด าเนินการใหบ้รรลุตามแผนท่ีก าหนดไว ้

 มีช่องทางเฉพาะส าหรับลูกคา้ในการแจง้เร่ืองร้องเรียนต่างๆ และไดส้รุปขอ้ร้องเรียนต่างๆ รายงาน
ในการประชุมผูบ้ริหารประจ าเดือน เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันา น ามาซ่ึงการให้บริการท่ีเป็น
มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 ทบทวน และปรับปรุงรูปแบบกระบวนการท างาน และระบบงานสนบัสนุนให้ทนัสมยัสอดคลอ้ง
ต่อการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ปลอดภยั และไม่ขดัต่อขอ้กฎหมาย โดยผา่นกระบวนการ
ตรวจประเมิน และสรุปผลการตรวจประเมินในการประชุมผูบ้ริหารเพื่อการปรับปรุงและพฒันา
ต่อไป 

   ง) การน าเทคโนโลยรีะบบตรวจสอบและตดิตาม พร้อมนวตักรรมรายงานสถานะการให้บริการ 
    บริษทัค านึงถึงความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัหน่ึง และยงัคงให้ความส าคญัในการรักษาระดบัมาตรฐาน
การบริการโดยการน าเทคโนโลยใีหม่มาปรับใชค้วบคู่กบับริการ และร่วมกบัโรงเรียน อาทิ  

 เทคโนโลยี GPS/GPRS ท่ีทนัสมยั เพ่ือการตรวจสอบต าแหน่งรถ และควบคุมความเร็วในการขบัขี่
โดยจ ากัดความเร็ว ตามนโยบายความปลอดภยัลูกคา้ หรือภายใตก้ฎหมายจราจร รวมทั้ งจดัท า
รายงานวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการขบัข่ีพฒันาตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  

 แอพพลิเคชัน่ “SPOT THE MOVE” เป็นนวตักรรมเพ่ือต่อยอดบริการให้กบัธุรกิจรถโรงเรียน ให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความไวว้างใจในความปลอดภยั สามารถตรวจสอบเส้นทางได ้มีศูนยบ์ริการขอ้มูล   
ท่ีรวดเร็ว ตอบสนองโจทย์ทางธุรกิจของบริการดังกล่าวท่ีต้องการส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับ            
ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริการอย่างครบถว้น ไดแ้ก่ นกัเรียน ผูป้กครอง ครู กปัตนั และโรงเรียน ทั้งน้ี
เป็นนวตักรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการส่งมอบบริการด้วยความรับผิดชอบสูงสุด          
ต่อลูกคา้ โดยเทคโนโลยีดงักล่าวจะท าแจง้สถานะของนกัเรียนใหผู้ป้กครองรับทราบ แสดงขอ้มูล
อ่ืนๆ เช่น ต าแหน่งของรถ รายงานภาพจากในห้องโดยสาร และเป็นช่องทางส่ือสารให้กับ
ผูป้กครอง 

 ควบคุมระบบปฎิบติัการของเทคโนโลยแีละแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ผา่น PIL Contact Centre  089-258-5959  
 น าระบบซอฟแวร์การจดัรถโรงเรียนเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวางแผนรับ - ส่งนกัเรียนใน

แต่ละวนั โดยก าหนดให้ผูใ้ชง้าน (โรงเรียน) เป็นผูร้ะบุขอ้มูลท่ีสะดวกต่อการใชง้านจากนั้นขอ้มูล
ดงักล่าวจะถูกส่งมาฝ่ายปฏิบติัการเพ่ือออกเป็นใบงานส าหรับการท างานในแต่ละวนั 

 น าระบบซอฟแวร์การจดัการขนส่ง: เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีลกัษณะคลา้ยการจดัการรถโรงเรียน 
แตกต่างในรายละเอียดการก าหนดจุดหมายต่างๆ ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถก าหนดไดเ้องโดยใชล้ะติจูด 
ลองจิจูดเป็นตัวก าหนดจากนั้ นระบบจะประมวลผลออกมาเป็นใบงานท่ีมีข้อมูลเส้นทาง 
ก าหนดเวลา และรายละเอียดส าหรับงานนั้น ๆ เพ่ือการปฏิบติังานต่อไป 

 การให้บริการรถให้บริการท่ีให้ความส าคญัเร่ืองความปลอดอภยัการอ านวยความสะดวกในการ
ระบุต าแหน่งของรถท่ีใหเ้ช่าบริการ 

 จ)  สร้างวัฒนธรรมการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าภายใต้โครงการ MOVE             
ทีข่ับเคล่ือนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน โดยน าขอ้มูลดา้นต่างๆ มาวเิคราะห์ ต่อยอด ปรับปรุง
และพฒันาบริการเพื่อประโยชน์ของลูกคา้สูงสุด 
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 2)  การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
  บริษทั และบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจโดยยึดถือ “จรรยาบรรณกลุ่มบริษทัพรีเมียร์” เป็นไปตามหลกัธรรมาภิ
บาลยดึในหลกัคุณธรรม จริยธรรม ความถูกตอ้ง โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ในปี 2556 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์
ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การประเมินตนเองเร่ืองมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
เพ่ือยื่นให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ พิจารณาและบริษทัไดรั้บการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตอยา่งเป็นทางการ ในวนัท่ี 4 เมษายน 2557 บริษทัจึงก าหนดนโยบายดา้นการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ใหเ้ป็นหน่ึงในมาตรการในการด าเนินธุรกิจและเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
ผูบ้งัคบับญัชา พนักงานทุกคนทุกระดบั ลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วง ซ่ึงบริษทั และบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยนโยบาย
ดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ี www.pe.premier.co.th 

 คู่มือปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 บริษทัและบริษทัย่อยก าหนดให้มีการทบทวนคู่มือปฏิบติัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็น

ประจ าทุกปี และเม่ือปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้บทวนคู่มือดงักล่าวโดยหน่วยงานกฎหมายของ
บริษทั และมีการปรับปรุงเน้ือหาคู่มือดงักล่าว เผยแพร่ไวใ้นระบบอินทราเน็ตขององคก์ร พนกังานของ
บริษทัทุกคนสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นระบบเครือข่ายภายในของบริษทั 

 โครงการแนวร่วมปฏิบติัการของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
 ตามท่ีทางบริษทัไดรั้บการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นทุจริตอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นั้น บริษทัไดมี้การทบทวนและสอบ
ทานระบบควบคุมภายในตามแนวทางท่ีก าหนดในแบบประเมินตนเอง และมีการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือยื่นขอต่ออายใุบรับรองยงัคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบติั โดยเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดรั้บการต่ออายกุารรับรองเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต คร้ังท่ี 1 และไดรั้บการต่ออายคุร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 
7 กมุภาพนัธ์ 2563 ทั้งน้ี บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บการรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบติัใน
การต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชนไทย เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563   

 การก าจดัความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอรัปชัน่ 
 บริษทัให้ความส าคญัและทบทวนประเมินความเส่ียงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงไดบ้รรจุ

ใหเ้ป็นหน่ึงหวัขอ้ของการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยก าหนดไวเ้ป็นแผนระยะยาวและไดเ้พ่ิมเติม
ให้ความเส่ียงด้านปัญหาทุจริตและคอร์รัปชั่น เป็นหน่ึงในปัจจัยความเส่ียงท่ีต้องมีการประเมิน 
ก าหนดการควบคุม และมาตรการรองรับความเส่ียง เพ่ือการทบทวน ติดตามเป็นประจ าทุกปี ทั้ งน้ี 
บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ไวใ้นหวัขอ้เร่ือง ปัจจยัความเส่ียง 

 การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  
 บริษทัด าเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาท่ี

ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด  และไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบั
คู่คา้หรือเจา้หน้ี หากในกรณีท่ีขอ้มูลปรากฏวา่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษทัจะหารือกบั
คู่คา้หรือเจา้หน้ี เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาให้รวดเร็ว และเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งน้ี บริษทัได้
จดัท าคู่มือต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เพ่ือให้พนักงานทุกคนถือปฏิบติั เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ 
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และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้งการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง 
เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า คู่คา้ และมีกระบวนการเรียบคืนสินคา้หากพบความผิดปกติ
เก่ียวกบัคุณภาพสินคา้  การแข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการคา้ ดว้ย
การกล่าวร้ายหรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม เปิดโอกาสใหผู้ข้ายทุกราย
ท่ีมีสินคา้และบริการตามเง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด มีสิทธิในการน าเสนอราคาสินคา้และบริการอย่าง
โปร่งใส และได้มีการเพ่ิมจ านวนผูข้ายให้หลากหลายมากข้ึน ในการคัดเลือกผู ้ขาย ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และก าหนดใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไข
ท่ีแจง้ใหผู้ข้ายทราบแลว้ ไม่กระท าการในลกัษณะล าเอียงใหก้บัผูใ้ดหรือฝ่ายใด 

 เคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์น 
 มุ่งเนน้ส่งเสริมและปฏิบติัตามสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สิทธิทางศีลธรรมอยา่ง

เคร่งครัด โดยก าหนดนโยบายไวใ้นคู่มือนโยบายกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เร่ืองนโยบายความลบัทางธุรกิจ
และทรัพยสิ์นทางปัญญา และส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอย่าง
มีประสิทธิภาพ ใชสิ้นคา้ บริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง และไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็นการ
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 3) การพฒันาคุณภาพชีวติและการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 
ก) สนบัสนุนการใชย้านพาหนะพลงังานทางเลือก เพ่ือเป็นการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศแก่รถท่ีให้

เช่า โดยการน าเสนอและผลักดันเคร่ืองยนต์ใช้ระบบไฟฟ้าและเช้ือเพลิงธรรมชาติ (Hybrid) โดย
ปัจจุบนัมีจ านวนประเภทดงักล่าว 7.2% ของจ านวนรถในใหบ้ริการทั้งหมด  

ข) โครงการขบัข่ีปลอดภยั และการบ ารุงรักษารถยนตร่์วมกบัคู่คา้ในปี 2564 โดยบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ 
ลิซซ่ิง จ ากดั (PIL) และบริษทั บี-ควิก จ ากดั ร่วมมือกนัจดักิจกรรมอบรม วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชร้ถ และสร้างจิตส านึกในการขบัข่ี เพ่ือลดอุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูใ้ชร้ถ
โดยมีหวัขอ้ในการอบรมดงัน้ี  

  (1) การสร้างจิตส านึกการขบัข่ีปลอดภยั (เพ่ิมเติมเร่ือง เทคโนโลยีความปลอดภยัของรถยนต์ใน
ปัจจุบนั) 

  (2) การคาดการณ์อุบติัเหตุ (เหตุการณ์ตวัอยา่งในปัจจุบนั) 
  (3) การดูแล และบ ารุงรักษารถยนต ์    

ค) การบ ารุงรักษารถทุกคนัของบริษทัใชศู้นยบ์ริการท่ีไดม้าตรฐาน 
 จ านวนรถของบริษทักว่า 1,058 คนั ใชบ้ริการบ ารุงรักษารถทุกคนัโดยใชศู้นยบ์ริการท่ีไดม้าตรฐาน 

โดยค านึงถึงการบริหารจดัการการก าจดัของเสีย เช่น น ้ ามนัเคร่ือง น ้ ามนัหล่อล่ืนต่างๆ อย่างเป็น
ระบบโดยหน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ในปี 
2564 จ านวนศูนยบ์ริการท่ีใชท้ั้ งหมด 478 ศูนย ์จากจ านวน 1,085 ศูนย ์  

ง) การดูแลรักษายางรถยนต ์และการน ายางรถยนตป์ระเภทประหยดัน ้ ามนั (Energy Save) มาใช ้
 บริษทัตรวจสภาพดูแลรักษายางรถยนต ์เพ่ือป้องกนัการสึกท่ีผิดปกติของยางรถยนต ์และส่งเสริมใหมี้

การน ายางประเภทประหยดัน ้ ามนัมาใช ้โดยเขา้รับบริการจากศูนยท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานเพ่ือบ ารุงรักษา
ให้อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ ส่งผลให้เป็นการลดปริมาณการใชน้ ้ ามนัลดลงร้อยละ 1.41 ต่อปี/คนั และลด
ภาวะมลพิษทางอากาศ CO2 ไดถึ้ง 3,382.64 กรัม/กม.  
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จ) สถิติจ านวนเท่ียววิง่ของบริการกลุ่มรถโดยสารประเภทต่างๆ และอุบติัเหตุ ระหวา่งปี 2562 – 2564 
 

Route 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน 
เที่ยววิง่ 

อุบัติเหตุ ร้อยละ 
จ านวน 
เที่ยววิง่ 

อุบัติเหตุ ร้อยละ 
จ านวน 
เที่ยววิง่ 

อุบัติเหตุ ร้อยละ 

Shuttle Bus 29,114 25 0.09 35,341 7 0.02 3,879 1 0.03 
School Bus 15,443 10 0.06 11,835 0 0.00 11,469 13 0.11 
Total 44,587 35 0.08 47,176 7 0.01 15,348 14 0.14 

 
ฉ) การน าระบบงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ 
 บริษทัยอ่ยน าเทคโนโลยกีารออกกรมธรรมใ์นรูปแบบ E-Policy เพื่อเป็นการลดการใชป้ริมาณกระดาษ

ในการท าเอกสารหรือส าเนาต่างๆ และการรณรงค์ให้ใช้กระดาษหน้า 2 ส าหรับเอกสารท่ีไม่เป็น
ทางการ ส่งผลใหล้ดปริมาณการใชก้ระดาษ (E-Policy) และลดพ้ืนท่ีจดัเก็บเอกสาร 

 

ปี 
จ านวน
กรมธรรม์ 

ลดการใช้กระดาษ 
ลดคาร์บอนไดออกไซด์ 

ลดการตัดต้นไม้ 
(ต้น) ร้อยละ แผ่น (1 รีม : 500 แผ่น) 

2562 11,000 30%  32,568 แผน่ (65 รีม) 814.20 กก. 12.923 
2563 8,433 30%  25,299 แผน่ (50 รีม) 625.00 กก. 09.920 
2564 9,896 30% 29,688 แผน่ (59 รีม) 737.00 กก. 11.70 

 
  4)  การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
       บริษทัมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งมัน่ในการพฒันาส่งเสริม
และยกระดบัคุณภาพชีวติของสงัคมและชุมชนใหมี้คุณภาพดีข้ึนพร้อมกบัการเติบโตของบริษทั โดยในปี  2564 บริษทัไดมี้การ
สนบัสนุนกิจกรรมอยา่งสม ่าเสนอ โดยด าเนินโครงการต่างๆ ท่ีค  านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีสังคมจะพึงไดรั้บเพ่ือ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน อาทิ โครงการสนบัสนุนอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กบับุคคลากรทางการแพทย ์โรงพยาบาลสิรินธร เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน โครงการสนบัสนุนเงินบริจาคเพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยใ์หก้บัโรงพยาบาลรามาธิบดี และโครงการ
บริจาคโทรศพัทมื์อถือเพ่ือสนบัสนุน ส่งเสริมการศึกษาใหก้บัเด็กนกัเรียนโดยผา่นมูลนิธิยวุพฒัน์ เป็นตน้  
 
  การด าเนินงานด้านพนักงานมัน่คง 
  บริษทัให้ความส าคญัในการปฏิบติัต่อพนักงานบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกนั ทั้งใน
เร่ืองของโอกาสในการประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง การโยกยา้ย และการใหผ้ลตอบแทนรวม ตลอด
ถึงการใหโ้อกาสในการไดรั้บการพฒันาเพ่ือฝึกทกัษะ และเพ่ิมพนูศกัยภาพอยา่งสม ่าเสมอ โดยไม่เลือกปฏิบติัอนัเกิดจากความ
แตกต่างในเร่ือง เพศ อาย ุศาสนา เช้ือชาติ ภูมิภาค  ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย 
  บริษทัจดัให้มีสวสัดิการ เคร่ืองแบบพนักงาน การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี การท าประกัน
สุขภาพ การประกนัชีวติ สหกรณ์ออมทรัพย ์และกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหพ้นกังานอยา่งเท่าเทียมกนัทุกระดบัชั้น 
  บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมสามารถส่งเสริม
ความคิดเห็นหรือร้องเรียนไดโ้ดยตรงถึงผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงผูบ้ริหารและกรรมการผูจ้ดัการ โดย
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ผ่านช่องทางการเขา้พบเป็นการส่วนตวั / การท่ีฝ่ายบุคคล และหัวหน้างานเขา้ไปเยี่ยมตามหน้างานอย่างเป็นประจ า และ
ต่อเน่ือง รวมทั้งการรับขอ้ร้องเรียนผา่นไลน์ / โทรศพัท ์/ จดหมาย / เอกสาร / อีเมล ์เป็นตน้ 
  บริษทัก าหนดแนวทางการปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะของพนกังานตอ้งไดรั้บการ ช้ีแจง 
แก้ไข หรือน าไปปฏิบติั รวมถึงมาตรการในการให้มีความคุม้ครองพนักงานท่ีร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเก่ียวกับการปฏิบติั          
ต่อพนกังานอยา่งไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกนั โดยจะไดรั้บความคุม้ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลัน่แกลง้หรือกระท าดว้ย
ประการใดๆ ท่ีจะท าใหผู้ร้้องเรียน / ผูแ้จง้เบาะแสไม่สามารถทนท างานอยูต่่อไปได ้ 
  ผลการด าเนินงานปี 2564 

1. อุบติัเหตุรุนแรง (คร้ัง) หมายถึง อุบติัเหตุท่ีทรัพยสิ์นของบริษทั มีความเสียหายมากหรือมีพนกังานบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยดุงาน ปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากบัศูนย ์และอตัราการหยดุงาน ปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากบัศูนย ์

2. อตัราความถ่ีการบาดเจ็บ และอตัราความสาหัสของการบาดเจ็บ ท่ีมีต่อพนกังานสะทอ้นให้เห็นถึงจ านวน
พนกังานท่ีไดรั้บการบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยดุงาน และจ านวนวนัท างานท่ีสูญเสียไปเม่ือเทียบกบัจ านวนชัว่โมงการท างาน
ของพนกังานทุกคนในแต่ละปีจะกระตุน้ใหพ้นกังานทุกคนตระหนกั และช่วยกนัดูแลเพ่ือนพนกังาน เป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิด
อุบติัการณ์จนไดรั้บการบาดเจ็บในการท างานไดอี้กทางหน่ึง ปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากบัศูนย ์

3. การจา้งงานผูพ้ิการ ในปี 2564 บริษทัมีการจา้งงานผูพ้ิการให้ปฏิบติัหนา้ท่ีจ านวน 3 อตัรา โดยผ่านมูลนิธิ
นวตักรรมทางสังคม และบริษทัมีการดูแลสถานท่ีท างาน และส่ิงอ านวยความสะดวก รวมถึงอุปกรณ์ให้มีความสะดวกและ
เหมาะสมในการปฏิบติังาน โดยค านึงถึงการเขา้ถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องผูพิ้การเป็นส าคญัไดแ้ก่ อุปกรณ์ส่ือสารท่ีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ การปรับปรุงทางลาดข้ึน-ลง อาคารให้มีความกวา้งยาว และความลาดเอียงให้
เป็นไปตามมาตรฐาน การก าหนดท่ีจอดรถส าหรับผูพิ้การ และการปรับปรุงหอ้งน ้ าส าหรับผูพิ้การ เป็นตน้ 

4 การพฒันาพนกังาน  
 นอกจากหลกัสูตรเพ่ือพฒันาทกัษะความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นแลว้ นอกจากน้ี หน่วยงานบริหารทรัพยากร

บุคคลไดจ้ดัท าแผนพฒันาต าแหน่งงาน และความรับผิดชอบ และส่งตวัพนกังานให้มีการอบรมอย่างต่อเน่ือง ทั้งแบบ Class 
Room และ Online และเขา้ไปดูแลความอยูดี่มีสุขของพนกังานตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีพนกังานให้บริการอยู ่เพ่ือรับทราบขอ้มูล
ข่าวสาร 2 ทาง ซ่ึงเป็นการดูแล รับทราบปัญหา อุปสรรคในการท างาน และมีการจดัโครงการ HR Club Fineday ข้ึนมา ซ่ึง
นอกจากจะเพื่อเป็นการส่ือสาร 2 ทางแลว้ รวมทั้งยงัเป็นการพฒันาพนกังานของบริษทัไปในตวัดว้ย 

 บริษทัมีการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังานออกเป็น 3 ระดบั 
โดยจ านวนชัว่โมงของการฝึกอบรมของพนกังานในปีท่ีผา่นมา มีจ านวนชัว่โมงการฝึกทั้งปี 1,013 ชัว่โมง จากจ านวนพนกังาน
ท่ีเขา้อบรมทั้งหมด 248 คน   

5. สร้างจิตส านึกแก่พนกังาน  
 ดว้ยความตระหนกัว่าการสร้างความยัง่ยืนในสังคมจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งเร่ิมจากการสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กบั

พนกังาน ก่อนท่ีจะกา้วสู่การเปล่ียนแปลงในระดบัธุรกิจและสังคม กลุ่มบริษทัพรีเมียร์จึงไดจ้ดัตั้ง “โครงการคนจริงไม่นิ่งดู
ดาย” กระตุน้ให้พนกังานไดน้ าคุณค่าหลกัขององค์กรไปปฏิบติั เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการไม่น่ิงเฉยกบัปัญหารอบตวั โดย
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ไดมี้การสนับสนุนโครงการในรูปแบบของการประชาสัมพนัธ์ รณรงค์ให้พนักงานไดมี้ส่วนร่วม และ
น าเสนอโครงการตา่งๆ ท่ีจะพฒันาองคก์รในทุกดา้น อนัจะน ามาซ่ึงความส าเร็จร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื  
  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาชุมชนและสงัคม ผา่นการด าเนินกิจการของมูลนิธิต่างๆ 
อาทิ มูลนิธิยุวพฒัน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ดว้ยการบริจาคเงินจ านวนร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี
ใหก้บัมูลนิธิท่ีเป็นกลไกหลกัของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ในการขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคม  
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4 วเิคราะห์และค าอธิบายฝ่ายจดัการ  
4.1 วเิคราะห์การด าเนินงานและฐานะการเงนิ (ตามแบบสอบทานการเปิดเผยข้อมูล) 
 ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิ 
 (1)  ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิ     
  จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเน่ืองจากปี 2563 ท าให้ธุรกิจให้เช่ารถและธุรกิจนายหน้า
ประกนัวนิาศภยัมีรายไดล้ดลง บริษทัยอ่ยยงัคงใชม้าตรการรักษาฐานลูกคา้ เช่น การขยายสญัญาเช่ารถหรือผอ่นปรนช่วยเหลือ
สนบัสนุนลูกคา้ตามสถานการณ์ท่ีจ าเป็น  
  บริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ ยงัคงมุ่งเนน้การให้บริการรูปแบบต่างๆ ท่ีมีมาตรฐานสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมในการใหบ้ริการ และการน าเทคโนโลยมีาใชง้านบริหารจดัการเพ่ือการวเิคราะห์
พฒันาการบริการใหมี้ประสิทธิภาพ ดงันั้นเป้าหมายกลยทุธ์การใหบ้ริการถใหเ้ช่าจึงมุ่งเนน้ลูกคา้ท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสอดคลอ้ง
กบังานบริการดา้นคุณภาพงานบริการและดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ 
  ส่วนธุรกิจใหบ้ริการเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ไดรั้บผลกระทบจากประกนัภยัรถยนตห์ลกัจากบริษทัท่ีด าเนิน
ธุรกิจให้เช่าท่ีมีปริมาณลดลง แต่ส าหรับลูกคา้รายอ่ืนๆ ยงัคงรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีการต่ออายุกรรมธรรม์ในส่วนของ
ประกันภยัประเภทรถยนต์และอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ือง จากการรักษาคุณภาพการให้บริการ การคดัเลือกผลิตภณัฑ์และบริษทั
ประกนัภยัท่ีมีความมัน่คง สร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ 
  และบริษทัย่อย: บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากัด ซ่ึงด าเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับ
บริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ไม่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  แต่ประมาณการใหเ้ช่าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ลดลงจากการปรับนโยบายการใชง้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษทัในกลุ่มฯ แต่ละแห่ง 
  รายงานงบการเงินประจ าปี 2564 ของบริษทัและบริษทัย่อย ผูส้อบบญัชียงัคงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน       
อนัเน่ืองจากผลของคดีท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  ตามท่ีบริษทัไดย้ืน่ขอฎีกาและศาลฎีกามีค าสัง่รับฎีกาไวพ้ิจารณา
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 1,183 ลา้นบาท และกรณีท่ีบริษทัถูกยดึหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเพ่ือน าไป
ขายทอดตลาดน าเงินท่ีขายไดม้าช าระในคดีหน้ีสินภาษีท่ีมีต่อกรมสรรพากรและคดีท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา   
จากการด าเนินการขายทอดตลาดโดยส านกังานบงัคบัคดีแพ่ง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2564 โดยการขายทอดตลาดในคร้ังล่าสุดจดัให้
มีข้ึนในวนัท่ี 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฎวา่มีผูเ้สนอซ้ือหุน้ดงักล่าวแต่อยา่งใด และในปี 2564 ส านกังานบงัคบัคดีจดัใหมี้การ
ขายทอดตลาด แต่ต่อมากรมบงัคบัคดีไดมี้ประกาศยกเลิกการขายจากสาเหตุขั้นตอนภายในของกรมบงัคบัคดีเอง ท าใหปี้ 2564 
ยงัไม่ได้มีการขายทอดตลาดหุ้นดงักล่าว ปัจจุบันบริษทัย่อยแห่งน้ียงัคงมีฐานะเป็นบริษทัย่อยของบริษทั และบริษทัย่อย
ดงักล่าวด าเนินธุรกิจให้เช่ายานพาหนะซ่ึงเป็นส่วนงานหลกัของกลุ่มบริษทั จากปัจจยัดงักล่าวแสดงถึงความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญั จึงเป็นเหตุใหผู้ส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 
 (2)  ผลการด าเนินงาน 
  ผลการด าเนินงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษทัและบริษทัย่อยมีผลก าไรส าหรับงวด 
จ านวน 13.88 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 15.98 ลา้นบาท ในงวดมีผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยท์างการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจ านวน 5.26 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีท่ีผ่านมารับรู้เป็นผล
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจ านวน 5.71 ลา้นบาท ท าให้ก าไรจากมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 10.97 ลา้นบาท 
รายการเปล่ียนแปลงของการด าเนินงานท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

1. รายไดค้่าเช่าและค่าบริการมีจ านวน 332.23 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 139.06 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 29.50 จากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ต่อเน่ืองส่งผลต่อธุรกิจลูกคา้ของบริษทัยอ่ยโดยเฉพาะ
กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นการรับส่งและรถโรงเรียน บริษทัยอ่ยยงัคงใชม้าตรการในการรักษาฐานลูกคา้โดย
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ด าเนินโครงการขยายสญัญาเช่าหรือการผอ่นปรนช่วยเหลือสนบัสนุนตามสถานการณ์ท่ีจ าเป็น และการรักษา
ฐานลูกคา้กลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบังานบริการท่ีเพ่ิมคุณภาพของบริษทัยอ่ย อตัราก าไรขั้นตน้อยู่ท่ีร้อยละ 38.97 
ใกลเ้คียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อน (2563: 39.00) 

2. ในปี 2564 การแพร่ระบาดของโควิค 19 ยงัคงมีอยู่ การด าเนินมาตรการของรัฐเพ่ือการจดัการสถานการณ์
ดงักล่าวท าให้กิจกรรมของตลาดรถยนต์คลายตวัมากข้ึน ส่งผลให้ราคาตลาดรถยนต์ใชแ้ลว้มีราคาสูงกว่า       
ปีก่อนในกลุ่มรถยนตบ์างประเภท บริษทัยอ่ยจึงมีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยย์านพาหนะให้เช่าจ านวน 
1.13 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 11.31 ลา้นบาท ปริมาณรถท่ีขายในปีมีจ านวน 368 คนั 

3. ค่าใชจ่้ายในการบริหารในงวดมีจ านวน 102.51 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 28.22 ลา้นบาท      
หรือลดลงร้อยละ 21.59  เน่ืองจากในปี 2563 บริษทัย่อยแต่ละแห่งได้มีการปรับองค์กรเพ่ือให้ขนาดของ
องคก์รมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงมีผลใหค้่าใชจ่้ายบริหารในปี 2564 ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

4. ตน้ทุนทางการเงินในงวดมีจ านวน 24.11 ลา้นบาท ลดลง 14.47 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าทาง
การเงิน และการก่อหน้ีส าหรับซ้ือยานพาหนะมีจ านวนลดลง 

5. ค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินไดใ้นงวดมีจ านวน 2.46 ลา้นบาท เป็นรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งจ านวน 
 (3)  ฐานะการเงนิ 
  สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 964.09 ล้านบาท ลดลงจากงวดปีก่อน 258.22 ล้านบาท 
รายการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึนจ านวน 9.76 ลา้นบาท  
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน เป็นการน าเงินไปลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี เพื่อการบริหารการเงิน
ระยะสั้น อตัราผลตอบแทนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.28 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 7.18 ลา้นบาท จากลูกหน้ีของธุรกิจใหเ้ช่ายานพาหนะ 
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั เป็นรายการภาษีท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายในปี 2564 มีจ านวน 21.18 ลา้นบาท   
   ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์มีจ านวน 203.12 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ยานพาหนะให้เช่าส่วนท่ีปลอดภาระ
ดา้นหน้ีสินมีจ านวน 188.49 ลา้นบาท และอุปกรณ์ส านักงานจ านวน 14.63 ลา้นบาท ส่วนยานพาหนะให้เช่าท่ีมีภาระด้าน
หน้ีสินแยกแสดงรายการรวมอยูใ่นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ านวน 504.86 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน รายการ
ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์รวมถึงสินทรัพย์สิทธิการใช้มีจ านวนลดลง 204.28 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายการ
ยานพาหนะใหเ้ช่าท่ีมีการจ าหน่ายในงวด 
   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนในงวดมีจ านวน 41.62 ลา้นบาท เป็นเงินลงทุนในกองทุนตราสารทุน และ
ในงวดมีผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจ านวน 5.26 ลา้นบาท 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน จ านวน 49.00 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการภาษีท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีอยูร่ะหวา่งการ
ตรวจคืนของสรรพากร และในงวดไดรั้บคืนภาษีท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายของปี 2561 
  หนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 816.98 ลา้นบาท ลดลงจากงวดปีก่อน 274.97 ลา้นบาท รายการท่ี
เปล่ียนแปลงส าคญั มีดงัน้ี 
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีจ านวนรวม 446.96 ลา้นบาท ลดลงจากงวดปีก่อน 243.46 ลา้นบาท จากการ
ช าระหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน   
   หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียน เป็นรายการเงินมดัจ าค่าเช่ารถยนตท่ี์รับจากลูกคา้ แยกแสดงรายการออกจาก
รายการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองสัญญาเช่าในงวดมีจ านวน 17.79 ลา้นบาท ลดลงจากงวด
เดียวกนัของปีก่อน 8.90 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีครบก าหนดอายเุช่า 
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   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ านวน 24.21 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 
18.70 ลา้นบาท จากการปรับโครงสร้างขนาดธุรกิจของบริษทัยอ่ย และมีการค านวณประมาณผลประโยชน์พนกังานระยะยาว
ใหม่ ณ ส้ินปี 2564  
  ส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แยกแสดงรายการเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 
และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีถูกบงัคบัคดีเพ่ือการขายทอดตลาด ดงัน้ี 
   ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (PE) มีจ านวนต ่ากว่าศูนย ์188.52 ลา้นบาท เน่ืองจากหักด้วยมูลค่าสุทธิของหุ้น
บริษทัท่ีถูกบงัคบัคดีเพื่อขายทอดตลาด 
   ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยท่ีถูกบงัคบัคดีเพ่ือการขายทอดตลาด จ านวน 335.62 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย (บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั) เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นขอ้เท็จจริงในรายงานทางการเงิน 
 (4)  สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุน 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน มาจากธุรกิจให้เช่ายานพานะ ธุรกิจนายหน้าประกนัภยั และธุรกิจให้เช่า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2564 จ านวน 129.60 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 70.70 ลา้นบาท อนั
เน่ืองจากรายไดล้ดลง 
  เงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีจ านวน 174.07 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 14.84 ลา้นบาท 
จากเงินรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะให้เช่าลดลง 51.64 ลา้นบาท เงินลงทุนซ้ือยานพาหนะใหเ้ช่าและอุปกรณ์ลดลง 2.46 
ลา้นบาทและซ้ือหน่วยลงทุนในงวดลดลง 63.64 ลา้นบาท 
  เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจ านวน 313.43 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 43.45 ล้านบาท 
เน่ืองจากช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินซ่ึงเป็นไปตามภาระหน้ีของการซ้ือยานพาหนะใหเ้ช่า    
 
4.2 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ทีอ่าจมผีลต่อฐานะการเงนิหรือผลการด าเนินงานอย่างมนีัยส าคญัในอนาคต (Forward Looking) 
 การด ารงสถานการณ์เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปัจจุบนับริษทัยงัไม่สามารถแกไ้ขเหตุอาจถูกเพิกถอน 
กรณีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั และบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกวา่ศูนยต์ั้งแต่
งบการเงินปี 2563 ส่งผลใหเ้ขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน รวมถึงการสรรหาบุคคลเพ่ือมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงท าให้ ณ ปัจจุบันบริษทัมีสถานะเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้ 1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั ปี 2564 
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4.3 ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2564 / 2021 2563 / 2020 2562 / 2019 

ข้อมูลทางการเงนิ   Financial Data       

สินทรัพยร์วม     Total Assets 964.09 1,222.31 1,512.33 

หน้ีสินรวม     Total Liabilities 816.99 1,091.95 1,384.07 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม    Shareholders’ Equity 147.10 130.36 128.26 

รายไดค้่าเช่าและการบริการ  Rental and Service Revenues 332.23 471.30 617.49 

รายไดร้วม   Total Revenue 347.12 477.26 640.90 

ก าไรขั้นตน้   Gross Profit 129.48 183.83 214.25 

ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ    Net Profit  (Loss ) 13.88 -2.09 27.93 

อตัราส่วนทางการเงนิ   FINANCIAL RATIO       

อตัราก าไรขั้นตน้ (%)   Gross Profit Margin 38.97 39.00 34.70 

อตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%)   Net Profit Margin 4.00 -0.44 4.36 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%)   Return on Equity 10.01 -1.62 24.60 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)  Return on Assets 1.27 -0.15 1.67 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)   
0.017 -0.003 0.035 

Earnings (Deficit) per Share (Baht) 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)     Dividend per Share (Baht) - - - 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท)   Book Value per Share (Baht) 0.184 0.163 0.160 
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อตัราส่วนทางการเงนิ 
ตารางอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัท่ีสะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย 

ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
 

อตัราส่วนทางการเงิน 2564 2563 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO    

    อตัราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 0.34 0.33 0.22 

    อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.26 0.25 0.12 

    อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.26 0.33 0.33 

    อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  (เท่า) 9.88 8.40 12.55 

    ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  (วนั) 36 43 29 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)       

    อตัราก าไรขั้นตน้  38.97% 39.00% 34.70% 

    อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  4.00% (0.44%) 4.36% 

    อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร 4.80% 5.21% 3.28% 

    อตัราก าไรสุทธิ   4.00% (0.44%) 4.36% 
    อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น  10.01% (1.62%) 24.60% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)       
    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 1.27% (0.15%) 1.67% 
    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(EBIT) 3.83% 2.83% 5.66% 
    อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 14.60% 13.67% 17.76% 
    อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.32 0.35 0.38 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)       

    อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 5.55 8.38 10.79 

    อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  (เท่า) 5.39 5.20 4.12 

    อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (cash basis) (เท่า) 0.51 0.49 0.43 

    อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) na na na 

อตัราส่วนการเติบโตทางเศรษฐกิจ       

    อตัราการเติบโตของขายและบริการ (29.51%) (23.68%) (11.35%) 

    อตัราการเติบโตของรายไดร้วม (27.27%) (25.53%) (13.92%) 

        

 
การค านวณอตัราส่วนทางการเงินเป็นไปตาม “คู่มือจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี แบบ 56-1 One Report 
และแบบ 69-1”  ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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5 ข้อมูลทัว่ไป และข้อมูลส าคญัอ่ืน 
5.1 ข้อมูลทัว่ไป ช่ือ สถานทีต่ั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างองิอ่ืนๆ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมาย ทีป่รึกษาภายใต้

สัญญาบริหารจดัการ 
 1)  นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ 
  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศพัท ์  0-2009-9378-89 Call center  0-2009-9999 
  โทรสาร  0-2009-9476 
  Website: www.set.or.th/tsd 
  E-mail:  TSDCallCenter@set.or.th 

 2)  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -ไม่มี- 
 3)  ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
   นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือ 
   นางชลรส   สนัติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือ 
   นายฉตัรชยั   เกษมศรีธนาวฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 
  บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
  อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่  
  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท ์  0-2264-0777, 0-2261-9190    
  โทรสาร   0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192 
 4)  ทีป่รึกษาทางการเงนิ ไม่มี 
 5)  ทีป่รึกษากฎหมาย ไม่มี 
 6)  ทีป่รึกษาหรือผู้จดัการภายใต้สัญญาการจดัการ      
  สญัญาวา่จา้งบริหารและใหค้ าปรึกษาธุรกิจ  
  บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
  เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
  โทรศพัท ์ 0-2301-1000    
  โทรสาร   0-2398-1188  
 
5.2 ข้อมูลอ่ืนทีส่ าคญั  
 5.2.1 ข้อมูลทีม่ผีลต่อการตดัสินของผู้ลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
  ไม่มี 
 5.2.2 ข้อจ ากดัของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ 
  ไม่มี 
 

http://www.set.or.th/tsd
mailto:contact.tsd@set.or.th
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5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไม่มีขอ้พิพาทเพ่ิมเติม แต่บริษทัมีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทัจ านวน 2 

คดี ต่อเน่ืองจากปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงท่ี 5316/2559 ระหว่างกรมสรรพากร 

โจทก์ กบั บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) จ าเลยท่ี 1 และบริษทั พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ 
จ ากดั จ าเลยท่ี 2 ให้บริษทัและบริษทั พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากดั ร่วมกนัชดใชห้น้ีค่าภาษีอากรคา้งรวม 251,699,348.81 
บาท ใหแ้ก่โจทก ์กรมสรรพากร 
  ค่าภาษีอากรคา้งดงักล่าว เป็นภาระภาษีเงินไดแ้ละภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมของกิจการร่วมคา้บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์
ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั เพท เอ็นจิเนียส์ อิงค ์และบริษทั ล็อควดู แอนดรูส์ แอนด์ นิวแนม อิงค ์( กิจการร่วมคา้ พีอี-เพท
แลน) ในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง 2547 ซ่ึงมิใช่ภาระภาษีท่ีบริษทัเป็นผูก่้อข้ึนหรือมีส่วนในการด าเนินกิจการของกิจการร่วมคา้ พี
อี-เพทแลน เน่ืองจากบริษทัไดพ้น้จากการเป็นหุ้นส่วนของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน มาตั้งแต่ปี 2543 แลว้ แต่ศาลฎีกาได้
วนิิจฉยัวา่การท่ีบริษทัยงัคงใหกิ้จการร่วมคา้ใชช่ื้อตนเป็นส่วนหน่ึงของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน บริษทัจึงตอ้งร่วมรับผิดกบั
หน้ีสินของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน รวมทั้ งหน้ีค่าภาษีอากรคา้งต่อกรมสรรพากรดว้ย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์มาตรา 1054 ซ่ึงบญัญติัไวว้า่ “บุคคลใดแสดงตนวา่เป็นหุน้ส่วนดว้ยวาจาก็ดี ดว้ยลายลกัษณ์อกัษรก็ดี ดว้ยกิริยาก็ดี ดว้ย
ยินยอมให้เขาใชช่ื้อตนเป็นช่ือห้างหุน้ส่วนก็ดี หรือรู้แลว้ไม่คดัคา้นปล่อยให้เขาแสดงวา่ตนเป็นหุน้ส่วนก็ดี ท่านวา่บุคคลนั้น
ยอ่มตอ้งรับผิดต่อบุคคลภายนอกในบรรดาหน้ีของหา้งหุน้ส่วนเสมือนเป็นหุน้ส่วน…” 
  คดีความดงักล่าวไดถึ้งท่ีสุดแลว้ บริษทัจึงมีภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งช าระหน้ีค่าภาษีอากรคา้งตามค าพิพากษาจ านวน 
251,699,348.81 บาทใหแ้ก่กรมสรรพากร อยา่งไรก็ตาม บริษทัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการใหกิ้จการร่วมคา้ พีอี- เพทแลน ซ่ึง
เป็นผูท่ี้จะตอ้งรับผิดชอบโดยตรงและ/หรือบุคคลใดๆ ท่ีตอ้งรับผิดชอบ ช าระค่าภาษีอากรคา้งใหแ้ก่กรมสรรพากรต่อมาในปี 
2561 ส านักงานบังคบัคดีแพ่งได้น ายึดหุ้นของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัจ านวน 
48,339,869 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 75.53 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย เพ่ือน าไปขายทอดตลาดและน าเงินท่ีขายไดม้า
ช าระหน้ีตามค าพิพากษาของศาลฎีกาตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ส านกังานบงัคบัคดีแพง่ประกาศการขายทอดตลาด 4 คร้ัง คร้ังสุดทา้ย
เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2563 ผลปรากฎวา่มีผูเ้สนอซ้ือแต่อยา่งใด มูลค่าเงินท่ีจะไดจ้ากการขายทอดตลาดเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะลด
ภาระหน้ีในคดีน้ี อย่างไรก็ตามบริษทัไดด้ าเนินการกบับุคคลท่ีตอ้งรับผิดชอบช าระภาษีอากรคา้งให้แก่กรมสรรพากร ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาทางคดีของศาลยติุธรรม 
 2. บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) ยื่นฟ้องต่อศาลลม้ละลายกลาง ในฐานะบริษทัเป็นหุน้ส่วนของกิจการ
ร่วมคา้บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั เพท เอน็จิเนียส์ อิงค ์และบริษทั ลอ็ควดู แอนดรูส์ แอนดนิ์วแนม 
อิงค ์(กิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน) ให้ร่วมรับผิดชอบในค่าผลงานท่ีกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลนคา้งช าระตามสัญญาจา้งเหมา
ช่วงงานก่อสร้างโครงการบ าบดัน ้ าเสียของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2546 เป็นเงินตน้จ านวน 650.79 ลา้นบาท และ
ดอกเบ้ียจ านวน 653.01 ลา้นบาท กิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลนก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2539 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรับเหมาก่อสร้าง
ระบบบ าบดัน ้ าเสียจากกรุงเทพมหานครโดยมีบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บเหมาช่วงการก่อสร้างระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย ทั้งน้ีบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) ไดข้อสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือน ามาใชใ้นการก่อสร้าง 
โดยท่ีกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลนไดโ้อนสิทธิในการรับเงินค่างานจากกรุงเทพมหานคร และบริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั 
(มหาชน) ไดโ้อนสิทธิในการรับเงินค่างานจากกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน เป็นหลกัประกนัในสินเช่ือดงักล่าว 
  เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษไดมี้ค าพิพากษาใหบ้ริษทัช าระเงินเงินค่างานของกิจการร่วม
คา้ พีอี-เพทแลน ให้กบับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงิน 837,221,091.68 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปีของเงินตน้จ านวน 473,466,980.61 บาท นับแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2555 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน บริษทัได้
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ด าเนินการยืน่ค  าร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 เพื่อคดัคา้นค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ 
ศาลฎีกาไดมี้ค าสั่งเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 อนุญาตให้บริษทัยื่นฏีกาและฎีกาค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ 
ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
  ในช่วงระหวา่งรอการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ บริษทัไดรั้บหมายจากกรมบงัคบัคดีแจง้ยดึหุน้ของ
บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั จ านวน 15,660,129 หุน้ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 24.47 ของจ านวน
หุ้นของบริษทัย่อย เพ่ือน าหุ้นไปขายทอดตลาดและน าเงินท่ีขายไดม้าช าระหน้ีตามค าพิพากษาของศาล หุ้นจ านวนน้ีศาล
ลม้ละลายกลางมีค าสั่งให้น าไปขายรวมกบัหุ้นท่ีถูกยึดในคดีภาษีอากร และส านกังานบงัคบัคดีแพ่งไดร้วมหุ้นประกาศขาย
ทอดตลาดในปี 2564 ส านกังานบงัคบัคดีไดมี้ประกาศยกเลิกการขาย สาเหตุจากขั้นตอนภายในของส านกังานบงัคบัคดี ท าใหปี้ 
2564 ยงัไม่มีการขายทอดตลาดหุน้ของบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 
 
5.4 ตลาดรอง กรณีบริษัทมหีลกัทรัพย์จดทะเบียนในประเทศอ่ืน 
 ไม่มี 
 
5.5 สถานบันการเงนิทีต่ดิต่อประจ า เฉพาะบริษัททีอ่อกตราสารหนี ้
 ไม่มี 
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ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกจิการ 
 

6 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการให้ความส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่ว่ากระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการ
บริหารจดัการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเป็นธรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจะ
ช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยัง่ยืน เพ่ิมความเช่ือมั่นให้แก่ผู ้ถือหุ้น ผู ้ลงทุนและผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย  
คณะกรรมการจึงก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนักงานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 
 1. ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 2. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 3. ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 4. ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการดูแลอยา่งดี 
 5. จดัโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน  
 
 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัตทิีเ่กีย่วกบักรรมการ 
 บริษทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดงัน้ี 
 1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 
  1.1 คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
หลากหลาย ทั้งในดา้นเพศ อายุ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ี
เป็นประโยชน์กบับริษทั และมีกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอย่างนอ้ย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู่ 
  1.2 คณะกรรมการจดัให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมีความ
หลากหลาย รวมถึงจ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปีและบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั ทั้งน้ี  
   1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการท่ีเป็นทางการและโปร่งใส และจ านวนปีการด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปีและบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
   1.2.2 เปิดเผยรายช่ือกรรมการ ประวติั คุณวฒิุ ประสบการณ์ และการถือหุน้บริษทัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่
คณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัผา่นช่องทางรายงานประจ าปีและ
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
   1.2.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผูถื้อหุ้น / 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
  1.3 คณะกรรมการมีขนาดท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ี
เพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 12 คน  
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  1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่าง
อิสระในจ านวนท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด 
  1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เร่ืองความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นหลกั มากกว่าท่ีจะใช้หลกัเกณฑ์ในเร่ือง
สดัส่วนของเงินลงทุน 
  1.6 บริษทัค านึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการท่ีบริษทัก าหนดมากกวา่
จ านวนหรือสดัส่วนของกรรมการอิสระ 
  1.7 คณะกรรมการมีการก าหนดจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการก าหนดจ านวนวาระท่ี
ด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด 
  1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเป็น  “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของ
บริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทโดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
  1.9 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระอยา่งต่อเน่ืองจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและ
การด าเนินธุรกิจของบริษทั ประกอบกบัการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่
สามารถด าเนินการไดโ้ดยทนัที 
  1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการมีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหช้ดัเจนและแยกบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจาก
บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดั 
  1.11 บริษทัเคารพในวจิารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในการท่ีจะไม่ไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีมีธุรกิจอยา่งเดียวกนั หรือมีลกัษณะแข่งขนักนักบัธุรกิจของบริษทั หรือมีลกัษณะท่ี
ขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 
  1.12 บริษทัมีเลขานุการบริษทัซ่ึงท าหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ  
   คณะกรรมการมีการก าหนดคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัท่ีเหมาะสมท่ีจะปฏิบติั
หน้าท่ีในฐานะเลขานุการบริษทั และเปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานประจ าปีและบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั 
  1.13 เลขานุการบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองดา้นกฎหมาย การบญัชีหรือการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั บริษทัก าหนดคุณสมบติัและแต่งตั้งบุคคลมาด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัโดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานเป็นหลกั ไม่วา่บุคคลดงักล่าวจะเป็นพนกังานประจ าของบริษทัหรือไม่ 
 
 2. คณะกรรมการชุดย่อย   
  2.1 คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนา้ท่ีตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
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  2.2 คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการค่าตอบแทน ท า
หนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนน าเสนอ
ค่าตอบแทนของกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั 
  2.3 คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหา ท าหนา้ท่ี
พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้ งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีก าหนดไว ้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการเพ่ือน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการต่อไป กระบวนการในการสรรหาบุคคลดงักล่าวนั้น 
บริษทัไดค้ดัเลือกจากกรรมการอาชีพในท าเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และบุคลากรในสาขา
ต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวฒิุ วยัวฒิุ และประสบการณ์ในการท างาน 
 
 3. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  3.1 หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   1) คณะกรรมการมีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัของบริษทั กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงการพิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ   
กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงท าการทบทวนและอนุมติัเป็น
ประจ า เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของบริษทั 

   2) การติดตามและดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตาม นโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   3) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงรวมทั้ งกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการ 
ด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

   4) การดูแลใหก้ารด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งแผนการพฒันาพนกังาน แผนพฒันาผูสื้บ
ทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) 

  3.2 คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 
   1) คณะกรรมการก าหนดใหมี้และใหค้วามเห็นชอบนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
   2) ส่ือสารใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจ 
   3) มีวธีิการส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีก าหนด  
   4) ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดงักล่าวอยา่งน้อย     

ปีละ 1 คร้ัง 
  3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้กรรมการผูบ้ริหาร
และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั 
   บริษทัด าเนินการให้พนักงานทุกคนท าแบบทดสอบ “สุจริตไทย” ผ่านระบบ Intranet ของบริษทั
เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม รวมถึงบริษทัไดท้ าการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานทุกคน
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ในหัวขอ้คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผูอ่ื้นและสังคม ตามคุณค่าหลกัของกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์ เป็นประจ าทุกปี 
  3.4 คณะกรรมการไดพิ้จารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท า
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ควรมีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุ้น
โดยรวมเป็นส าคญัโดยท่ีผูมี้ส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และคณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ให้ถูกตอ้ง
ครบถว้น 
  3.5 คณะกรรมการจดัให้มีระบบการควบคุมดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าวและทบทวนระบบท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และให้เปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปี 
  3.6 คณะกรรมการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กรโดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า มีการทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และในทุกๆ ระยะเวลาท่ี
พบวา่ระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงการใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผิดปกติทั้งหลาย 
  3.7 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจ าปี 
  3.8 คณะกรรมการจดัใหมี้แนวทางด าเนินการท่ีชดัเจนกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัหรือรายงานตรงต่อบริษทั โดยคณะกรรมการก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียนและ
จดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซตห์รือรายงานประจ าปีของบริษทั 
มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการท่ีบริษทัละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
  3.9 คณะกรรมการมีกลไกก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดย
คณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยเพ่ือควบคุมการบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑข์องกฎหมายหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 4. การประชุมคณะกรรมการ 
  4.1 บริษัทก าหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้
   ในปี 2564 บริษัทได้มีก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหน้า 
(ตารางการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงได)้ โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพ่ือพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและ
ติดตามผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
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คร้ังที่ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

1/2565 17 กุมภาพนัธ์ 2565 

27 เมษายน 2565 
2/2565 12 พฤษภาคม 2565 

3/2565 11 สิงหาคม 2565 

4/2565 10 พฤศจิกายน 2565 

 
  4.2 จ านวนคร้ังของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทั  
  4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดูใหแ้น่ใจวา่เร่ืองท่ีส าคญัไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม 
  4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม 
  4.5 กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดท่ี
ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 
  4.6 บริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกับองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการวา่ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
   ในกรณีท่ีมีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการด าเนินงาน
ของบริษทั และไม่อาจด าเนินการใหก้รรมการจ านวน 2 ใน 3 เขา้ประชุมได ้กรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงตามขอ้บงัคบั
มีอ านาจท่ีจะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได ้
  4.7 ประธานคณะกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการ
จะอภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการส่งเสริมใหมี้การใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ กรรมการทุก
คนใหค้วามสนใจกบัประเด็นทุกเร่ืองท่ีน าสู่ท่ีประชุม รวมทั้งประเด็นการก ากบัดูแลกิจการ 
  4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรงและเพ่ือมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 
  4.9 คณะกรรมการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ ัดการ เลขานุการบริษทัหรือ
ผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการอาจจดัใหมี้ความเห็นอิสระ
จากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 
  4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเองตาม
ความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และแจง้ใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 
  4.11 รายงานการประชุม ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย และมีระบบการจดัเก็บดี สืบคน้ง่าย แต่
ไม่สามารถแกไ้ขโดยไม่ผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการ 

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

 
 5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
  5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ังเพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป โดยก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใช้
เปรียบเทียบกบัผลปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
  5.2 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล ส าหรับ
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑข์ั้นตอนไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 
  5.3 คณะกรรมการไดป้ระเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร หรือผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เป็น
ประจ าทุกปีเพ่ือน าไปใชใ้นการก าหนดค่าตอบแทน โดยมีหลกัเกณฑ์การประเมินตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด  
   ส าหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบ
ประเมินดงักล่าวขา้งตน้ใหก้รรมการทุกท่านท าการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและใหต้อบกลบัภายในวนัท่ี 15 ธนัวาคมของ
ทุกปี หลงัจากนั้นเลขานุการบริษทัจะท าการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการในคราวถดัไป เพื่อรับทราบและปรับปรุงแกไ้ขการท างานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
   ส าหรับหลกัเกณฑก์ารประเมิน บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและ
รายบุคคล โดยใชว้ธีิการใหค้ะแนนในแต่ละหวัขอ้ 5 ระดบั ดงัน้ี  
   0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น      
   1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย  
   2 = เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร  
   3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี  
   4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม  
   ซ่ึงหวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

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

   ส าหรับหลกัเกณฑก์ารประเมินของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะนั้น บริษทัมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานแบบทั้งคณะ โดยใชว้ิธีการให้คะแนนแบบเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและ
ประเมินผลการปฏิบติังานรายบุคคล ซ่ึงหวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
   1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
   2.  การประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
   3.  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
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   นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารโดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทั ผลการด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการ เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข ใชว้ิธีการให้
คะแนนแบบเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบติังานรายบุคคล ซ่ึง
หวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
   หมวดท่ี 1:  ความคืบหนา้ของแผนงาน 
   หมวดท่ี 2:  การวดัผลการปฏิบติังาน 
     2.1 ความเป็นผูน้ า 
     2.2 การก าหนดกลยทุธ์ 
     2.3 การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
     2.4 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
     2.5 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
     2.6 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
     2.7 การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร 
     2.8 การสืบทอดต าแหน่ง 
     2.9 ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
     2.10 คุณลกัษณะส่วนตวั 
   หมวดท่ี 3:  การพฒันาประธานกรรมการบริหาร 
 
 6. ค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนของกรรมการไดจ้ดัให้อยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกนัของบริษทัจดทะเบียน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเพ่ิมข้ึน เช่น สมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ย ควรไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมดว้ย 
 
 7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
  7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษทั หรือใชบ้ริการของสถาบนั
ภายนอก 
  7.2 คณะกรรมการก าหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ และการ
ด าเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็น                         
ผูป้ระสานงานในเร่ืองต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี กฎหมายท่ีควรทราบ ความรู้
ทัว่ไปของธุรกิจ แนวทางการด าเนินงาน เป็นตน้ 
  7.3 คณะกรรมการก าหนดให้มีนโยบายพฒันาบุคลากรส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร และเปิดเผยใน
รายงานประจ าปีของบริษทั 
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  7.4 คณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเพ่ือทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังถึงแผนการพฒันา
และสืบทอดงาน ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีการเตรียมใหพ้ร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ือง ถึงผูสื้บทอดงานในกรณีท่ี
ตนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 
 
  หลกัเกณฑท่ี์บริษทัปฏิบติัไม่ครบถว้นและไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR) ประจ าปี 2564 ในหวัขอ้เก่ียวกบัความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 
  หลกัเกณฑท่ี์ไม่ไดป้ฏิบติั 
  1. คณะกรรมการไม่มีการก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง และจ ากดัจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการไดไ้ม่
เกิน 3 แห่ง โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ไวใ้นนโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี การไม่จ ากดัจ านวนบริษทัในการไปด ารงต าแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน และจ านวนบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัมีจ านวนจ ากัด ดังนั้นการก าหนด
เง่ือนไขดงักล่าวจะท าใหบ้ริษทัหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการไดย้าก 
  2. คณะกรรมการไม่มีการก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ
เน่ืองจากบริษทัมีการก าหนดขอ้ห้าม/ขอ้จ ากดัของกรรมการผูจ้ดัการในเร่ืองการไปท าธุรกรรมหรือการไปด ารงต าแหน่งใน
บริษัทหรือองค์กรท่ีมีผลประโยชน์ขัดกัน หรือท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการอยู่แลว้ 
นอกเหนือจากกรณีขอ้ห้าม/ขอ้จ ากดัดงักล่าว บริษทัเช่ือมัน่และให้ความเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการในการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือต าแหน่งอ่ืนใดในบริษทัหรือองคก์รอ่ืนๆ 
  3. คณะกรรมการไม่มีการก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปี/วาระในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่
เกิน 9 ปี เน่ืองจากการท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งอยา่งต่อเน่ืองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั ประกอบกบัการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถด าเนินการไดโ้ดยง่าย 
  4. คณะกรรมการของบริษทัมีกรรมการบริหารท่ีไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน เน่ืองจาก
กรรมการบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี การไม่จ ากดัจ านวนบริษทัในการไปด ารงต าแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบติังาน และจ านวนบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัมี
จ านวนจ ากดั ดงันั้นการก าหนดเง่ือนไขดงักล่าวจะท าใหบ้ริษทัหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการไดย้าก 
  5. คณะกรรมการไม่ไดเ้ปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง
ตามผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ เน่ืองจากเป็นขอ้มูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตวัเลขโดยรวม
ของผูบ้ริหาร 
  6. ผู ้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผูบ้ริหารระดับสูง เน่ืองจาก
คณะกรรมการบริหารไดแ้จง้ความประสงคข์อสละสิทธิในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออ านาจด าเนินการ ค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหารระดับสูงเป็นอ านาจของกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเหมาะสมอยู่แลว้ และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทาง
งบประมาณประจ าปี 
  7. ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษทัพิจารณาจาก
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเขา้ใจและยดึหลกัธรรมาภิบาล โดยไม่ตอ้งค านึงวา่จะตอ้งเป็น
กรรมการอิสระหรือไม่ 
  8. คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระนอ้ยกว่าร้อยละ 50 เน่ืองจากองคป์ระกอบในส่วน
ของกรรมการอิสระไม่เป็นสาระส าคญัในการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
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  9. บริษทัไม่ไดจ้ดัใหมี้โครงการใหสิ้ทธิแก่ผูบ้ริหารในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยมีระยะเวลาในการใช้
สิทธิมากกวา่ 3 ปี และก าหนดราคาการใชสิ้ทธิท่ีสูงกวา่ราคาตลาด ณ ช่วงเวลาท่ีมีการจดัสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตวั
เกินร้อยละ 5 เน่ืองจากบริษทัมีการดูแลและจูงใจให้ผูบ้ริหารและพนักงานอ่ืนๆ ทุกคน ท างานอย่างมีความสุขและผูกพนั
องคก์รอยูแ่ลว้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีโครงการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารหรือพนกังานอ่ืนๆ ในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั อยา่งไรก็
ตามหากบริษทัจะมีโครงการดงักล่าว บริษทัก็จะใหสิ้ทธิแก่ทั้งผูบ้ริหารและพนกังานอ่ืนๆ ทุกคน โดยยดึหลกัความเท่าเทียมกนั 
 
 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัตทิีเ่กีย่วกบัผู้ถือหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสีย 
   บริษทัใหค้วามเคารพ ใหสิ้ทธิ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายโดยเท่าเทียมกนั อาทิ การใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ถึงแม้
จะถือหุ้นแค่ 1 หุ้นในการเสนอวาระ หรือเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา น าเสนอให้ท่ีประชุมสามญั
ประจ าปีของผูถื้อหุ้นพิจารณา นอกจากน้ีบริษทัยงัมีขอ้ก าหนดการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ทั้งน้ี บริษทัยงัไดรั้บการรับรองเป็นแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตจากคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และมีขอ้ก าหนดเร่ืองการอบรมและใหค้วามรู้แก่พนกังาน
ทุกคนใหต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัอยา่งเคร่งครัดตอ่นโยบายต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ และใหค้วามคุม้ครองแก่พนกังาน
ท่ีแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่อีกดว้ย คือดงัน้ี 
  การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 เก่ียวกบั
ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีดงัน้ี 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
  บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ
ในฐานะเจา้ของบริษทัโดยก าหนดแนวปฏิบติัการใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
  1 การประชุมผู้ถือหุ้น 
  1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผูถื้อหุ้น
ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และใชสิ้ทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การมีส่วนแบ่ง
ในก าไรของกิจการ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม 
บ าเหน็จหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น 
การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติั
รายการพิเศษ เป็นตน้ 
  1.2 บริษทัมีการให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และ
ละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
   1.2.1  บริษทัไม่มีการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผยตาม

ขอ้ก าหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุม   
ผูถื้อหุน้อยา่งกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้น
ทราบล่วงหนา้ ให้สิทธิในการซกัถามคณะกรรมการในท่ีประชุม ไม่จ ากดัสิทธิในการเขา้ประชุมของ   
ผูถื้อหุน้ท่ีมาสาย เป็นตน้ 
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   1.2.2  บริษทัไดใ้หข้อ้มูลวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยก าหนดวาระการประชุมผูถื้อหุน้
ไวเ้ป็นเร่ืองๆ และมีการระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงมี
ขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจดงัต่อไปน้ี 

     ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ 
      1) ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ง เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ อายุ ประเภทกรรมการ 

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

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัก็ไดร้ะบุไวช้ดัเจนแลว้ 
      3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่) 
      4) วนัท่ี เดือน และปีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่น

มา (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม) 
      5) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีคณะกรรมการสรรหา  
      6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
     ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ    
      1) จ านวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามต าแหน่งหรือภาระหนา้ท่ีของกรรมการ 
      2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
      3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาค่าตอบแทน 
      4) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไดรั้บในฐานะกรรมการ (ปัจจุบนักรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์

อ่ืนใด นอกจากเบ้ียประชุมและบ าเหน็จประจ าปี) 
      5) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
      6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
     ค. วาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
      1) ช่ือผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีสงักดั 
      2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัชี 
      3) ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
      4) จ านวนปีท่ีท าหนา้ท่ีให้บริษทั (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิม) หรือเหตุผลท่ีเปล่ียนตวั

ผูส้อบบญัชี (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใหม่) 
      5) วธีิการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี รวมทั้งค่าบริการอ่ืนของผูส้อบบญัชี 
      6) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
      7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
     ง. วาระการจ่ายเงินปันผล 
      1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
      2) จ านวนเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
      3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย 
      4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
     จ. วาระเพื่อพิจารณาเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การเพ่ิม/ลดทุน การแกไ้ขขอ้บงัคบั การขาย/

เลิก/โอนกิจการ การควบรวมกิจการ เป็นตน้ 
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      1) รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ 
      2) วตัถุประสงค ์เหตุผลหรือความจ าเป็น 
      3) ผลกระทบต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
      4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
  1.3 คณะกรรมการอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเต็มท่ี 
และละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ การเขา้ประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการท่ี
ยุง่ยากหรือมีค่าใชจ่้ายมากเกินไป และสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง 
  1.4 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์
การส่งค าถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัการน าส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษทัยงั
เผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย คณะกรรมการไดมี้การก าหนดการกลัน่กรอง
ค าถามล่วงหนา้และก าหนดใหบ้ริษทัตอบค าถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ พร้อมกบัมีการช้ีแจงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบ โดย
มีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
   1.4.1  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอด

ระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมค าถามจนถึง
ประมาณ 7 วนัก่อนวนัประชุม โดยบริษทัปฏิบติัตามแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

     1) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน 
     2) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัการน าส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
     3) วิธีการส่งค าถามล่วงหนา้ เช่น ให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัหรืออีเมล หรือ

ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นตน้ 
     4) ช่วงเวลาท่ีเปิดใหส่้งค าถามล่วงหนา้ ก่อนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

     5) มีกระบวนการกลัน่กรองค าถามล่วงหนา้ท่ีผูถื้อหุ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาใน
การตอบค าถามเหล่านั้น 

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

ของค าถามเหล่านั้น 
  1.5 คณะกรรมการสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
   ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉันทะผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้และยงัจดัใหมี้
อากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุ้นส าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกดว้ย นอกจากน้ี ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจาก
ประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยูร่ะหว่างพิจารณาและยงัไม่มีการลงมติ และ
นบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
 
 2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
  2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษทัน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ 
การนบัคะแนนและแสดงผล เพ่ือใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า 
  2.2 การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของกรรมการ  
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   2.2.1  กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
   2.2.2  ในกรณีท่ีกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปน้ีเขา้   

ประชุมผูถื้อหุน้ 
     1) ประธานกรรมการ 
     2) กรรมการผูจ้ดัการ 
     3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   2.2.3  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้
  2.3 ในการประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น 
วาระการแต่งตั้งกรรมการ 
  2.4 บริษทัจดัให้มีกระบวนการตรวจนับ การจดัเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบนัทึก
วิดีทศัน์การประชุมอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น และมีการเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี ในการประชุมและการนบัคะแนน
เสียงในทุกๆ วาระเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้
  2.5 ประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
 3. การจัดท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 
  3.1 รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ี
ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งประเด็นหรือซกัถาม พร้อมทั้งมีบนัทึกค าถามค าตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ยคดัคา้นและงดออกเสียงเป็นอยา่งไร รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมดว้ย 
  3.2 บริษทัเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 

   3.2.1  เปิดเผยมติท่ีประชุมโดยแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในวนัท าการ
ถดัไป 

   3.2.2  เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใชเ้ป็นช่องทางใหผู้ถื้อ
หุน้แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป 

   3.2.3  เผยแพร่วดีิทศัน์การประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
 4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผ่านบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั 
 
 ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บริษทัจดัข้ึนในวนัพธุท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง
ประชุม 501 ชั้ น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะรวมทั้ งส้ิน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.5869 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม 5 ท่านจากจ านวนกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอ่ืนอีก 3 ท่าน นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการเงิน ดา้นบญัชี 
และดา้นกฏหมายของบริษทัและบริษทัยอ่ย เลขานุการบริษทั และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย  
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 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกคราว บริษทัไดม้อบให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึง
เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัด าเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเขา้ร่วมประชุม และข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซ่ึงในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอยา่งเพียงพอและชดัเจนใหผู้ถื้อ
หุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.pe.premier.co.th ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้
ก่อนวนัประชุม และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 
         ในปี 2564 บริษทัไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ภายใตโ้ครงการประเมิน
คุณภาพการจัดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมบริษทัจดทะเบียน โดยหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอน
ต่างๆ ในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่ก่อนวนัประชุม วนัประชุม และภายหลงัวนัประชุมในระดบั “ดี”   
 หลกัเกณฑท่ี์บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 
ประจ าปี 2564 ในหมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ มีดงัต่อไปน้ี 
  บริษทัไม่ได้เปิดเผยถึงการจัดให้มีผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุ้น เน่ืองจากการจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกนัการ
ทุจริตในการลงคะแนนเสียง ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีกระบวนการตรวจนบั การจดัเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบนัทึก
วดีิทศัน์การประชุมอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น และมีการเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัอีกดว้ย ดงันั้นการด าเนินการประชุมและ
การนบัคะแนนเสียงจึงเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบไดอ้ยูแ่ลว้ 
 
หมวดที ่2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 คณะกรรมการไดก้ ากบัดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูถ้ือหุ้นรายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ อยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งเร่ืองการก าหนดกระบวนการท่ีอ านวย
ความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมไดโ้ดยไม่ยุง่ยากจนเกินไป ผูถื้อหุ้นไดรั้บการคุม้ครองจากการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบ
และผูถ้ือหุ้นมีอ านาจควบคุม การมีมาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 บริษทัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัดงัน้ี 
 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
  1.1 บริษทัแจง้ก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
   1.1.1  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้มี เวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าบน                  

เวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
   1.1.2  ขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลท่ีบริษทั จะ

ส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร  
   1.1.3  บริษทัจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อ                                  

หุน้มากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด (อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม) 
  1.2 บริษทัแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิ
การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ทราบทั้งในหนงัสือเชิญประชุมและในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

http://www.pe.premier.co.th/
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  1.3 หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้ดัท าเป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย 
 
 2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
  2.1 คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งชดัเจนเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาวา่จะเพ่ิมวาระท่ี       
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ โดยมีหลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
   1) ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ 
   2) รายละเอียดของขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
   3) เกณฑก์ารพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเร่ืองท่ีเสนอเป็นวาระการประชุม 
   4) ช่องทางรับเร่ือง เช่น ส่งหนงัสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเร่ืองผ่านบนเวบ็ไซต ์หรืออีเมลมา

ก่อน เป็นตน้  
   5) ช่วงเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
   6) คณะกรรมการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบหลกัเกณฑ์เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไวบ้น     

เวบ็ไซตข์องบริษทั  
   7) มีกระบวนการกลั่นกรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการ  
   8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถื้อหุ้นทราบโดยแจ้งไปยงัผูถื้อหุ้นผู ้

เสนอ วาระและแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  2.2 คณะกรรมการก าหนดวธีิการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบติัและการให้ความยินยอมของผูไ้ด้รับการเสนอช่ือ  โดยมี
หลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
   1) ช่องทางรับเร่ือง โดยการส่งหนงัสือถึงคณะกรรมการ 
   2) ช่วงเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
   3) ขอ้มูลประกอบการพิจารณา เช่น ขอ้มูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผูไ้ด้รับเสนอช่ือ หนังสือ

ยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ เป็นตน้ 
   4) คณะกรรมการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด     

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
   5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทั                  

ก าหนดไว ้
   6) เลขานุการบริษทัแจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยแจง้ไป      

ยงัผูถื้อหุน้ผูเ้สนอ และประธานกรรมการแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  2.3 ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  
  2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
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 3. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
  3.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองคก์รถือปฏิบติั รวมทั้งแนวปฏิบติัเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วน
รู้ขอ้มูลภายในจะตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบ
การเงิน และภายใน 2 วนัท าการหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้  
  3.2 ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมายจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจ าปี  
 
 4. การมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 
  4.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สียอยา่งน้อยก่อนการ
พิจารณาวาระนั้น และมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดงัน้ี 
   1) คณะกรรมการก าหนดแนวทางให้กรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและ 

ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
บริษทั 

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

   3) ก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
   4) เลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีในการรายงานขอ้มูลส่วนไดเ้สียให้คณะกรรมการทราบ ขอ้มูลของ

กรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะเม่ือคณะกรรมการตอ้งพิจารณาธุรกรรม
ระหวา่งบริษทักบักรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

  4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนัยส าคญัในลกัษณะท่ีอาจท าให้กรรมการราย
ดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ไม่มีการเปล่ียนแปลงล าดบัระเบียบวาระการประชุม หรือเพ่ิมเติม
วาระการประชุม และไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
 นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารได้รายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ ให้แก่คณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในท่ีประชุม
คณะกรรมการและรายงานประจ าปี 
 หลกัเกณฑท่ี์บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 
ประจ าปี 2563 ในหมวดท่ี 2 การปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั มีดงัต่อไปน้ี 
  บริษทัไม่ไดก้ าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 
Voting) เน่ืองจากบริษทัมีกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ครบถว้น และบริหารกิจการโดยค านึงถึงสิทธิผูถื้อ
หุน้ส่วนนอ้ยอยูแ่ลว้ 
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หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 บริษทัเห็นวา่ธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหนา้ท่ีใน
การดูแลใหเ้กิดความอยูร่อดและยัง่ยนืของสงัคมร่วมกนั ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยยดึมัน่เจตนารมณ์ของการด าเนินธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืนโดยตระหนกัและให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ภายใตป้รัชญาของกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์ นัน่คือ “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สังคมยัง่ยืน” เพราะเช่ือมัน่วา่การคงไวซ่ึ้งความสมดุลระหวา่งธุรกิจ พนกังาน 
และสงัคมนั้น จะส่งเสริมใหท้ั้งบริษทั สงัคม และส่ิงแวดลอ้มเติบโตไปพร้อมๆ กนัอยา่งเขม็แขง็และยัง่ยนื 
 บริษทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
 1. การก าหนดนโยบายการปฏบิัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 
  1.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการ
ด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม ท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัและห่วง
โซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
   1) ผู้ถือหุ้น 
    ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู ้ถือหุ้น 
บริหารงานดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ  เพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขนั
ของบริษทั  
   2) พนักงาน  
    บริษทัเลง็เห็นถึงความส าคญัของพนกังานซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า จึงปฏิบติัต่อพนกังานทุก
คนอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบติัทั้งการแบ่งแยกสีผิว เช้ือชาติ เพศ ศาสนา ไม่มี
การใชแ้รงงานบงัคบัและ/หรือแรงงานเด็กทุกรูปแบบท่ีผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจา้งและค่าตอบแทนโดยยึดหลกั
ความเป็นธรรม เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผิดชอบและความสามารถของพนกังานแต่ละคน สามารถเทียบเคียง
กบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนมีนโยบายการพฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กบัพนักงานอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังานใหไ้ดรั้บความกา้วหนา้ในอาชีพ  
    ส าหรับนโยบายดา้นสวสัดิการ บริษทัจดัให้มีสวสัดิการส าหรับพนกังานเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมาย
ก าหนด เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน และสหกรณ์ออมทรัพยเ์พ่ือเป็นเคร่ืองมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานและรักษาบุคลากรไวก้บับริษทัในระยะยาวรวมถึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัในการใชชี้วติหลงัเกษียณอายขุองพนกังาน 
    บริษทัไดก้ าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั โดยจดัให้มีคณะกรรมการดูแลดา้นความปลอดภยั  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการ
ปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด มีการใหค้วามรู้และฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานแก่
พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตส านึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภยัและยึดถือ
ปฏิบติั และก าหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกนัภยัในอาคารส านกังาน การซอ้มหนีไฟเป็นประจ าทุกปี รวมถึงการตรวจ
วเิคราะห์ระดบัแสงสวา่ง และตรวจวดัระดบัความดงัเสียง 
   3) ลูกค้า  
    บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ โดยน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์
มีคุณภาพและไดม้าตรฐานมีความปลอดภยั เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และ
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บริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้งการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อ
ลูกคา้ และมีกระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผิดปกติเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ 
   4) คู่ค้าและเจ้าหนี ้
    บริษทัมีการคดัเลือกคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ด าเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาท่ีก าหนดไว ้ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัคู่คา้
หรือเจา้หน้ี หากในกรณีท่ีขอ้มูลปรากฏวา่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษทัจะหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพ่ือร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาใหร้วดเร็วเเละเกิดความยติุธรรมต่อทุกฝ่าย 
   5) คู่แข่ง 
    บริษทัมีการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั มีการ
แข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวร้ายหรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 
   6) ชุมชน/สังคม 
    บริษทัก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัต่อชุมชน สังคม ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นหลกั
ปฏิบติัแก่พนกังานทุกคน ดงัน้ี 
    (1) สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมส่วนรวม และสร้างปฏิสมัพนัธ์อนัดี

กบัชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษทัตั้งอยู ่ 
    (2) ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (3) ไม่สนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อชุมชน สงัคม  
    (4) ใส่ใจและรับผิดชอบแกไ้ขในภยัอนัตรายท่ีสงัคมหวัน่วติก อนัอาจเกิดจากผลิตภณัฑ/์บริการ

หรือการด าเนินงานของบริษทั 
    (5) มีส่วนร่วมในการยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้างสังคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข พฒันา

คุณธรรม จริยธรรม รักษาวฒันธรรมท่ีดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบตอ่
สงัคมและการมีจิตอาสาใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังาน  

   7) ส่ิงแวดล้อม 
    บริษทัก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 
    (1) ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม  
    (2) ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
    (3) ไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อสภาพแวดลอ้มส่วนรวม  
    (4) ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยดัพลงังานและ

ทรัพยากรอ่ืนๆ โดยการน าเทคโนโลยท่ีีสามารถประหยดัพลงังานมาใชภ้ายในบริษทั 
    (5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัพนกังาน โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีทราบ   
  1.2 คณะกรรมการก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียน และจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซต ์หรือรายงานประจ าปีของบริษทั 
  1.3 มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหาย
จากการท่ีบริษทัละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
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 2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดท ารายงานการพัฒนาความยั่ง ยืน (Sustainability 
Development Report) ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR Report) 
  2.1 บริษทัเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ และเปิดเผย
กลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
  2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษทัจดัท ารายงานการพฒันาความยัง่ยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการอยูใ่นขอ้ 3 หวัขอ้ “การขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนื” 
 
 3. บริษัทมนีโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนกังานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดมา  
  3.1 บริษทัย่อยได้บรรจุหัวขอ้ “นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น” ไวใ้นหลกัสูตรการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ท่ีจดัข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน โดยใชส่ื้อวดีิทศัน์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3.2 บริษทัยอ่ยไดอ้อกเอกสารลงนามโดยกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัยอ่ยไปยงัลูกคา้และคู่คา้เพ่ือแจง้งด
เวน้การใหข้องขวญัและของก านลัแก่บุคลากรของบริษทั ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุ
ใหเ้ป็นกิจกรรมต่อเน่ืองทุกปี 
  3.3 บริษทัและบริษทัย่อยบรรจุ “นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่” ลงบนเวบ็ไซตข์องบริษทัและ
ของบริษทัยอ่ย (https://pe.premier.co.th/durability)  
  3.4 บริษทัยอ่ยทบทวนและประเมินความเส่ียงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงบรรจุใหเ้ป็น 1 หวัขอ้
ของการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน เร่ือง “การบริหารจดัการความเส่ียง” 
 
 4. บริษัทมีการก าหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนกังานละเมิดต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการน าซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชง้านใน
บริษทั  
 
 ในปี 2564 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากน้ีบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฏหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี อาทิ 
 1. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นทุกรายเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของบริษทัผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหนา้ โดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการรวบรวมเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึงในการประชุมประจ าปี 2563 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอแนะขอ้คิดเห็นเป็นการ
ล่วงหนา้   
  2. บริษทัไม่มีกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม ไม่มี
กรณีการกระท าผิดดา้นละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ดา้นการทุจริต หรือกระท าผิดดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ และมีสถิติ
การเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัราการหยดุงาน หรืออตัราการเจ็บป่วยจากการท างานเป็นศูนย ์
  3. บริษทัไดรั้บการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563  
   เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) บริษทัได้น าส่งนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหบ้ริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั และบริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
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ด าเนินการต่อ โดยมีการประกาศคู่มือแนวทางการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงได้เพ่ิมเง่ือนไข
เก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตลงในเอกสารทางธุรกิจ และท าการฝึกอบรมพนักงานทุกคนเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนว
ปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั ส่งเสริมความซ่ือสัตยสุ์จริต และความรับผิดชอบ ทั้งน้ี บริษทั พรีเมียร์ 
อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตจากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชนไทย เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 
  หลกัเกณฑท่ี์บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 
ประจ าปี 2564 ในหมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือ การจดัท ารายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เน่ืองจาก
บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาครบถว้นในรายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืปี 2564 บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใสทั้งรายงานขอ้มูล
ทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของ   
ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัโดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นนกัลงทุนและสาธารณชน
ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซตข์องบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษและมีการปรับปรุง
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 
 บริษทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ดงัน้ี 
 1. การเปิดเผยข้อมูล 
  1.1 คณะกรรมการมีกลไกท่ีจะดูแลให้มัน่ใจไดว้่าขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อนักลงทุนถูกตอ้ง ไม่ท าให้ส าคญัผิด 
และเพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน ทั้งน้ี  
   1.1.1  มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน

อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑท่ี์ส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  

   1.1.2  มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจ า 
  1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบริหารความ
เส่ียง และนโยบายเก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม ท่ีไดใ้ห้ความเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักล่าว รวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวไดพ้ร้อมดว้ยเหตุผล โดยรายงานผา่นช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน
ประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 
  1.3 คณะกรรมการจดัใหมี้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี โดยครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (1)  การปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ  ใช้นโยบายบัญชีท่ี

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

และกรรมการผูจ้ดัการ  
  1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ี เพ่ือให้นกัลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูล
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และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัของบริษทั รวมถึงปัจจยั
และเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน นอกเหนือจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 
  1.5 คณะกรรมการก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีให้บริการไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทั 
  1.6 คณะกรรมการก าหนดใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
   (1) บทบาท หนา้ท่ี และความเห็นจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการ   
   (2) บทบาท หนา้ท่ี และความเห็นจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
   (3) จ านวนคร้ังของการประชุม และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา 
   (4) ประวติัการอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองของกรรมการ 
  1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้ง
คณะและรายบุคคล วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ งคณะ และวิธีการประเมินผลงานของ
ประธานกรรมการบริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนดว้ย ทั้งน้ี จ านวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนท่ี
กรรมการแต่ละท่านไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 
 2. ข้อมูลขั้นต า่ทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
  2.1 นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้ คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืนดว้ย เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทั โดยกระท าอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
อน่ึง ขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีและปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
   (1)  วสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทั 
   (2)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 
   (3)  โครงสร้างองคก์ร รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
   (4)  คุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั 
   (5)  งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนัและของปี

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

วตัถุประสงค/์กิจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs) 
   (10)  กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 
   (11)  การถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
   (12)  หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ 
   (13)  ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้ตกลงของกลุ่มผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 
   (14)  นโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
   (15)  นโยบายดา้นบริหารความเส่ียง รวมถึงวธีิการจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564    แบบ 56-1 One Report 

63 

 

   (16)  จรรยาบรรณส าหรับพนกังานและกรรมการของบริษทั  
   (17)  จรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
   (18)  ข่าวของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
   (19)  ขอ้มูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เช่น ช่ือบุคคลท่ีสามารถ

ใหข้อ้มูลได ้หมายเลขโทรศพัท์ 
   (20)  แผนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ประจ าปี 
 ในปี 2564 บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานประจ าปีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษภายใน 120 วนันับตั้งแต่วนัส้ินสุด
รอบปีบญัชี โดยไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งสามารถ
ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัไดใ้นวนัเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การเผยแพร่รายงานการประชุมคร้ังล่าสุดไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุน้อีกดว้ย   
 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การน าเสนอผลการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินแก่ผูถื้อหุน้ นกั
ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนั นักวิเคราะห์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ยงัมีการตอบค าถามทางจดหมาย
อิเลค็ทรอนิคส์ ircontact@pe.premier.co.th โทรศพัท ์02-301-1550 และโทรสาร 02-398-1188 อยา่งสม ่าเสมอและเท่าเทียมกนั 
 หลกัเกณฑท่ี์บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 
ประจ าปี 2564 ในหมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส มีดงัต่อไปน้ี 
 1. การพบปะกบันักวิเคราะห์ การให้ขอ้มูลของบริษทันั้น บริษทัได้ให้ขอ้มูลผ่านช่องทางโดยตรงกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ซ่ึงน่าจะเพียงพอและสมบรูณ์ 
 2. บริษทัไม่มีการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน/การจัดท าจดหมายข่าวท่ีน าเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษทั 
เน่ืองจากบริษทัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัและขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินของบริษทัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (Annual Report) รายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainability Development Report) 
รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th อยา่งถูกตอ้งครบถว้น และบริษทัพร้อมท่ีจะให้
ขอ้มูลต่างๆ ดงักล่าวต่อส่ือมวลชน 
 
6.2 จรรยาบรรณธุรกจิ 
 บริษทัด าเนินธุรกิจโดยยดึถือความถูกตอ้งและเป็นธรรม และมีค่านิยมท่ีใหพ้นกังานของบริษทัถือปฏิบติัในการท างาน
ตลอดมา คือ ความซ่ือสตัยสุ์จริต ความรับผิดชอบ และมุ่งมัน่ท างาน ความมีวนิยั ความสามคัคี ความเสียสละ และการพฒันาไม่
หยดุย ั้ง ซ่ึงถือเป็นจริยธรรมและคุณธรรมของบริษทั ท่ีปฏิบติัมาโดยต่อเน่ือง 
 ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมีแนวทางท่ีชดัเจนในการประพฤติปฏิบติังานของพนกังาน 
บริษทัจึงไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบติัในรายละเอียดเพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบติังาน โดย
จรรณาบรรณธุรกิจฉบบัเตม็ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th 
 
6.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของนโยบาย แนวปฏิบัต ิและระบบการก ากบัดูแลกจิการในรอบปีทีผ่่านมา 
 6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการใน

รอบปีทีผ่่านมา สอดคล้องกบั CG Code 2560 
 บริษทัยงัคงให้ความเช่ือมัน่และยึดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการดงัเช่นท่ีผ่านมา อยา่งไรก็ตาม บริษทัเห็นวา่
การก ากบัดูแลกิจการและการก ากบัความเส่ียงเป็นเร่ืองท่ีรับผิดชอบโดยฝ่ายจดัการของบริษทัและบริษทัยอ่ย  โดยในปี 2564 ท่ี
ผา่นมาคณะท างานดา้นบริหารความเส่ียงไดมี้การประชุมรวม 4 คร้ัง   

mailto:ircontact@pe.premier.co.th
http://www.pe.premier.co.th/
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 6.3.2 การปฏิบัตใินเร่ืองอ่ืนๆ ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีตามแนว CG Code 2560 
  บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และยึดถือเป็นขอ้พึงปฎิบติัตามแนวทางการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด นอกจากน้ี บริษทัก าหนดใหมี้กระบวนการในการทบทวนการ
น าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบททางธุรกิจ เป็นประจ าทุกปีหรืออยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยจะท าการทบทวนและบนัทึกเหตุผลท่ียงัไม่ไดน้ าหลกัปฏิบติัขอ้ใดไปปรับใช ้ 
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7 โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ และข้อมูลส าคญัเกีย่วกบั คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและ
อ่ืนๆ  

7.1 โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ (ผงัองค์กร) 
 ผงัโครงสร้างองค์กร บริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทั 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

 

เลขานุการบริษทั 

คณะท างานดา้นบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

 

บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)  
 

คณะกรรมการบริษทั 

บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง  
 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ 
 

รักษาการ-กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์  
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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7.2 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการ 
 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการมีจ านวนทั้งหมด 5 ท่าน โดยมีสดัส่วนดงัต่อไปน้ี 

 กรรมการอิสระจ านวน 1 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20.00 ของกรรมการทั้งหมด และ 
 กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารจ านวน 3 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 60.00 ของกรรมการทั้งหมด 

 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
ประชุม

คณะกรรมการ 
ประชุมกรรมการ

ตรวจสอบ 
ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น 
1. นายกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ    กรรมการและ 

ประธานกรรมการ 
4/4  

- 
1/1 

2. นางแน่งนอ้ย  บุณยะสาระนนัท ์ กรรมการ 4/4 - 1/1 
3. นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง   กรรมการ 4/4 - 1/1 
4. นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ กรรมการและ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
4/4  

- 
1/1 

5. นายอนุพงษ ์เตชะอ านวยพร * กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

3/3 2/2 - 

6. นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์# กรรมการ 2/2 - 1/1 
 หมายเหตุ: -   

* กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษทั ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 และไดเ้ขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกคร้ังภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้ง 
# กรรมการท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 
 

โดยมีนางสาวจริญญา ศิริสืบ  เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
การประชุมของคณะกรรมการมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มอี านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
 
 7.2.3 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
   กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั ประกอบดว้ย นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์และนาง
เพญ็ศรี เดชต่ิงเอง สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั  
 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก
และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
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อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
1) จดัการบริษทัเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้น เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนด าเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้
ตอ้งได้รับมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ก าหนด เป็นตน้  

2) ทบทวนและอนุมติัเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ แผนงานและงบประมาณ 
โครงสร้างการบริหาร อ านาจการบริหาร นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
รายการอ่ืนใดท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือท่ีกฎหมายก าหนดเป็นประจ าทุกปีและท่ีมีความ
จ าเป็น  

3) ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ภารกิจหรือกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณท่ี
ไดรั้บอนุมติั ติดตามดูแลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบติั โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตร
มาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานและผลประกอบการของบริษทั โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้

4) พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ 

5) พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการและ
ประธานคณะกรรมการบริหาร  

6)  จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7) ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงการ
รายงาน และการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ  

8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี 

9) มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการก ากบั
ดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อ
หุน้ อยูใ่นกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ 

10) อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปน้ีจะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนทั้ งน้ี 
ก าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ให้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

 (ก) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 (ข) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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11) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอย่าง
ใดแทนคณะกรรมการก็ได ้ทั้งน้ีการมอบอ านาจแก่กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอ านาจ
หรือการมอบอ านาจช่วง ท่ีท าให้กรรมการหรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนุมติัรายการท่ีตน
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย รวมทั้งก าหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการท ารายการท่ี
เ ก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีส าคัญของบริษัท ตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 
อ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ 
2) พิจารณาก าหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ 
3) ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้นให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ 

ขอ้บงัคบับริษทั สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
4) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอ านาจ

หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และสนับสนุนและให้ค  าปรึกษาการ
ปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ 

5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
  ผู้บริหาร  
  บริษทัไม่มีพนักงานประจ า เน่ืองจากบริษทัด าเนินธุรกิจการลงทุนในบริษทัย่อยและใชว้ิธีการว่าจา้ง บริษทั 
พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั จดัท างานดา้นบญัชีและการเงินและงานสนับสนุนอ่ืนๆ ทั้งน้ี บริษทัไดม้อบหมายอ านาจ
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการ ด าเนินงานภายใตน้โยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการก าหนดไว ้

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการ 
   กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจและหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
รวมถึงเร่ืองหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
   1) ด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษทั  
   2) จดัเตรียมนโยบายและทบทวน วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน

และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา 
   3) ด าเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณท่ี

ไดรั้บอนุมติั 
   4) มีอ านาจในการด าเนินการและอนุมติัค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการของ

บริษทั 
   5) พฒันาองคก์รและบุคลากรใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
   6) เป็นผูรั้บมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษทัให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั 

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



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564    แบบ 56-1 One Report 

69 

 

   ทั้งน้ี อ านาจกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร จะไม่
รวมถึงอ านาจหรือการมอบอ านาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือรายการท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารด าเนินธุรกิจ
ปกติทัว่ไปของบริษทั ซ่ึงการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทั เพ่ือพิจารณาและอนุมติัตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 
7.3 ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการชุดย่อย 
 7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อย 
  บริษทั มีคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุดท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ดงัน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 7.3.2 รายช่ือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ท่าน ดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
1.  นายอนุพงษ ์เตชะอ านวยพร * กรรมการตรวจสอบ 2/2 

  หมายเหตุ 
  * เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

    
  โดยในปี 2564 กรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 2 คร้ัง ประกอบดว้ย การประชุมกรรมการตรวจสอบราย
ไตรมาส จ านวน 2 คร้ัง  
  ทั้งน้ี นางสาวจริญญา ศิริสืบ เลขานุการบริษทั รับหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ตั้งแต่วนัท่ี 
17 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้มา และนายเอกพนัธุ์ นวลเมือง ผูอ้  านวยการ งานตรวจสอบภายใน เป็นผูส้อบทานและ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน วางแผนงานตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประวติั
ของ นายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 
  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ได ้ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการอิสระท่ีไดรั้บแต่งตั้งแทนจะอยูใ่น
ต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่ีลาออก หากกรรมการตรวจสอบท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
กรรมการเน่ืองจากครบวาระการด ารงต าแหน่งในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ไดรั้บเลือกโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีเดียวกนันั้นให้กลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแลว้ ให้กรรมการอิสระท่านนั้นกลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบตามวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบท่านนั้นตามเดิม 
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  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ดงัน้ี 
  1)  สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  
  2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 
  3)  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อย     
ปีละ 1 คร้ัง 
  5) พิจารณาและอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรายการระหว่างกนัท่ีส าคญัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
  6) จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 
 รายงานอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
  7)   ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  8)   สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
  9) ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าอย่าง              
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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7.4 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้บริหาร  
 7.4.1 รายช่ือ ต าแหน่งของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร (กรณีเป็น Holding Company เปิดเผยรายช่ือ ต าแหน่งของ

ผู้บริหารบริษัทย่อย) 
   รายช่ือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยทีเ่ป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกจิหลกั :  
   บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) (PE) บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั (PIL) และบริษทั 
พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั (PB) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  มีผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.4.2 นโยบายจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร 
  บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของ
บริษทัและเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่นรูปบ าเหน็จประจ าปี และเบ้ียประชุม ส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยู่
ในรูปเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 
 7.4.3 จ านวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารเป็นตวัเงนิ รวมผู้บริหาร 4 รายแรกนับจาก MD รวม

ค่าตอบอ่ืน และกองทุนส ารองเลีย้งชีพ (กรณีเป็น Holding Company เปิดเผยของผู้บริหารบริษัทย่อย) 
  (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
   ก) ค่าตอบแทนกรรมการ  
    1) บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
     ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการ ดงัน้ี 
ค่าตอบแทน ปี 2563 ปี 2564 

เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 
-  ประธานกรรมการบริษทั 
-  กรรมการบริษทั 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการตรวจสอบ 

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

 
20,000 
15,000 

 
19,500 
15,000 

 
20,000 
15,000 

 
19,500 
15,000 

 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง บริษทั 

นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ กรรมการผูจ้ดัการ PE 

นายเดช  ตุลยธญั กรรมการผูจ้ดัการ PIL 

นายชญาน์วตั  ปุตระเศรณี รองกรรมการผูจ้ดัการ-งานขายและการตลาด PIL 

นางอรุณี  อรรคบุตร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-งานทรัพยากรบุคคลและธุรการ PIL 

นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง รักษาการ-กรรมการผูจ้ดัการ PB 
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ค่าตอบแทน ปี 2563 ปี 2564 

บ าเหน็จ 
- ประธานกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ 

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

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

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

สิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืน/ผลประโยชน์พิเศษอ่ืน -ไม่มี- -ไม่มี- 

 หมายเหตุ: เบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืน/ผลประโยชน์พิเศษอ่ืน 
 ส าหรับกรรมการท่ีมีฐานะเป็นผูบ้ริหารทุกท่าน ขอสละสิทธ์ิท่ีจะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและบ าเหน็จ  
 
    ในปี 2564 บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการในรูปเบ้ียประชุมตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม
และบ าเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในรูปเบ้ียประชุมตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมดงัน้ี 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ
กรรมการ 

ค่าตอบแทนรวม คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1.  คุณกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ 
          80,000.00   -          250,000.00          330,000.00  

      ประธานกรรมการ 

2.  คุณแน่งนอ้ย บุณยะสาระนนัท ์
          60,000.00   -          220,000.00          280,000.00  

      กรรมการ 

3.  คุณอนุพงษ ์เตชะอ านวยพร 
          45,000.00            30,000.00          153,698.63          228,698.63  

      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4.  นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง  * 
- - - - 

      กรรมการ 

5.  นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ * 
- - - - 

      กรรมการ 

6.  นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์* # 
- - - - 

      กรรมการ 

รวม         185,000.00            30,000.00          623,698.63          838,698.63  

หมายเหตุ :  
 * กรรมการท่ีไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 #  กรรมการท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 
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    2) บริษทัยอ่ย: บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั และ
บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั  
     - ไม่มี -        
   ข) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
    1)  บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
     - ไม่มี -        
    2)  บริษทัยอ่ย: บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั  
     ปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผูบ้ริหารในรูปของเงินเดือนและเงินรางวลั  (ไม่รวมเงิน
ผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย ) จ านวน 4 ราย เป็นเงินทั้งส้ิน 10.99 ลา้นบาท 
  (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน (ถา้มี) 
   1) บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)  
    - ไม่มี -        
   2)  บริษทัยอ่ย: บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั  
    บริษทัย่อยได้จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงาน โดยบริษทัได้สมทบใน
อตัราส่วนร้อยละของเงินเดือนตามท่ีบริษทัก าหนด โดยในปี 2564 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับ
ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย จ านวน 4 ราย รวมทั้งส้ิน 0.54 ลา้นบาท    
  (3)  การวา่จา้งดา้นการบริหารและใหค้  าปรึกษาธุรกิจ 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การวา่จา้งบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั (PFC) ให้บริการงานดา้น
บริหารจัดการและงานสนับสนุนแก่บริษทัและบริษทัย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้ค  าปรึกษาธุรกิจ ซ่ึงการว่าจา้ง
ดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการแยกงาน (outsourcing) เพ่ือใชบ้ริการจากหน่วยงานของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ซ่ึงเป็นลกัษณะ
การรวมศูนยแ์ละแบ่งรับภาระค่าใชจ่้ายร่วมกนั (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษทัเพ่ือลดค่าใชจ่้าย
โดยรวมท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหาบุคคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือมารองรับงานสนบัสนุนใหค้รอบคลุมในทุกๆ ดา้น  
  ขอบเขตการใหบ้ริการครอบคลุมดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
  การบริหารจดัการการก ากบักิจการ และสนบัสนุนดา้นกลยทุธ์และนวตักรรมทางธุรกิจเพ่ือใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายของแต่ละองคก์ร รวมถึงด าเนินกิจการใหส้อดคลอ้งกบัคุณค่าหลกัขององคก์ร เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้ก าหนดของ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจดัให้มีบุคคลกรท่ีมีความสามารถ เช่ียวชาญ เขา้ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในแต่ละ
องคก์รท่ีใหบ้ริการ 
  การบริการให้ค  าปรึกษา ท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาแก่องคก์รทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ
กิจการ ทั้งดา้นการวางแผนการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
การบริหารงานบุคคลและงานส านักงาน  และงานส่ือสารองคก์ร รวมถึงการให้ความรู้ดา้นต่างๆ เพ่ือการพฒันาองค์ความรู้
ใหก้บัผูป้ฏิบติังานในองคก์ร 
  การบริการในดา้นการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบติังานให้กบัองคก์ร เพ่ือให้การด าเนินกิจการ
บรรลุตามเป้าหมายและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือในกรณีท่ีเร่ืองนั้นจ าเป็นตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้น เช่น งานตรวจสอบภายในองคก์ร งานดา้นบรรษทัภิบาล การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพย ์งานคดีความ 
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั บญัชีและภาษีอากร งานบริการสารสนเทศ รวมถึงบริหารจดัการแหล่งเงินทุนของกิจการการติดต่อ
สถาบนัการเงิน 
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  อยา่งไรก็ตาม การท าสญัญากบั PFC ถือเป็นการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทั ซ่ึงบริษทัตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการท ารายการระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด และ
หาก PFC มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรือเง่ือนไขในการคิดค่าบริการกบับริษทัและบริษทัย่อย บริษทัจะน า
รายละเอียดและเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาและใหค้วามเห็นตามความ
เหมาะสมของสญัญาท่ีเปล่ียนแปลงไปทุกคร้ังก่อนเขา้ท าสญัญาใหม่ 
 
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน จ านวนพนักงานทั้งหมด ค่าตอบแทนรวม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ หากมีการเปลี่ยนแปลง

จ านวนพนักงานทีม่นีัยส าคญั  
 บริษทัก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี ในปี 2564 บริษทัยอ่ยมี
พนกังานทั้งหมด 169 คน โดยขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 77.88 
ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินรางวลั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสงัคม 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการ เป็นตน้ (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซ่ึงถือเป็น
ค่าใชจ่้ายในการขาย) 

 

จ านวนพนักงานและค่าตอบแทน 
ปี 2564 

PE 
PIL 

(บริษทัย่อย) 
PB 

(บริษทัย่อย) 
PC (2000) 
(บริษทัย่อย) 

รวม 

ผูบ้ริหาร - ชาย (คน) 
               - หญิง (คน) 

-ไม่มี- 
4 
6 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- 

-ไม่มี- 
4 
6 

พนกังานปฏิบติัการและสนบัสนุน 
              - ชาย (คน) 
              - หญิง (คน) 

-ไม่มี- 
 

104 
47 

 
2 
6 

-ไม่มี- 
 

106 
53 

รวม  (คน) -ไม่มี- 161 8 -ไม่มี- 169 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) -ไม่มี- 72.54 5.34 -ไม่มี- 77.88 

 
 นโยบายการพฒันาบุคลากร  
 บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและแนวการปฏิบติัการพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง โดยไดจ้ดัท าแนวทางการพฒันา
บุคลากรให้สอดคลอ้งกบัแผนและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยแต่ละต าแหน่งงาน แต่ละหน้าท่ีจะไดรั้บการวิเคราะห์
ศกัยภาพ (Competency) ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานให้สัมฤทธ์ิผลเป็นรายบุคคล เพ่ือก าหนดแผนพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัภาระ
งานในหน้าท่ี รวมถึงเพ่ือเป็นการพฒันา/เตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยการจัดท าแผนความก้าวหน้า/แผนสืบทอด
ต าแหน่งงาน (Career Path & Succession Plan)  
 คุณค่าหลกั (Core Value) คือหวัใจส าคญัขององคก์ร ช่วยปรับแนวคิดของแต่ละคนใหมี้กระบวนการคิด และการท างาน
ไปในทิศทางและลกัษณะเดียวกนั ส่งผลไปยงัลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทิศทางเดียวกนัอีกดว้ย ดงันั้น หลกัในการ
ด าเนินงานของบริษทั ภายใตป้รัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษทั “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สังคมยัง่ยืน” หรือคุณค่า
หลกั (Core Value) ขององคก์ร ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
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1. คุณภาพ (Quality)   
 ความหมาย/นิยาม  มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพในทุกดา้น 
 รายละเอียด   มุ่งมัน่ พฒันา เสริมสร้าง และผลกัดนัคุณภาพใหดี้เลิศในทุกๆ ดา้นอยา่งต่อเน่ือง  
                                        เพ่ือใหเ้กิดการเป็นผูน้ าในดา้นคุณภาพ 
2. ความคดิสร้างสรรค์ (Innovation)  
 ความหมาย/นิยาม  ใชแ้นวความคิดใหม่ๆ เพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และยัง่ยนื 
 รายละเอียด  ริเร่ิม ผสมผสานแนวความคิดและความรู้ต่างๆ เพ่ือนามาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาการ 
     ด าเนินงานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และก่อใหเ้กิดผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื 
3. ประโยชน์ร่วมกนั (Mutual Benefits)  
   ความหมาย/นิยาม     ด าเนินการบนแนวคิดธุรกิจโลกใหม่ ในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์   
   รายละเอียด  ด าเนินการตามแนวคิดและหลกัการท่ีก่อใหเ้กิดการส่งเสริม เก้ือกลูและสร้างประโยชน์ 
     ใหก้บัธุรกิจ พนกังาน สงัคม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งสร้างผลตอบแทนท่ีมีมูลค่า 
     ทางการเงิน พร้อมกบัการพฒันาสงัคมไปสู่ความสมดุลและยัง่ยนื 
4. ผสานความรู้ (Collaboration)  
   ความหมาย/นิยาม  ผสานความรู้และความสามารถเพ่ือร่วมคิดร่วมสร้าง 
   รายละเอียด  มีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบติั และพฒันา โดยการผสมผสานความรู้ ความเช่ียวชาญ และ 
     ทรัพยากร ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์
     ร่วมกนัของทุกฝ่าย 
5. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
   ความหมาย/นิยาม ยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม และวถีิไทยท่ีดีงาม 
   รายละเอียด  ด าเนินชีวติโดยยดึหลกัคุณธรรม เคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัตามวถีิไทยท่ีดีงาม  
     พร้อมทั้งด าเนินธุรกิจภายใตจ้ริยธรรมและ ธรรมาภิบาล โดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ 
     ผูอ่ื้นและสงัคมไทย  

 
 คุณค่าหลกัเป็นส่ิงท่ีบริษทัใชเ้ป็นหลกัท่ียึดถือในการด าเนินธุรกิจมาโดยตลอด โดยมีความเช่ือวา่การด าเนินการภายใต้
ปรัชญา และคุณค่าหลกัน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานและสังคม ร่วมด าเนินการโดยยึด
คุณค่าหลกั เพ่ือสร้างสรรคส์งัคมท่ีน่าอยูแ่ละย ัง่ยนื 
 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรใหต้อบสนองต่อแนวนโยบายหลกัของบริษทั บริษทัจึงใหค้วามส าคญัต่อ
การพฒันาบุคลากรทุกระดบัใน 3 แนวทางหลกั ดงัน้ี 
 1.  ด้านความสามารถหลกั (Core Competency) 
   พนกังานไดรั้บการพฒันาและหล่อหลอมในดา้น พฤติกรรม ความเช่ือ ทัศนคติ อนัเป็นไปในทิศทางท่ีตอบสนอง
สนับสนุนต่อการบรรลุค่านิยมขององคก์รร่วมกนัของบริษทัท่ีมุ่งด าเนินธุรกิจแบบองคร์วม โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กบั 
ธุรกิจ พนกังาน และสังคม ตามปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และ “คุณค่าหลักของ
องค์กร (Core Value)” ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.1 คุณภาพ 
1.2 ความคิดสร้างสรรค ์
1.3 ประโยชน์ร่วมกนั 
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1.4 ผสานความรู้ 
1.5 คุณธรรม จริยธรรม 

 2. ความสามารถทางด้านการบริหารจดัการ (Managerial Competency) 
  ทักษะและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ถือเป็นความจ าเป็นและเป็นเคร่ืองมืออันส าคญั ส าหรับ
พนกังานระดบับงัคบับญัชา พนกังานระดบับริหาร โดยบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัและก าหนดแนวทางการพฒันาใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั และท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาตค ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้บ้ริหารมีเคร่ืองมือท่ีดีพอ ในการน าพาองคก์ร ทีมงาน
ใหบ้รรลุซ่ึงปรัชญา วสิยัทศัน์และคุณค่าหลกัของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
  2.1  การมีวสิยัทศัน์ 
  2.2  การแกปั้ญหา และการตดัสินใจ 
  2.3  การส่ือสาร 
  2.4  การท างานเป็นทีม และการสร้างเครือข่าย 
  2.5  การปลูกฝังแนวคิด และสร้างแรงบนัดาลใจ 
  2.6  การเป็นโคช้ท่ีดี 
  2.7  การด าเนินการใหส้ าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.8  การบริหารดว้ยธรรมาภิบาล 
 3.  ความสามารถตามหน้าทีรั่บผดิชอบ (Functional Competency)  
  บุคลากรแต่ละท่าน แต่ละหน้าท่ีจะได้รับการพฒันาความรู้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคลอ้งกับภาระหน้าท่ี 
เพ่ือให้สามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มก าลงัความสามารถ เพ่ือให้บรรลุซ่ึงประสิทธิผลของการ
ท างานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกนั 
  บริษทัไดมี้การเร่ิมด าเนินการจดัท าเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือเป็นการรักษาคนเก่งและ
คนดีให้อยู่กบัองคก์รอีกทั้งยงัส่งผลให้พนักงานสามารถมีความเจริญกา้วหนา้ในเส้นทางสายอาชีพของตนเอง และเป็นการ
พฒันาขีดความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้น ให้การท างานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้พ่ือท่ีจะสามารถแข่งขนั          
ในธุรกิจได ้
  การพฒันาบุคลากรเนน้คุณค่าหลกัในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัคือ ธุรกิจ พนักงาน และ
สงัคม แนวทางการบริหารงานบุคคล มีดงัน้ี 

 พัฒนาความสามารถของบุคลากร ก าหนดการพฒันาส่งเสริมคุณภาพทั้งความรู้ ความสามารถ คุณภาพงาน
บริการและความปลอดภยั ให้กบัพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรท่ีมีคุณสมบติัและความสามารถท่ีดีในแต่ละดา้นมี
โอกาสกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีท า นอกจากน้ีมุ่งเนน้การพฒันาทั้ง 3 ดา้น (ทกัษะ ทศันคติ เทคนิค) อยา่งเป็นระบบตามแผนการ
อบรมบุคลากร (Training Roadmap) ซ่ึงครอบคลุมและสอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพื่อท าให้มีความรู้               
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการปฏิบติังาน (Technical Skills) ใหเ้ป็นท่ียอมรับเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 

 ยดึหลกัคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีสนบัสนุนตามหลกัวถีิไทยท่ีดี และกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการยดึถือปฏิบติัตามคู่มือนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
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7.6 ข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ  
 7.6.1 ระบุรายช่ือบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบ ดงันี ้
  เลขานุการบริษัท 
  คณะกรรมการไดมี้มติแต่งตั้ง นางสาวจริญญา ศิริสืบ เป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อ
ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการประชุมของการประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งสนบัสนุนใหก้ารก ากบั
ดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษทัภิบาลท่ีดี ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ทั้ งน้ี เลขานุการบริษทัมีคุณสมบติัและหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 
   คุณสมบัต ิ
   1) ตอ้งมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
   2) ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ 
   3) ตอ้งมีความรู้ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษทั และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี เป็นคุณสมบติัเสริมท่ี
ช่วยใหก้ารท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
   หน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัของเลขานุการบริษทั คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในด้านท่ีเก่ียวข้องกับ
กฎระเบียบ ส าหรับหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษทัรวมถึงหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
   1) จดัการเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี  
   2) แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามการปฏิบติัตามมติ
และนโยบายดงักล่าวผา่นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   3) ให้ค  าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบ้ืองต้นแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยท่ีแต่งตั้ งโดย
คณะกรรมการ ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
   4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล 
บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ 
   5) ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานก ากบั ดูแลโดยเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษทั 
   6) ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไป ใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ 
   7) ใหข้่าวสารและขอ้มูลแก่กรรมการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัเพื่อประกอบการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 
   8) จดัใหมี้การใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
  ขอ้มูลติดต่องานเลขานุการบริษทั  
  โทรศพัท ์ : 0-2301-1565 
  โทรสาร : 0-2748-2063 
  E-mail  : charinya@pfc.premier.co.th 
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  ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
  บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นางสาวจิตติมา นาคลดา เป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
งานบญัชีและงานการเงิน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 
  

  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
  บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ผูอ้  านวยการ งานตรวจสอบภายใน เป็นผูส้อบทานและประเมินระบบ
การควบคุมภายใน วางแผนงานตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประวติัของนายเอกพนัธ์ุ 
นวลเมือง ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 
 
 7.6.2 รายช่ือหัวหน้างานนักลงทุนสัมพนัธ์ และข้อมูลตดิต่อ 
  ขอ้มูลติดต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์:  
  โทรศพัท ์ : 0-2301-1550 
    โทรสาร  : 0-2398-1188 
  E-mail : ircontact@pe.premier.co.th 
 
 7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นส านกังานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั  
  ทั้ งน้ี บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีความ
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั มีความน่าเช่ือถือและไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้
เสียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   
  ค่าตอบแทนจากการบญัชี (Audit Fee) ท่ีจ่ายใหก้บัผูส้อบบญัชีในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีดงัต่อไปน้ี 
 

รายการที่ บริษทัผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี 
ค่าสอบบัญชี 

2563 
ค่าสอบบัญชี 

2564 
1 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั (มหาชน) นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 980,000 980,000 
2 บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ  ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 900,000 900,000 
3 บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ  ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 390,000 390,000 
4 บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ  ากดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 300,000 300,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2,570,000 2,570,000 

 
  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
  ไม่มี 
 
 7.6.4 กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศให้ระบุช่ือตวัแทนประสานงานในประเทศไทย 
  ไม่มี 
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8 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดูแลกจิการ 
8.1 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 
 8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 
  (1) กรรมการอสิระ 
   คณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการ 
ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน 
โดยปัจจุบนับริษทัมีกรรมการอิสระจ านวน 1 คน ไดแ้ก่ นายอนุพงษ ์เตชะอ านวยพร 
   บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.4/2552 ลงวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2552 เร่ือง คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
   1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดว้ย  
   2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
   3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
   4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บ
การแต่งตั้ง 
    ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเด่ียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้
บริษทั หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 
ลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
   5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักสอบงานบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
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   6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  
   7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
   8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

  9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 
  (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
   ก. กรรมการบริษัท 
    การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหา เป็นผูส้รรหาและพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมน าเสนอต่อคณะกรรมการ
เพ่ือใหค้วามเห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 
     1. คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติั และ
กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
     2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ
เลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึง
เลือกในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด   

    3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  
     กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใช้
วิธีจับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
    4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ี
ใบลาออกไปถึงบริษทั 
     กรรมการท่ีลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
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    5. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบัติตามกฎหมายก าหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่น
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
     มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
    6. ท่ีประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหน่ึง ออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
   ข. กรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 ท่าน เพ่ือท าหนา้ท่ี
ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีก าหนดวา่ดว้ยคุณสมบติัและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   
   ค. ผู้บริหาร 
    บริษทัมีนโยบายท่ีจะสรรหาผูบ้ริหารโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมี
ประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานบริษทัและเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด ้โดยด าเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากร
บุคคล และจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 1. คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบ
การก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพ่ือใหมี้การปรับปรุงการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง การฝึกอบรมและใหค้วามรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษทั หรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 
 2. คณะกรรมการก าหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ และ
การด าเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทั เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษทัเป็นผู ้
ประสานงานในเร่ืองต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี กฎหมายท่ีควรทราบ ความรู้
ทัว่ไปของธุรกิจ แนวทางการด าเนินงาน เป็นตน้ 
 3. คณะกรรมการก าหนดใหมี้นโยบายพฒันาบุคลากรส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร และเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปีของบริษทั 
 4. คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานเพ่ือทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังถึงแผนการพฒันาและ
สืบทอดงาน ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีการเตรียมใหพ้ร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ือง ถึงผูสื้บทอดงานในกรณีท่ีตน
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 
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 ในปี 2564 มีกรรมการเขา้ร่วมการสัมมนาและเขา้รับอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) และสถาบนัอ่ืนๆ ดงัน้ี  
 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หลกัสูตรที่อบรมปี 2564 
ระยะเวลา
อบรม (วนั) 

1. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

 Effective Risk Governance & GRC + Risk Culture Building 
Integrating with Strategy & Performance ปี 2564 

 แนวโนม้ ทิศทางการท า M&A ประเดน็ส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา 
และกลยทุธ์การท า M&A ให้ประสบความส าเร็จ 

 CFO Refresher รุ่นท่ี 2 ปี 2564 

 
 

2 วนั 
 

3 ชัว่โมง 

 
 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
 1. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยก าหนดบรรทัดฐานท่ีจะใช้
เปรียบเทียบกบัผลปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นการประเมินทั้ งคณะและรายบุคคล ส าหรับ
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑข์ั้นตอนไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 
56-1 One Report) ของบริษทั 
 3. คณะกรรมการไดป้ระเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร หรือผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เป็นประจ า
ทุกปีเพ่ือน าไปใชใ้นการก าหนดค่าตอบแทน โดยมีหลกัเกณฑก์ารประเมินตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  
  ส าหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมิน
ดงักล่าวขา้งตน้ให้กรรมการทุกท่านท าการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลบัภายในวนัท่ี 15 ธันวาคมของทุกปี 
หลงัจากนั้นเลขานุการบริษทัจะท าการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการในคราวถดัไป เพ่ือรับทราบและปรับปรุงแกไ้ขการท างานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
   ส าหรับหลกัเกณฑ์การประเมิน บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและ
รายบุคคล โดยใชว้ธีิการใหค้ะแนนในแต่ละหวัขอ้ 5 ระดบั ดงัน้ี  
   0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น      
   1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย  
   2 = เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร  
   3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี  
   4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม  
   ซ่ึงหวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 
    1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
    2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
    3. การประชุมคณะกรรมการ 
    4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
    5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
    6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
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 โดยผลการประเมินผลการปฏิบติังานส าหรับปี 2564 ของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หัวขอ้ สรุป
คะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นเกณฑเ์ห็นดว้ยอยา่งมาก  
 
 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามหัวขอ้ 7.2 ขอ้มูล
เก่ียวกบัคณะกรรมการ หัวขอ้ยอ่ย 7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
รายบุคคล  รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 7.4 ข้อมูลเก่ียวกับผู ้บริหาร หัวข้อย่อย 7.4.3 จ านวนค่าตอบแทนรวมของ
กรรมการบริหารและผูบ้ริหารเป็นตวัเงินฯ  
 
 8.1.3 การก ากบัดูแลบริษัทย่อย 
  บริษทัมีนโยบายใหบ้ริษทัยอ่ยยึดถือและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัตามแนวทางท่ีบริษทั
ได้ก าหนดไว ้และมีการก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการของบริษทัย่อย รวมถึงการด าเนินกิจการท่ีส าคญัหรือมีขนาด
รายการท่ีเป็นสาระส าคญัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั ก่อน นอกจากน้ีคณะกรรมการจ านวนขา้งมาก
ของบริษทัยอ่ยก็เป็นกรรมการของบริษทั ท าให้การด าเนินงานต่างๆ ของบริษทัยอ่ยจะค านึงและยึดถือแนวทางการด าเนินงาน
ของบริษทัเป็นส าคญั  
 
  กลไกในการก ากบัดูแลการจดัการและรับผดิชอบการด าเนินงานในบริษัทย่อย 
  ประธานกรรมการบริหารมีอ านาจและหนา้ท่ีในการก ากบัการบริหารกิจการของบริษทัยอ่ย รายละเอียดปรากฏ
ตามหัวขอ้ 7.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการ หัวขอ้ยอ่ย 7.2.3 บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ เร่ือง อ านาจหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร 
 
 8.1.4 การตดิตามให้มกีารปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบัตใินการก ากบัดูแลกจิการ 
  การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการท ารายการระหวา่งกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยรวบรวมอยูใ่นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรณยาบรรณธุรกิจ  ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายท่ีจะ
ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยถือเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรทุกระดบัท่ีจะพิจารณาแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งรอบคอบ ยดึหลกัความ ซ่ือสตัย ์สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี  
 
  การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 
  บริษทัมีการดูแลและการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการใหก้รรมการ
และผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  1) ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัของระบบขอ้มูล เพ่ือรักษามาตรฐานเก่ียวกบัระบบงาน 
ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการสร้างระบบการควบคุมท่ีมีคุณภาพ   
  2) ก าหนดนโยบายความลบัทางธุรกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญา มีการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงการรักษาความลบั
ของบริษทัส าหรับพนกังาน ผูรั้บจา้ง ผูข้ายสินคา้/ผูใ้ห้บริการ รวมทั้งผูท่ี้เขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษทั เพ่ือป้องกนัการเปิดเผย
ขอ้มูลหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งหา้มมิใหพ้นกังานละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น  
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  3) ก าหนดระเบียบปฏิบติัเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ความ
เสมอภาคและยติุธรรมต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในท่ียงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัตอ้งรักษาความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั ไม่น าไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์
แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม รวมทั้งตอ้งไม่ท าการซ้ือขายโอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์อง
บริษทัโดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั เวน้เสียแต่วา่ขอ้มูลดงักล่าวไดเ้ปิดเผยต่อสารธารณชนแลว้ และไม่เขา้
ท านิติกรรมอนัใดโดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม และจะตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบ
การเงิน และภายใน 2 วนัท าการหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้ ขอ้ก าหนดดงักล่าวน้ีให้รวมถึง คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดดงักล่าวจะตอ้งถูกลงโทษทาง
วนิยัและ/หรือตามกฎหมายแลว้แต่กรณี  
  4) ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั และในกรณีท่ี
กรรมการหรือผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทราบเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งไดก้ าหนดใหมี้การรายงาน
การถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็น
ประจ าทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในท่ีประชุมคณะกรรมการและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1 One 
Report) 
  5) คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ และผูบ้ริหาร
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนท่ี ทจ.2/2552 
 
  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  บริษทัใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่วา่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารจดัการ
ในกรอบของการเป็นบรรษทัภิบาลท่ีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย บริษทัจึงก าหนดนโยบาย “การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุก
ระดบัยึดถือปฏิบติั มีขอบเขตระบบบริหารจดัการการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการท างาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานจดัซ้ือ จดัจา้ง จดัจ าหน่าย จดัให้มี รวมถึงขั้นตอนการท างานอ่ืนๆ ท่ีมีความ
เส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
ทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 และไดรั้บการ
รับรองการต่ออายเุป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 และ
คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 ทั้งน้ี บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิก
แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติในการต่อต้านการทุจริตใน
ภาคเอกชนไทย เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 
  ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การก าหนดเป็นความรับผิดชอบดา้นการบริหาร (Management Responsibility) ไวอ้ยา่งชดัเจน
ดงัต่อไปน้ี 
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  1. ความมุ่งมัน่ของฝ่ายบริหาร (Management Commitment) 
   บริษทัมีความมุ่งมัน่ต่อการน าระบบมาตรการการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่มาใชใ้นกระบวนการท างาน และ
ปรับปรุงระบบบริหารใหมี้ความโปร่งใสตามหลกับรรษทัภิบาล โดยกรรมการผูจ้ดัการไดว้างนโยบาย และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ท าใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ตามขอ้ก าหนดของมาตรการการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งได้
สนบัสนุนทรัพยากรอยา่งครบถว้น ไดช้ี้แจงท าความเขา้ใจกบัพนกังานทุกคนภายในบริษทัและบริษทัยอ่ย และบุคคลภายนอก
ท่ีเก่ียวข้องให้ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินกระบวนการต่างๆ อย่างโปร่งใส สอดคล้องกับระเบียบนโยบาย 
ขอ้ก าหนด ของกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัในสายธุรกิจด าเนินการหรือยอมรับหรือให้
การสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงบริษทัยอ่ยทุกบริษทั พร้อม
ให้การสนบัสนุนหรือส่งเสริมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงท่ีเก่ียวขอ้ง มีแนวปฏิบติัเช่นเดียวกบั
บริษทั และก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการ
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

 มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนักงานทุกคนทุกระดบั ลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงท่ีจะมี
ส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัเพ่ือใหก้ารด าเนินการดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่บรรลุตามนโยบาย
ท่ีก าหนด 

 บริษทัพฒันามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงหลกั
ปฏิบติัดา้นจริยธรรม โดยจดัให้มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน่และ
น ามาจดัท าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 บริษทัไม่กระท าหรือสนบัสนุนการใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแล รวมถึงการ
ควบคุมการบริจาคเพื่อการกศุล การบริจาคใหแ้ก่พรรคการเมือง การใหข้องขวญัทางธุรกิจและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความ
โปร่งใสและไม่มีเจตนาเพ่ือโนม้นา้วใหเ้จา้หนา้ท่ีภาครัฐหรือเอกชนด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม 

 บริษทัจดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมสม ่าเสมอ  เพ่ือป้องกนัไม่ให้พนักงานมีการปฏิบติัท่ีไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ งานดา้นการขาย การตลาด และการจดัซ้ือ 

 บริษทัจดัให้ความรู้ด้านการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและ
พนกังาน เพ่ือส่งเสริมความซ่ือสัตย ์สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหนา้ท่ี รวมถึงส่ือให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของ
บริษทั 

 บริษทัจดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้งแม่นย  า 
 บริษทัส่งเสริมใหมี้การส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทางเพ่ือใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้

เบาะแสอนัควรสงสัยโดยมัน่ใจไดว้า่ผูแ้จง้เบาะแสไดรั้บการคุม้ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกยา้ยอยา่งไม่เป็นธรรมหรือ
กลัน่แกลง้ดว้ยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา 
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  การแจ้งเบาะแส 
  นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผดิและการละเมดิสิทธิมนุษยชน 
  บริษทัก าหนดใหผู้บ้ริหารทุกระดบัในองคก์รดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการใหพ้นักงาน
ภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบติั/ขอ้ก าหนดของบริษทั 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจงั และไดก้ าหนดแนวปฏิบติัในการพิจารณาและสอบสวน
เร่ืองราวร้องทุกขห์รือร้องเรียนท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได ้เพ่ือใหผู้ร้้องทุกขห์รือผูร้้องเรียนไวว้างใจและเช่ือมัน่ใน
กระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรม  
  เพ่ือใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรม บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางรับ
แจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลกระทบ หรือมีความเส่ียงท่ี
จะไดรั้บผลกระทบอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจาการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการปฏิบติัของ
พนกังานของบริษทั เก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึง
การทุจิต การปฏิบติัท่ีไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระท าท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ สามารถแจง้เบาะแสหรือ
ขอ้ร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่างๆ ไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี  

 กรรมการตรวจสอบ 
 เลขานุการบริษทั 

         บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)  
    เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
    แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
        โทรศพัท ์:  0-2301-1565  
    แฟกซ์ :  0-2748-2063 
    อีเมล :  Charinya.act@pe.premier.co.th 
 
  เม่ือบริษทัไดรั้บแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ มาแลว้ บริษทัจะด าเนินการรวบรวมขอ้มูล 
ประมวลผล ตรวจสอบ และก าหนดมาตรการในการด าเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยค านึงถึง
ความเดือดร้อน เสียหายโดยรวมทั้งหมด หลงัจากนั้น ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเร่ืองดงักล่าวมีหนา้ท่ีติดตามผลการด าเนินการและ
รายงานให้ผูรั้บแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ และผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 
ทราบ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั แลว้แต่กรณี 
  เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบขอ้เท็จจริง ทั้งท่ีเป็นพนกังาน ลูกคา้ บุคคลท่ีรับจา้งท างานใหแ้ก่บริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน บริษทัจะไม่
เปิดเผยขอ้มูลอ่ืนใดของผูแ้จ้งเบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง รวมไปถึงจะไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้ 
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8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 8.2.1 จ านวนคร้ังการประชุม และการเข้าประชุม 
  กรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
1. นายอนุพงษ ์เตชะอ านวยพร * # กรรมการตรวจสอบ 2/2 

  หมายเหตุ  
   * เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
   # กรรมการอิสระท่ีได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 และได้เขา้ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบครบทุกคร้ังภายหลังได้รับการ
แต่งตั้ง 

 

 8.2.2 ผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
  โดยผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 
 
8.3 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องกรรมการชุดย่อยอ่ืน 
 8.3.1 จ านวนคร้ังการประชุม และการเข้าประชุม 
  ไม่มี  
 

 8.3.2 ผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 
  ไม่มี 
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9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 
9.1 การควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุมทั้งดา้น
การเงิน การปฏิบติังาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยตระหนกัว่า เป็นกลไก
ส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ รวมทั้งจดัใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม
เพียงพอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพยสิ์นและ
มีการก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน คณะกรรมการท าหน้าท่ีก ากบัดูแลระบบการก ากบัดูแลกิจการและ
ติดตามระบบการบริหารจดัการความเส่ียง และท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลใหร้ะบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษทัและบริษทัย่อยมีการปฏิบัติตามขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง การดูแลมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การดูแลรักษาและการใชท้รัพยสิ์น เพื่อ
ป้องกนัมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการ ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
การปฏิบติังานในฝ่ายต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ โดยน า
กรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management) และหลกัเกณฑก์าร
ก ากบัดูแลตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และ 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใชใ้ห้การควบคุมภายใน การบริหารความ
เส่ียง และการก ากบัดูแลใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน เพ่ือใหก้ารด าเนินงานดา้นต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการไดก้ าหนดให้มีการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้
พนกังานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพฒันาระบบการควบคุมภายในของระบบงานท่ีรับผิดชอบดว้ยตนเอง เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองและสอดคลอ้งตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
ทนัท่วงที เพ่ือก่อใหเ้กิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่ ผลส าเร็จของงานจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
ตลอดจนมีการประเมินผลระบบการควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละคร้ังเป็นประจ าทุกปี 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการไดจ้ดัประชุมคร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 เก่ียวกบัการประเมินความเพียงพอ และความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยในปี 2564 บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การทบทวนแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอา้งอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้ง
ให้ขอ้เสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงมุ่งเนน้การตรวจสอบเชิงปฏิบติัการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารและอนุมติัแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัท าแลว้ จากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการยอ่ย ตามแบบประเมินการควบคุมภายในท่ีส านกังาน 
ก.ล.ต. ไดพ้ฒันาข้ึน คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม 
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 9.1.1  ความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 
  คณะกรรมการเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยจดั
ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งมีระบบการควบคุมภายใน ติดตาม
ควบคุมดูแลการด าเนินงานใหส้ามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจากการน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอแลว้ ในส่วนการหารือกบั
ผูส้อบบญัชี เห็นวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด  
 
  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายในอยา่งครบถว้น มี
สาระส าคญั ดงัน้ี   
  1) การควบคุมภายในองค์กร 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจและการปฏิบติังานท่ีชดัเจน สามารถวดัผล
ได ้มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกบัเป้าหมายทุกระยะ จดัใหมี้โครงสร้างสายการรายงาน การ
จดัท าผงัองค์กรแบ่งแยกหน้าท่ีตามสายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการ และก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายใน
เร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั และการขดัแยง้เก่ียวกบัผลประโยชน์ แสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่า
ของความซ่ือตรง และจริยธรรม รวมทั้งก าหนดใหมี้คู่มือการใชอ้  านาจด าเนินการและคู่มือการปฏิบติังานหลกัท่ีส าคญัของทุก
ระบบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงมีการทบทวนเพ่ิมเติมให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานใหม่อยูเ่สมอ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและระบบการควบคุมภายใน จัดให้มีนโยบายพัฒนาบุคคลและมี
กระบวนการสรรหาบุคลากร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานทุกปี โดยน าระบบ Competency 
และก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จในการปฏิบติังาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้ งในระดบัองค์กร สายงาน ฝ่ายงาน 
แผนก และระดบับุคคลโดยน ามาเช่ือมโยงกบัผลประเมินการปฏิบติังานของพนักงานในองค์กร นอกจากน้ียงัจดัให้มีการ
คดัเลือกพนกังานท่ีมีศกัยภาพตามแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือพฒันาส่งเสริมและ
รักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่กบับริษทั รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตส านึกและปฏิบติัตาม
อยา่งต่อเน่ือง โดยอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การปฏิบติังานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม และจดัให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอยา่งชดัเจน  และส่งเสริมใหผู้บ้ริหารปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยก าหนดไว ้
   คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ 
รวมทั้งก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี โดยก าหนดโครงสร้างองคก์รและสายงานการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนในการ
ถ่วงดุลอ านาจ และการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม เพ่ือใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและติดตามผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและพฒันาการด าเนินการดา้นการควบคุม
ภายใน แสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ก าหนดให้บุคลากรมีหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบั
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
   ในดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต
ภายในบริษทั รวมทั้งการทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงบริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
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ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และมีความมัน่ใจวา่บริษทัมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและ
คอร์รัปชนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2) การประเมนิความเส่ียง 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการก าหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอเพ่ือใหส้ามารถระบุและประเมิน
ความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยก ากบัดูแลการบริหาร
ความเส่ียงขององคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้และก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้
ทุกคนถือปฏิบติั ในการพิจารณาประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั  โดยระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การเงินการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
และดา้นเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น ระดบัองคก์ร และระดบัฝ่ายงาน รวมทั้งความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีอาจ
กระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร และจดัระดบัความเส่ียงท่ีส าคญัตามผลกระทบและโอกาสท่ี
จะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือก าหนดแผนงานการบริหารความเส่ียง และมาตรการในการดูแลไดอ้ยา่งเพียงพอ
เหมาะสม บริษทัและบริษทัย่อยไดก้ าหนดนโยบายและกลยุทธ์ส าคญัในการบริหารความเส่ียงโดยการเช่ือมโยงการบริหาร
ความเส่ียงเขา้กบัแผนธุรกิจ รวมทั้งไดพิ้จารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจยัความเส่ียงจากการ
ประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปัจจยัเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งจาก
ภายนอกและภายในท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองคก์รเป็นประจ าทุกปี 
  3) การควบคุมการปฏิบัตงิาน 
   บริษัทและบริษัทย่อยได้ก าหนดนโยบายท่ีส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีมาตรการ
ควบคุมท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์รให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้เลือกและพฒันากิจกรรมการ
ควบคุมทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลยีเพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์องค์กร จดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทาง
นโยบาย ซ่ึงไดก้ าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขั้นตอนการปฏิบติัเพ่ือใหน้โยบายท่ีก าหนดไวน้ั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้มีการ
จดัท าคู่มืออ านาจด าเนินการเพ่ือก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัอย่าง
ชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการจดัท าและทบทวนคู่มืออ านาจด าเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม
กบัโครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงานในปัจจุบนั การจดัท าคู่มือมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคลอ้งกับ
นโยบายท่ีก าหนด และจดัโครงสร้างการท างานโดยให้มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแตล่ะต าแหน่งงานอยา่งชดัเจน 
ในการอนุมติัการบนัทึกรายการบญัชี และการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนั และมีการติดตามการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบั
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีผลบังคบัใช้อย่างเคร่งครัด  รวมทั้ งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานผลการ
ปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั คู่มืออ านาจด าเนินการและคู่มือการปฏิบติังานต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้
มัน่ใจวา่การปฏิบติังานมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าระบบ
สารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานเพ่ือช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับริษทัฯ ให้ถือปฏิบติัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ให้มีความถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลกัเกณฑ์ของ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. 
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  4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล โดยจดัให้มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศท่ีส าคญัอย่างเพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพฒันาระบบอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่การจดัหาขอ้มูลทั้งจาก
ภายในและภายนอกอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัเวลา และมีคุณภาพ เพ่ือสนบัสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้
ตามท่ีก าหนดไว ้มีการปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละมีการจดัท ารายงานขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผูบ้ริหารเพ่ือใช้
ประกอบการตดัสินใจ โดยไดน้ าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภยัของขอ้มูล 
ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัเก็บ และติดตามผลขอ้มูล เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานและการน าขอ้มูลท่ีส าคญัไปใช้
ในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารและตดัสินใจทางธุรกิจ มีความครบถว้นถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา โดยการจดัท ารายงาน
เชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบขอ้เท็จจริง รายงานทางบญัชีและการเงิน มีการจดัเก็บ
เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีไวอ้ยา่งครบถว้น เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือเป็นขอ้มูลในการปฏิบติังาน คณะกรรมการได้
พิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชี ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัท างบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุก
ไตรมาส เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเหมาะสมกบัลกัษณะ
ธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเหมาะสมและมีการประชุมเพ่ิมเติมในวาระท่ีสมควร 
   การส่ือสารขอ้มูล มีการจดัช่องทางการส่ือสารท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือส่ือสารหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
รวมทั้งเร่ืองต่างๆ ใหพ้นกังานรับทราบ การก าหนดช่องทางท่ีปลอดภยัส าหรับการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริต
และคอร์รัปชนั มีการส่ือสารกนัระหวา่งหน่วยงานภายในบริษทักบับุคคลภายนอกเก่ียวกบัประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายในรวมทั้งมีการก าหนดนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชข้อ้มูล และจดัให้มีช่องทาง
การส่ือสารท่ีผูรั้บขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 
   ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั ดูแลรับผิดชอบในการจดัเตรียมขอ้มูลและ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม รวมทั้งบนัทึกสรุปความคิดเห็น และมติของท่ีประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนใน
รายงานการประชุมของคณะกรรมการทุกคร้ัง 
  5) ระบบการตดิตาม 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การติดตามผลการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และมีระบบการ
ติดตามการปฏิบติังานเป็นล าดบัชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหาร เพ่ือติดตามเป้าหมายและ
ก ากบัการด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ แผนงานและโครงการ ท่ีอยูใ่นแผนธุรกิจประจ าปี โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
เป็นประจ าทุกเดือน พร้อมทั้ งแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน และปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกบัประมาณการ ในกรณีท่ีผลการด าเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการ
จะให้ผูรั้บผิดชอบน าเสนอรายงาน เพ่ือทบทวนการปฏิบติังานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพ่ืออนุมติั
แผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้ งก าหนดระยะเวลาการติดตามผลไวโ้ดยชัดเจน 
นอกจากน้ีมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจอยา่งเพียงพอ ครบถว้น ถูกตอ้ง และมีการเปิดเผย
รายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
 
 9.1.2  ข้อบกพร่องเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย 
  คณะกรรมการจดัใหมี้ระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น เช่น ดา้น
บญัชีและการเงิน การปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพยสิ์น และเร่ืองทุจริต ท่ีมีผลกระทบต่อ
ฐานะช่ือเสียงอยา่งมีนยัส าคญั เพ่ือรีบด าเนินการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุม
ภายในอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่การควบคุมภายในยงัด าเนินไปอยา่งครบถว้น เหมาะสม มีการประเมินและส่ือสาร
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ขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตาม
ความเหมาะสม โดยผูรั้บผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน  
 
 9.1.3  ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการตรวจสอบดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานส าหรับการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อให้
มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันท่วงที กรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการ เห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอ 
เหมาะสม และไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญั 
 
 9.1.4  ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
  กรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดูแลใหง้านตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีในการสร้างความเช่ือมัน่ และให้ค  าปรึกษา
ไดอ้ยา่งอิสระเท่ียงธรรมต่อการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการ
ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม ครอบคลุมกระบวนการท างานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และรายงานตรง
ต่อกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กบัการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยอมรับได ้และการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี โดยมอบหมายให้คุณเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ งานตรวจสอบภายใน บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล 
จ ากดั เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของคุณ
เอกพนัธ์ุ นวลเมือง แลว้ เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ มีวุฒิ
การศึกษา มีประสบการณ์ในการปฎิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน มีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นอยา่ง
ดี และยงัไดเ้ขา้ร่วมการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง  
 
 9.1.5 แนวปฏิบัตกิารแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้าย ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
  การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั จะตอ้ง
ผา่นการเห็นชอบจากกรรมการตรวจสอบ 
  ทั้งน้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในไดป้ฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานส าหรับการปฏิบติังานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพฯ และการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนได้
เสีย นอกจากน้ีมีการประเมินความเช่ียวชาญและความสามารถดา้นการตรวจสอบ เพ่ือใชป้ระเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบของ
ผูต้รวจสอบภายใน เพื่อพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานของงานตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่ง
ต่อเน่ือง ท าให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบติังานท่ีเป็นอยู่อย่างแทจ้ริง เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้จ ากดัต่างๆ ในการปฏิบติังานของตนเองอย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูต้รวจสอบภายในให้มีทกัษะความรู้ 
และความสามารถในระดบัมาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ดา้นวิชาชีพตรวจสอบภายใน และดา้นธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงความรู้ดา้น
วชิาชีพอ่ืนๆ และส่งเสริมการทดสอบเพ่ือรับวฒิุบตัรส าหรับผูท่ี้ประกอบวชิาชีพดา้นการตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
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9.2 รายการระหว่างกนั  
 9.2.1 ข้อมูลรายการะหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง / 9.2.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุผลของรายการ 
 

 
 

       รายการระหว่างกันของ บริษทัและบริษทัย่อย กับ บริษทัที่เกี่ยวข้องใน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  หน่วย (ล้านบาท)

บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี ธุรกิจปกติ บริษทัและบริษทัย่อย:- มีกรรมการร่วมกนั
บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ รายไดจ้ากคา่เช่า คา่บริการ - อา้งอิงตามราคาตลาดในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงในช่วงปีท่ีท  าสญัญา
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง - บริษทัมีรายไดค้า่สิทธิการเช่า อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค                 1.00 - รายไดจ้ากสญัญาคา่ตอบแทนสิทธิตั้งแต่ปี 2531 ซ่ึงขณะนั้น
บจ. พี.เอม.ฟดู ตามสญัญาระยะยาว บริษทัเป็นเจา้ของอาคารสญัญามีระยะเวลา 30 ปีส้ินสุด ปี 2565
บจ. พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี                13.87 -  ราคาคา่เช่าก าหนดจากตน้ทุนการใหเ้ช่าบวกก าไรจ านวน
บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ หน่ึงเทียบเคียงกบัการใหเ้ช่าของผูเ้ช่ารายอ่ืน
บจ. พีเอม็ เอสอี
บจ. มีวนา                37.32 -  ราคาคา่เช่าก าหนดจากตน้ทุนการใหเ้ช่าบวกก าไรจ านวน
บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ หน่ึงเทียบเคียงกบัการใหเ้ช่าของผูเ้ช่ารายอ่ืน
บจ. อินฟินิท กรีน
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮลเทลส์
บจ. แทมมาริน วิลเลจ ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
บจ. เสรี พรีเมียร์ บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง                 0.09 
บจ. พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์ บจก.แทมมาริน วิลเลจ                 0.70 
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์                 0.02 
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล บจ. เนเจอร์ทชั                 0.01 
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ีส์ โฮลด้ิง บจ. ไทยดีเอม็อาร์รีเทล                 0.01 
มูลนิธิยุวพฒัน์ มูลนิธิยุวพฒัน์                 0.18 
บจ. เนเจอร์ทชั
บจ. ไทยดีเอม็อาร์รีเทล รวม                 1.01 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ

ปี 2564

- บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) ใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน อายุเช่า 3-5 ปี

- บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง ใหเ้ช่ายานพาหนะเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน    
อายุเช่า 3-5 ปี พร้อมกบัใหบ้ริการพนกังานขบัรถ
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 หน่วย (ล้านบาท)

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล        บริษทัและบริษทัย่อย:- ผูถื้อหุน้รายใหญ่
และมีกรรมการ

ร่วมกนั
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร
คา่บริการต่อเดือน มีดงัน้ี - ท่ี บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล ใหบ้ริการตามสดัส่วนของ
บมจ.พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพรซ ์       อตัรา  224,500  บาท                 2.16 รายได ้สินทรัพยแ์ละอตัราก าลงัคน
บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง         อตัรา 1,096,640  บาท                13.16 
บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ           อตัรา   487,420 บาท                 5.85 
บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)    อตัรา   90,000   บาท                 1.08 

รวม                22.25 

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล บริษทัและบริษทัย่อย:-

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร
ผูถื้อหุน้รายใหญ่
และมีกรรมการ

ร่วมกนั
7.75 - เง่ือนไขการคา้ทัว่ไป

เจ้าหนีก้ิจการที่เกี่ยวข้อง 2.16                

ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ

ปี 2564

สนบัสนุน
ธุรกิจปกติ

บริษทัและบริษทัย่อย เป็นผูใ้ชบ้ริการร่วม งานบริการท่ี บจ. ดาตา้โปร 
คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ ใหบ้ริการเก่ียวกบัระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล

สนบัสนุน
ธุรกิจปกติ
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หมายเหตุ:   กรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนแลว้ เห็นวา่มีความสมเหตุสมผล  

 ผูถื้อหุ้นและ/หรือผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปีไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th  

 หน่วย (ล้านบาท)

บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ีส์ โฮลด้ิง        
สนบัสนุน
ธุรกิจปกติ

บริษทัย่อย:-

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร มีกรรมการร่วมกนั 4.20                

- บริษทัย่อย ท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีในอาคาร PCP สญัญา
- อตัราคา่เช่าและคา่บริการส่วนกลางเทียบเคียงราคาตลาด ส่วน

เช่ามีอายุ  3 ปี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี คา่ไฟฟ้าคา่โทรศพัทต์ามจ านวนท่ีใชจ้ริง

- พ้ืนท่ีเช่า  บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง 499.52 ตรม. ราคาคา่เช่า 303 บาท ต่อ
 ตรม.  สญัญาครบก าหนด 30 ก.ย. 2567

- คา่ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามจ่ายจริง และคา่ซ่อมจากคา่
วสัดุบวกคา่แรง

 - คา่บริการส่วนกลาง 228 บาท ต่อ ตรม.
เจ้าหนีก้ิจการที่เกี่ยวข้อง                 0.01 

เงนิประกันตามสัญญาเช่า                 0.91 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ

ปี 2564

- พ้ืนท่ีเช่า บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ 70 ตรม. ราคาคา่เช่า 303 บาท ต่อ ตรม. 
 ครบสญัญา 30 ก.ย. 2567

file:///D:/Charinya/SET/PE/Form%2056-1/PE_56-1_2562/Draft/www.pe.premier.co.th
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 9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 9.2.4 เหตุผลทีบุ่คคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วมเกนิกว่าร้อยละ 10 
              บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยคาดวา่ในอนาคตจะยงัคงมีรายการระหวา่งกนัเกิดข้ึนอีก ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายไดจ้ากการขายและบริการ การเช่าพ้ืนท่ีส านักงาน การให้เช่าพ้ืนท่ี
ส านกังาน การวา่จา้งบริหารตามสญัญาวา่จา้งบริหารและใหค้  าปรึกษาธุรกิจ การเช่ารถยนตเ์พ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ ค่าเช่า
และบริการอ่ืนๆ เป็นตน้ ซ่ึงรายการระหว่างกนัทั้งหมดจะเกิดข้ึนตามความจ าเป็นและเพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษทั โดยมีการก าหนดนโยบายการคิดราคาระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม และ
เป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบของบริษทัจะสอบทานรายการระหวา่งกนั
เป็นรายไตรมาส 
  ส าหรับรายการระหวา่งกนัท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนใหม่ บริษทัจะเสนอใหก้รรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั  
  ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 
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ส่วนที ่3 
งบการเงนิ 

 
รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 
 คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อยท่ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมท่ีเป็นจริงและ
สมเหตุสมผล  โดยไดจ้ดัใหมี้การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอท่ีรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น รวมทั้งการป้องกนั
ทุจริตและการด าเนินการท่ีผิดปกติ  และในการจดัท ารายงานทางการเงิน ไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้ งได้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแลว้ 
 คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ สอบทานรายงานทางการเงินและสอบทาน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้
แสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่างบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 มีความเช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
               ( นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ ) 

        ประธานกรรมการ 
                     ในนามคณะกรรมการ  
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บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2564 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
นายกติตศัิกดิ์    เบญจฤทธ์ิ  
อายุ  72  ปี 
ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  
26 เมษายน 2555 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน สหรัฐอเมริกา 
 
การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 70/2549 
 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 32/2553 
 หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557 
 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 19/2558 
 หลกัสูตร Board that Make a difference (BMD) รุ่นท่ี 5/2560 
 หลกัสูตร Strategic Board Master Class รุ่นท่ี 6/2562 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (%)  -ไม่มี- 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไม่มี- 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  
2556 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน)    
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2543 - 2562 กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 
2543 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 
2560 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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นางแน่งน้อย  บุณยะสาระนันท์  
อายุ  76  ปี 
กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  
26 เมษายน 2555 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, USA. 
 Senior Executive Program, (SEP) SASIN 
 
การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 67/2550 
 หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 9/2557 
 หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นท่ี 1/2560 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (%)  -ไม่มี- 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไม่มี- 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
-ไม่มีการด ารงต าแหน่ง- 
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นายอนุพงษ์  เตชะอ านวยพร 
อาย ุ 58  ปี 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 
21 เมษายน 2564 
 
วุฒิการศึกษา   
 ปริญญาโท มหาบณัฑิตทางการบริหารการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัร บณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปรีญญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 23/2547 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (%)  -ไม่มี- 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไม่มี- 
 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2561 - 2562 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
2541 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั อ านวยพรการบญัชี จ ากดั 
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นางวไลรัตน์  ผ่องจติต์ 
อายุ  60  ปี 
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
กรรมการผู้จดัการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
23 เมษายน 2557 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ภาคเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 นิติศาสตร์บณัฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 106/2556  
 หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 21/2557 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 198/2557 
 หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 15/2557 
 หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 13/2557 
 หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)  รุ่นท่ี 1/2560 
 หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 20/2563    
การอบรมพเิศษ 
 หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นท่ี 2/2559 
 หลกัสูตร Executive Development Program (EDP), Premier Group of Companies  รุ่นท่ี 1/2559 
 หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP, Premier Group of Companies รุ่นท่ี 1/2560 
 Effective Risk Governance & GRC + Risk Culture Building Integrating with Strategy & Performance ปี 2564 
 แนวโนม้ ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา และกลยทุธ์การท า M&A ใหป้ระสบความส าเร็จ 
 CFO Refresher รุ่นท่ี 2 ปี 2564 
รางวลั 
 บุคคลตวัอยา่งภาคธุรกิจปี 2019 ดา้นเงินทุนและหลกัทรัพย ์ จากมูลนิธิสภาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

(มสวท) 
 นกับริหารดีเด่นแห่งปี ประจ าปี 2564 สาขา การพฒันาองคก์รและท าคุณประโยชน์ต่อสงัคม จากมูลนิธิเพ่ือสงัคมไทย 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (%)  0.0000075 % 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไม่มี- 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2561 - 2562 กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
2563 - ปัจจุบนั  กรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัความเส่ียง บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)  
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 
2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 
ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทัในกลุ่มพรีเมียร์ 
ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการใหญ่  งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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นางเพญ็ศรี  เดชติง่เอง  
อายุ  65  ปี 
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
1 พฤศจิกายน 2560 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 106//2556 
 หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 15/2557 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 197/2559 
 หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 26/2559 
 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 21/2563 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (%)  0.0000001 % 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไม่มี- 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
2563 - ปัจจุบนั กรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัความเส่ียง บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัในกลุ่มพรีเมียร์ 
ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการใหญ่ งานบญัชี กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารของบริษัทย่อย ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงนิ 
ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมการท าบัญชี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

นายเดช ตุลยธัญ 
อายุ     47  ปี 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท พรีเมยีร์ อนิเตอร์ ลซิซ่ิง จ ากดั 
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
บริษัท พรีเมยีร์ อนิเตอร์ ลซิซ่ิง จ ากดั 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท International Marketning, University of Surrey, UK 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี- 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
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นางสาวจติตมิา นาคลดา 
อายุ  59  ปี 
รองผู้จดัการฝ่ายบัญชี 
ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลงานบญัชีและงานการเงนิ 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี บญัชี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

การอบรมอ่ืนๆ 
 เจาะกฎหมาย Transfer Pricing 2562 เร่ืองท่ีนกับญัชีจะตอ้งศึกษาและพลาดไม่ได ้(6 ชัว่โมง) 
 รู้ทนัธุรกิจดว้ยการวเิคาระห์งบการเงิน (7 ชัว่โมง) 
 การจดัท า Decision Model ส าหรับนกับญัชีบริหารดว้ย MS Excel (3 ชัว่โมง) 
 การใชบ้ริการ Service Provider ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) และการจดัท า น าส่งและเก็บรักษาใบก ากบั

ภาษีอิเลก็ทรอนิกส์ e-Tax Invoice (6 ชัว่โมง) 
 e-Tax Invoice & e-Receipt การจดัท า การส่งมอบและเก็บรักษาใบก ากบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์และใบรับอิเลก็ทรอนิกส์ 

(6 ชัว่โมง) 
 โครงการอบรมเพื่อทดสอบนกับญัชีบริหารระดบัสูง (หลกัสูตรเตม็) (18 ชัว่โมง) 
 โครงการทดสอบนกับญัชีบริหารระดบัสูง (Strategic Management) (1.30 ชัว่โมง) 
 โครงการทดสอบนกับญัชีบริหารระดบัสูง (Risk Management) (1.30 ชัว่โมง) 
 โครงการทดสอบนกับญัชีบริหารระดบัสูง (Financial Strategy) (1.30 ชัว่โมง) 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.00% 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
-ไม่มีการด ารงต าแหน่ง- 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2556 - 2561 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จ ากดั 
2562 - ปัจจุบนั รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
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PE บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ TAM บจ. แทมมาริน วิลเลจ
PC2000 บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) SP บจ. เสรีพรีเมียร์
PIL บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง MS บจ. หมู่บา้นเสรี
PB บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ PAC บจ. พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์
PFC บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล PMN บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร่ิง
PM บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง P-PET บจ. พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์
PMF บจ. พี.เอม.ฟดู SHR บจ. ซี แฮริเออร์
PCI บจ. พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี PCE บจ. พรีเมียร์ ซีอี
PFP บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ IME บจ. อิมพีเรียล อีเก้ิล
PMSE บจ. พีเอ็ม เอสอี SPH บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ีส์ โฮลด้ิง
MIVANA บจ. มีวนา PPlanner บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
TGD บจ. เดอะ กูด๊ ดริงค์ PMB บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั
SZPM Shenzhen Premier Marketing Co., Ltd. PMC บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์
PPP บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ LPCE บจ. แอลพีซีอี
IGC บจ. อินฟินิท กรีน SNE บจ. เสนานี
PT บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี RKT บจ. ร้านคนไทย
DCS บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ CVC บจ. เชน้จ์ เวนเจอร์ แคปปิตอล
PRH บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์ PS บจ. พรีเมียร์สมัมากร

รายช่ือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
การถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนหุ้น คดิเป็นร้อยละ จ านวนหุ้น คดิเป็นร้อยละ

นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ ประธานกรรมการ -                    0.00% -                    0.00% -               

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
นางเพญ็ศรี เบญจฤทธ์ิ (คูส่มรส) -                    0.00% -                    0.00% -               
นางแน่งนอ้ย บุณยะสาระนนัท์ กรรมการ -                    0.00% -                    0.00% -               
นายบุญเสริม บุณยะสาระนนัท ์(คูส่มรส) -                    0.00% -                    0.00% -               

นายอนุพงษ ์เตชะอ านวยพร กรรมการอิสระ -                    0.00% -                    0.00% -               

กรรมการตรวจสอบ

นางอ าพร เตชะอ านวยพร -                    0.00% -                    0.00% -               

นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต์ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 60                     0.00% 60                     0.00% -               

กรรมการผูจ้ดัการ

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

นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 1                       0.00% 1                       0.00% -               

นายวิจารณ์ พลการ (คูส่มรส) -                    0.00% -                    0.00% -               

61                     0.00% 61                     0.00% -               

รายช่ือกรรมการ

รวม

ต าแหน่ง
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึน้ 

(ลดลง)
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รายละเอยีดเกีย่วกบัเลขานุการบริษัท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
นางสาวจริญญา ศิริสืบ 
เลขานุการบริษัท 
อายุ 57 ปี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
17 พฤษภาคม 2564 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร วทิยาลยัอสัสมัชญั 
 
การอบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 119/2564 
การอบรมอ่ืนๆ 
 2563 P01: หลกัสูตรพ้ืนฐานดา้นความยัง่ยนืของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) รุ่นท่ี 2 
 2563 SD Professional Sharing 2/2020: รายงานดา้นความยัง่ยนื "ท าไม่ยาก" อยา่งท่ีคิด 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.00% 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
-ไม่มีการด ารงต าแหน่ง- 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2539 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่าย งานเลขานุการบริษทั บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
 
หมายเหตุ: นางสาวจริญญา ศิริสืบ มีต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่าย งานเลขานุการบริษทั ของบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการตามสญัญาวา่จา้งบริหารและใหค้  าปรึกษาธุรกิจ โดยมีขอบเขตการใหบ้ริการตามท่ีปรากฏในหนา้ 73 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ  :     //   =   กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม     /   =   กรรมการ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC2000 PIL PB

1. นางดวงทิพย ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ // //

2. นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ  //

3. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต์ // // //

4. นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง // // //

5. นายเดช ตุลยธญั //

รายชื่อกรรมการ
รายชื่อบริษัทยอ่ย 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 
นายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง 
ผู้อ านวยการ งานตรวจสอบภายใน  
อายุ 58 ปี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง   
30 สิงหาคม 2552 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (การสอบบญัชี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยับูรพา 
 

การฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้อง 
 Practical Techniques for Complying with the Data Protection Law 
 Thailand Data Protection  
 Personal Data Protection Act / Fraud Claim 
 Operational Audit and Compliance Audit for Value Adding 
 Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000 
 Application of Risk Management International Standard ISO 31000: 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010: 

2009 
 Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO – ERM 
 หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical (ACPG) รุ่นท่ี 2 ปี  2556 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  -ไม่มี- 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไม่มี- 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
2555 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ งานตรวจสอบภายใน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
หมายเหตุ: นายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง มีต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ งานตรวจสอบภายใน ของบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการตามสญัญาวา่จา้งบริหารและใหค้  าปรึกษาธุรกิจ โดยมีขอบเขตการใหบ้ริการตามท่ีปรากฏในหนา้ 73 
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เอกสารแนบ 4 
ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิและรายละเอยีดราคาประเมนิ 

 
ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
1.  ทรัพย์สินหลกัทีบ่ริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกจิ  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ มีดงัน้ี  
 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนั 

บริษทัและบริษทัย่อย      

1. พ้ืนท่ีเช่าใชป้ระกอบธุรกิจ มีดงัน้ี 
1.1 อาคารส านักงาน ท่ีตั้ ง เลขท่ี  1 ซอยพรีเ มียร์  2 ถนน                  

ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ    
           - (พ้ืนท่ีเช่ารวม 499.52 ตารางเมตร สัญญาเช่าระยะเวลา          

ยาว 3 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2567) 
 - (พ้ืนท่ีเช่ารวม 70 ตารางเมตร สัญญาเช่าระยะเวลา             

ยาว 3 ปี ตั้งแต่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพนัธ์ 2567)  
1.2 อาคารส านักงานชั้นเดียว ท่ีตั้ งส านักงานท่ีจงัหวดัชลบุรี 

เลขท่ี 14/1 หมู่ท่ี 4 ต  าบล/อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 
-  ( พ้ืนท่ีเ ช่า 1 ไร่  สัญญาเช่าระยะเวลายาว  3 ปี  ตั้ งแต่                 
1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2565) 

สญัญาเช่า 
PIL 

 
 

 
PB 

 
PIL 

 
4.99 

 
 
 

0.55 
 

0.10 

 
 
 
 
 

-ไม่มี- 

2. รถยนตส์ าหรับให้เช่า รวม 1,054  คนั 
เป็นเจา้ของ 

PIL 
688.72 

เป็นรถยนตภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ/
ลิสซ่ิง 3-5 ปี  487.33  ลา้นบาท 

3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับให้เช่า รวม  988  เคร่ือง 
เป็นเจา้ของ 
PC (2000) 

13.92 -ไม่มี- 

 

2. ทรัพย์สินทีไ่ม่มตีวัตนทีส่ าคญัในการประกอบธุรกจิ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีเคร่ืองหมายการค้าท่ีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนไวแ้ล้ว 8 
เคร่ืองหมาย ครอบคลุมธุรกิจและผลิตภณัฑ์ท่ีด าเนินการไดทุ้กประเภท อาทิ เคร่ืองหมายบริการ PIL อยู่ในจ าพวก 39 (การ
บริการให้เช่ารถ) เลขทะเบียนและเลขท่ีค าขอ บ 11468/405162 เพ่ือใช้ในธุรกิจการบริการให้เช่ารถ ทั้ งน้ี การจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้มีอาย ุ10 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียน ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ าการต่ออายมุาโดยตลอด 
 
3. นโยบายการลงทุน 
 นอกจากธุรกิจปัจจุบนั บริษทั ยงัไม่มีนโยบายจะลงทุนในธุรกิจอ่ืน 
 
รายละเอยีดราคาประเมนิ 
ไม่มี 
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เอกสารแนบ 5 
นโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากบัดูแลกจิการ ฉบับเตม็ และจรรยาบรรณธุรกจิฉบับเตม็ 

 
นโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากบัดูแลกจิการ  
 คณะกรรมการให้ความส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่ว่ากระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการ
บริหารจดัการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเป็นธรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจะ
ช่วยส่งเสริมให้บริษัท เติบโตอย่างมั่นคงและยัง่ยืน เพ่ิมความเช่ือมั่นให้แก่ผู ้ถือหุ้น ผู ้ลงทุนและผู ้ท่ีเ ก่ียวข้องทุกฝ่าย  
คณะกรรมการจึงก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนักงานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 
 1. ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 2. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 3. ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 4. ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการดูแลอยา่งดี 
 5. จดัโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน  
 
 โดยหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 
2555 ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี 
 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
  บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ
ในฐานะเจา้ของบริษทัโดยก าหนดแนวปฏิบติัการใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
  1 การประชุมผู้ถือหุ้น 
  1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผูถื้อหุ้น
ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และใชสิ้ทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การมีส่วนแบ่ง
ในก าไรของกิจการ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม 
บ าเหน็จหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น 
การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติั
รายการพิเศษ เป็นตน้ 
  1.2 บริษทัมีการให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และ
ละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
   1.2.1  บริษทัไม่มีการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผยตาม

ขอ้ก าหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลส าคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุม   
ผูถื้อหุน้อยา่งกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้น
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ทราบล่วงหนา้ ให้สิทธิในการซกัถามคณะกรรมการในท่ีประชุม ไม่จ ากดัสิทธิในการเขา้ประชุมของ   
ผูถื้อหุน้ท่ีมาสาย เป็นตน้ 

   1.2.2  บริษทัไดใ้หข้อ้มูลวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยก าหนดวาระการประชุมผูถื้อหุน้
ไวเ้ป็นเร่ืองๆ และมีการระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงมี
ขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจดงัต่อไปน้ี 

     ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ 
      1) ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ง เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ อายุ ประเภทกรรมการ 

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

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัก็ไดร้ะบุไวช้ดัเจนแลว้ 
      3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่) 
      4) วนัท่ี เดือน และปีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่น

มา (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม) 
      5) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีคณะกรรมการสรรหา  
      6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
     ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ    
      1) จ านวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามต าแหน่งหรือภาระหนา้ท่ีของกรรมการ 
      2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
      3) หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาค่าตอบแทน 
      4) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไดรั้บในฐานะกรรมการ (ปัจจุบนักรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์

อ่ืนใด นอกจากเบ้ียประชุมและบ าเหน็จประจ าปี) 
      5) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
      6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
     ค. วาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
      1) ช่ือผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีท่ีสงักดั 
      2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัชี 
      3) ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
      4) จ านวนปีท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริษทั (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิม) หรือเหตุผลท่ีเปล่ียนตวั

ผูส้อบบญัชี (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใหม่) 
      5) วธีิการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี รวมทั้งค่าบริการอ่ืนของผูส้อบบญัชี 
      6) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
      7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
     ง. วาระการจ่ายเงินปันผล 
      1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
      2) จ านวนเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
      3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย 
      4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
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     จ. วาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การเพ่ิม/ลดทุน การแกไ้ขขอ้บงัคบั การขาย/
เลิก/โอนกิจการ การควบรวมกิจการ เป็นตน้ 

      1) รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ 
      2) วตัถุประสงค ์เหตุผลหรือความจ าเป็น 
      3) ผลกระทบต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
      4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได้   
  1.3 คณะกรรมการอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเต็มท่ี 
และละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ การเขา้ประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการท่ี
ยุง่ยากหรือมีค่าใชจ่้ายมากเกินไป และสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง 
  1.4 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์
การส่งค าถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัการน าส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษทัยงั
เผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย คณะกรรมการไดมี้การก าหนดการกลัน่กรอง
ค าถามล่วงหนา้และก าหนดใหบ้ริษทัตอบค าถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ พร้อมกบัมีการช้ีแจงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบ โดย
มีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
   1.4.1  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอด

ระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมค าถามจนถึง
ประมาณ 7 วนัก่อนวนัประชุม โดยบริษทัปฏิบติัตามแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

     1) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน 
     2) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัการน าส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
     3) วิธีการส่งค าถามล่วงหนา้ เช่น ให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัหรืออีเมล หรือ

ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นตน้ 
     4) ช่วงเวลาท่ีเปิดใหส่้งค าถามล่วงหนา้ ก่อนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

     5) มีกระบวนการกลัน่กรองค าถามล่วงหนา้ท่ีผูถื้อหุ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาใน
การตอบค าถามเหล่านั้น 

     6) บริษทัไดต้อบค าถามใหผู้ถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
     7) บริษทัไดต้อบค าถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบในวนัประชุม 
     8) บริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบถึงค าถามท่ีมีผูถื้อหุ้นถามมาล่วงหนา้ และค าตอบ

ของค าถามเหล่านั้น 
  1.5 คณะกรรมการสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
   ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉันทะผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้และยงัจดัใหมี้
อากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุ้นส าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกดว้ย นอกจากน้ี ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจาก
ประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยูร่ะหว่างพิจารณาและยงัไม่มีการลงมติ และ
นบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
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 2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
  2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษทัน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ 
การนบัคะแนนและแสดงผล เพ่ือใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า 
  2.2 การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของกรรมการ  
   2.2.1  กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
   2.2.2  ในกรณีท่ีกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปน้ีเขา้   

ประชุมผูถื้อหุน้ 
     1) ประธานกรรมการ 
     2) กรรมการผูจ้ดัการ 
     3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   2.2.3  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้
  2.3 ในการประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น 
วาระการแต่งตั้งกรรมการ 
  2.4 บริษทัจดัให้มีกระบวนการตรวจนับ การจดัเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบนัทึก
วิดีทศัน์การประชุมอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น และมีการเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี ในการประชุมและการนบัคะแนน
เสียงในทุกๆ วาระเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้
  2.5 ประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
 3. การจัดท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 
  3.1 รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ี
ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งประเด็นหรือซกัถาม พร้อมทั้งมีบนัทึกค าถามค าตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ยคดัคา้นและงดออกเสียงเป็นอยา่งไร รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมดว้ย 
  3.2 บริษทัเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 

   3.2.1  เปิดเผยมติท่ีประชุมโดยแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในวนัท าการ
ถดัไป 

   3.2.2  เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใชเ้ป็นช่องทางใหผู้ถื้อ
หุน้แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป 

   3.2.3  เผยแพร่วดีิทศัน์การประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
  4.  บริษัทฯ ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย ดงัน้ี 
   4.1 ใหข้อ้มูลส าคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
   4.2 จดัใหมี้จดหมายข่าวถึงผูถื้อหุน้  
   4.3 จดัใหผู้ถื้อหุน้เขา้เยีย่มชมกิจการ 
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หมวดที ่2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 คณะกรรมการไดก้ ากบัดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูถ้ือหุ้นรายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ อยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งเร่ืองการก าหนดกระบวนการท่ีอ านวย
ความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมไดโ้ดยไม่ยุง่ยากจนเกินไป ผูถื้อหุ้นไดรั้บการคุม้ครองจากการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบ
และผูถ้ือหุ้นมีอ านาจควบคุม การมีมาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 บริษทัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัดงัน้ี 
 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
  1.1 บริษทัแจง้ก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
   1.1.1  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้มี เวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าบน                  

เวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
   1.1.2  ขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลท่ีบริษทั จะ

ส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร  
   1.1.3  บริษทัจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อ                                  

หุน้มากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด (อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม) 
  1.2 บริษทัแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิ
การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ทราบทั้งในหนงัสือเชิญประชุมและในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  1.3 หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้ดัท าเป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย 
 
 2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
  2.1 คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งชดัเจนเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาวา่จะเพ่ิมวาระท่ี       
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ โดยมีหลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
   1) ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ 
   2) รายละเอียดของขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
   3) เกณฑก์ารพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเร่ืองท่ีเสนอเป็นวาระการประชุม 
   4) ช่องทางรับเร่ือง เช่น ส่งหนงัสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเร่ืองผ่านบนเวบ็ไซต ์หรืออีเมลมา

ก่อน เป็นตน้  
   5) ช่วงเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
   6) คณะกรรมการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบหลกัเกณฑ์เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไวบ้น     

เวบ็ไซตข์องบริษทั  
   7) มีกระบวนการกลั่นกรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการ  
   8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถื้อหุ้นทราบโดยแจ้งไปยงัผูถื้อหุ้นผู ้

เสนอ วาระและแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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  2.2 คณะกรรมการก าหนดวธีิการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบติัและการให้ความยินยอมของผูไ้ด้รับการเสนอช่ือ  โดยมี
หลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
   1) ช่องทางรับเร่ือง โดยการส่งหนงัสือถึงคณะกรรมการ 
   2) ช่วงเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
   3) ขอ้มูลประกอบการพิจารณา เช่น ขอ้มูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผูไ้ด้รับเสนอช่ือ หนังสือ

ยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ เป็นตน้ 
   4) คณะกรรมการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด     

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
   5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทั                  

ก าหนดไว ้
   6) เลขานุการบริษทัแจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถื้อหุน้ทราบโดยแจง้ไป      

ยงัผูถื้อหุน้ผูเ้สนอ และประธานกรรมการแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  2.3 ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  
  2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
 
 3. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
  3.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองคก์รถือปฏิบติั รวมทั้งแนวปฏิบติัเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วน
รู้ขอ้มูลภายในจะตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบ
การเงิน และภายใน 2 วนัท าการหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้  
  3.2 ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมายจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจ าปี  
 
 4. การมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 
  4.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สียอยา่งน้อยก่อนการ
พิจารณาวาระนั้น และมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดงัน้ี 
   1) คณะกรรมการก าหนดแนวทางให้กรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและ 

ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
บริษทั 

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

   3) ก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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   4) เลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีในการรายงานขอ้มูลส่วนไดเ้สียให้คณะกรรมการทราบ ขอ้มูลของ
กรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะเม่ือคณะกรรมการตอ้งพิจารณาธุรกรรม
ระหวา่งบริษทักบักรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

  4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนัยส าคญัในลกัษณะท่ีอาจท าให้กรรมการราย
ดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 
 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 บริษทัเห็นวา่ธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหนา้ท่ีใน
การดูแลใหเ้กิดความอยูร่อดและยัง่ยนืของสงัคมร่วมกนั ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยยดึมัน่เจตนารมณ์ของการด าเนินธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืนโดยตระหนกัและให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ภายใตป้รัชญาของกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์ นัน่คือ “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สังคมยัง่ยืน” เพราะเช่ือมัน่วา่การคงไวซ่ึ้งความสมดุลระหวา่งธุรกิจ พนกังาน 
และสงัคมนั้น จะส่งเสริมใหท้ั้งบริษทั สงัคม และส่ิงแวดลอ้มเติบโตไปพร้อมๆ กนัอยา่งเขม็แขง็และยัง่ยนื 
 บริษทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
 1. การก าหนดนโยบายการปฏบิัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 
  1.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการ
ด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม ท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัและห่วง
โซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
   1) ผู้ถือหุ้น 
    ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู ้ถือหุ้น 
บริหารงานดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ  เพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขนั
ของบริษทั  
   2) พนักงาน  
    บริษทัเลง็เห็นถึงความส าคญัของพนกังานซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า จึงปฏิบติัต่อพนกังานทุก
คนอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบติัทั้งการแบ่งแยกสีผิว เช้ือชาติ เพศ ศาสนา ไม่มี
การใชแ้รงงานบงัคบัและ/หรือแรงงานเด็กทุกรูปแบบท่ีผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจา้งและค่าตอบแทนโดยยึดหลกั
ความเป็นธรรม เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผิดชอบและความสามารถของพนกังานแต่ละคน สามารถเทียบเคียง
กบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนมีนโยบายการพฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กบัพนักงานอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังานใหไ้ดรั้บความกา้วหนา้ในอาชีพ  
    ส าหรับนโยบายดา้นสวสัดิการ บริษทัจดัให้มีสวสัดิการส าหรับพนกังานเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมาย
ก าหนด เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน และสหกรณ์ออมทรัพยเ์พ่ือเป็นเคร่ืองมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานและรักษาบุคลากรไวก้บับริษทัในระยะยาวรวมถึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัในการใชชี้วติหลงัเกษียณอายขุองพนกังาน 
    บริษทัไดก้ าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั โดยจดัให้มีคณะกรรมการดูแลดา้นความปลอดภยั  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการ
ปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด มีการใหค้วามรู้และฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานแก่
พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตส านึกใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัถึงความปลอดภยัและยดึถือปฏิบติั 
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และก าหนดใหมี้การตรวจสอบระบบป้องกนัภยัในอาคารส านกังาน การซอ้มหนีไฟเป็นประจ าทุกปี รวมถึงการตรวจวเิคราะห์
ระดบัแสงสวา่ง และตรวจวดัระดบัความดงัเสียง 
   3) ลูกค้า  
    บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ โดยน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์
มีคุณภาพและไดม้าตรฐานมีความปลอดภยั เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และ
บริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้งการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อ
ลูกคา้ และมีกระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผิดปกติเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ 
   4) คู่ค้าและเจ้าหนี ้
    บริษทัมีการคดัเลือกคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ด าเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาท่ีก าหนดไว ้ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัคู่คา้
หรือเจา้หน้ี หากในกรณีท่ีขอ้มูลปรากฏวา่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษทัจะหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพ่ือร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาใหร้วดเร็วเเละเกิดความยติุธรรมต่อทุกฝ่าย 
   5) คู่แข่ง 
    บริษทัมีการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั มีการ
แข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวร้ายหรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 
   6) ชุมชน/สังคม 
    บริษทัก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัต่อชุมชน สังคม ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นหลกั
ปฏิบติัแก่พนกังานทุกคน ดงัน้ี 
    (1) สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมส่วนรวม และสร้างปฏิสมัพนัธ์อนัดี

กบัชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษทัตั้งอยู ่ 
    (2) ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (3) ไม่สนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อชุมชน สงัคม  
    (4) ใส่ใจและรับผิดชอบแกไ้ขในภยัอนัตรายท่ีสงัคมหวัน่วติก อนัอาจเกิดจากผลิตภณัฑ/์บริการ

หรือการด าเนินงานของบริษทั 
    (5) มีส่วนร่วมในการยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้างสังคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข พฒันา

คุณธรรม จริยธรรม รักษาวฒันธรรมท่ีดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบตอ่
สงัคมและการมีจิตอาสาใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังาน  

   7) ส่ิงแวดล้อม 
    บริษทัก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 
    (1) ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม  
    (2) ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
    (3) ไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อสภาพแวดลอ้มส่วนรวม  
    (4) ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยดัพลงังานและ

ทรัพยากรอ่ืนๆ โดยการน าเทคโนโลยท่ีีสามารถประหยดัพลงังานมาใชภ้ายในบริษทั 
    (5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัพนกังาน โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีทราบ   
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  1.2 คณะกรรมการก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียน และจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซต ์หรือรายงานประจ าปีของบริษทั 
  1.3 มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหาย
จากการท่ีบริษทัละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
 
 2. บริษัทมนีโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนกังานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดมา  
  2.1 บริษทัย่อยได้บรรจุหัวขอ้ “นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น” ไวใ้นหลกัสูตรการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ท่ีจดัข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน โดยใชส่ื้อวดีิทศัน์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
  2.2 บริษทัยอ่ยไดอ้อกเอกสารลงนามโดยกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัยอ่ยไปยงัลูกคา้และคู่คา้เพ่ือแจง้งด
เวน้การใหข้องขวญัและของก านลัแก่บุคลากรของบริษทั ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุ
ใหเ้ป็นกิจกรรมต่อเน่ืองทุกปี 
  2.3 บริษทัและบริษทัย่อยบรรจุ “นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่” ลงบนเวบ็ไซตข์องบริษทัและ
ของบริษทัยอ่ย (http://www.pe.premier.co.th/th_04_4_ir_Sustainability_Development_Report.html)  
  2.4 บริษทัยอ่ยทบทวนและประเมินความเส่ียงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงบรรจุใหเ้ป็น 1 หวัขอ้
ของการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน เร่ือง “การบริหารจดัการความเส่ียง” 
 
 3. บริษัทมีการก าหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนกังานละเมิดต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการน าซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชง้านใน
บริษทั  
 
หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใสทั้งรายงานขอ้มูล
ทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของ   
ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัโดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นนกัลงทุนและสาธารณชน
ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซตข์องบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษและมีการปรับปรุง
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 
 บริษทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ดงัน้ี 
 1. การเปิดเผยข้อมูล 
  1.1 คณะกรรมการมีกลไกท่ีจะดูแลให้มัน่ใจไดว้่าขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อนักลงทุนถูกตอ้ง ไม่ท าให้ส าคญัผิด 
และเพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน ทั้งน้ี  
   1.1.1  มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน

อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑท่ี์ส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  

   1.1.2  มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจ า 
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  1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบริหารความ
เส่ียง และนโยบายเก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม ท่ีไดใ้ห้ความเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักล่าว รวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวไดพ้ร้อมดว้ยเหตุผล โดยรายงานผา่นช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน
ประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 
  1.3 คณะกรรมการจดัใหมี้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี โดยครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (1)  การปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ  ใช้นโยบายบัญชีท่ี

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

และกรรมการผูจ้ดัการ  
  1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ี เพ่ือให้นกัลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูล
และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัของบริษทั รวมถึงปัจจยั
และเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน นอกเหนือจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 
  1.5 คณะกรรมการก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีให้บริการไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทั 
  1.6 คณะกรรมการก าหนดใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
   (1) บทบาท หนา้ท่ี และความเห็นจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการ   
   (2) บทบาท หนา้ท่ี และความเห็นจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
   (3) จ านวนคร้ังของการประชุม และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา 
   (4) ประวติัการอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองของกรรมการ 
  1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้ง
คณะและรายบุคคล วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ งคณะ และวิธีการประเมินผลงานของ
ประธานกรรมการบริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนดว้ย ทั้งน้ี จ านวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนท่ี
กรรมการแต่ละท่านไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 
 2. ข้อมูลขั้นต า่ทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
  2.1 นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้ คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืนดว้ย เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทั โดยกระท าอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
อน่ึง ขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีและปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
   (1)  วสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทั 
   (2)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 
   (3)  โครงสร้างองคก์ร รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
   (4)  คุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั 
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   (5)  งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนัและของปี
ก่อนหนา้ 

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

วตัถุประสงค/์กิจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs) 
   (10)  กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 
   (11)  การถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
   (12)  หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ 
   (13)  ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้ตกลงของกลุ่มผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 
   (14)  นโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
   (15)  นโยบายดา้นบริหารความเส่ียง รวมถึงวธีิการจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ 
   (16)  จรรยาบรรณส าหรับพนกังานและกรรมการของบริษทั  
   (17)  จรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
   (18)  ข่าวของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
   (19)  ขอ้มูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เช่น ช่ือบุคคลท่ีสามารถ

ใหข้อ้มูลได ้หมายเลขโทรศพัท์ 
   (20)  แผนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ประจ าปี 
 
หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากับดูแลการท างานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และ
งบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทั และผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดงัน้ี 
 1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 
  1.1 คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย 
ทั้งในดา้นเพศ อายุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์
กบับริษทั และมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอยา่งน้อย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ี
บริษทัด าเนินกิจการอยู ่
  1.2 คณะกรรมการจดัให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความ
หลากหลาย รวมถึงจ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปีและบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั ทั้งน้ี  
   1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการท่ีเป็นทางการและโปร่งใส และจ านวนปีการด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปีและบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
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   1.2.2 เปิดเผยรายช่ือกรรมการ ประวติั คุณวฒิุ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษทัท่ีแสดงให้เห็นวา่
คณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัผา่นช่องทางรายงานประจ าปีและ
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
   1.2.3 เปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปีอยา่งชดัเจนวา่กรรมการรายใดเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ / กรรมการ
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
  1.3 คณะกรรมการมีขนาดท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ี
เพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 12 คน  
  1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ
ในจ านวนท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด 
  1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เร่ืองความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นหลกั มากกว่าท่ีจะใช้หลกัเกณฑ์ในเร่ือง
สดัส่วนของเงินลงทุน 
  1.6 บริษทัค านึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการท่ีบริษทัก าหนดมากกวา่
จ านวนหรือสดัส่วนของกรรมการอิสระ 
  1.7 คณะกรรมการมีการก าหนดจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการก าหนดจ านวนวาระท่ี
ด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด 
  1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อใหก้รรมการอิสระของบริษทัมี
ความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทัโดยความเป็นอิสระอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
  1.9 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระอยา่งต่อเน่ืองจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั ประกอบกบัการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยทนัที 
  1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการก าหนดอ านาจ
หนา้ท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหช้ดัเจนและแยกบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคล
ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดั 
  1.11 บริษทัเคารพในวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในการท่ีจะไม่ไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีมีธุรกิจอยา่งเดียวกนั หรือมีลกัษณะแข่งขนักนักบัธุรกิจของบริษทั หรือมีลกัษณะท่ี
ขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 
  1.12 บริษทัมีเลขานุการบริษทัซ่ึงท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ  
   คณะกรรมการมีการก าหนดคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัท่ีเหมาะสมท่ีจะปฏิบติั
หน้าท่ีในฐานะเลขานุการบริษทั และเปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานประจ าปีและบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั 
  1.13 เลขานุการบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองดา้นกฎหมาย การบญัชีหรือการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั บริษทัก าหนดคุณสมบติัและแต่งตั้งบุคคลมาด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัโดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานเป็นหลกั ไม่วา่บุคคลดงักล่าวจะเป็นพนกังานประจ าของบริษทัหรือไม่ 
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 2. คณะกรรมการชุดย่อย   
  2.1 คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนา้ท่ีตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
  2.2 คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ี
พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนน าเสนอ
ค่าตอบแทนของกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั 
  2.3 คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหา ท าหน้าท่ี
พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้ งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีก าหนดไว ้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการเพ่ือน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการต่อไป กระบวนการในการสรรหาบุคคลดงักล่าวนั้น 
บริษทัไดค้ดัเลือกจากกรรมการอาชีพในท าเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และบุคลากรในสาขา
ต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวฒิุ วยัวฒิุ และประสบการณ์ในการท างาน 
 
 3. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  3.1 หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   1) คณะกรรมการมีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัของบริษทั กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงการพิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ   
กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงท าการทบทวนและอนุมติัเป็น
ประจ า เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของบริษทั 

   2) การติดตามและดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตาม นโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   3) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงรวมทั้ งกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการ 
ด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

   4) การดูแลใหก้ารด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งแผนการพฒันาพนกังาน แผนพฒันาผูสื้บ
ทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) 

  3.2 คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 
   1) คณะกรรมการก าหนดใหมี้และใหค้วามเห็นชอบนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
   2) ส่ือสารใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจ 
   3) มีวธีิการส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีก าหนด  
   4) ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดงักล่าวอยา่งน้อย     

ปีละ 1 คร้ัง 
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  3.3 คณะกรรมการส่งเสริมใหจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือใหก้รรมการผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ดงักล่าวอยา่งจริงจงั 
   บริษทัด าเนินการใหพ้นกังานทุกคนท าแบบทดสอบ “สุจริตไทย” ผา่นระบบ Intranet ของบริษทัเพื่อให้
มัน่ใจวา่พนกังานมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของจรรยาบรรณธุรกิจ และ
สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม รวมถึงบริษทัไดท้ าการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานทุกคนในหัวขอ้
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ผูอ่ื้นและสังคม ตามคุณค่าหลกัของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เป็น
ประจ าทุกปี 
  3.4 คณะกรรมการไดพิ้จารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการ
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ควรมีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็น
ส าคญัโดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และคณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
ขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
  3.5 คณะกรรมการจดัใหมี้ระบบการควบคุมดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าวและทบทวนระบบท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และให้เปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปี 
  3.6 คณะกรรมการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง
องคก์รโดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจ า มีการทบทวนระบบหรือประ
เมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวา่
ระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงการใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผิดปกติทั้งหลาย 
  3.7 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจ าปี 
  3.8 คณะกรรมการจดัให้มีแนวทางด าเนินการท่ีชดัเจนกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัหรือรายงานตรงต่อบริษทั โดยคณะกรรมการก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียนและ
จดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซตห์รือรายงานประจ าปีของบริษทั 
มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการท่ีบริษทัละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
  3.9 คณะกรรมการมีกลไกก ากบัดูแลบริษทัย่อยเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดย
คณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยเพ่ือควบคุมการบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑข์องกฎหมายหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 4. การประชุมคณะกรรมการ 
  4.1 บริษัทก าหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้
  4.2 จ านวนคร้ังของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทั  
  4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดูใหแ้น่ใจวา่เร่ืองท่ีส าคญัไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม 
  4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม 
  4.5 กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดท่ี
ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 
  4.6 บริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกับองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการวา่ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
   ในกรณีท่ีมีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการด าเนินงาน
ของบริษทั และไม่อาจด าเนินการใหก้รรมการจ านวน 2 ใน 3 เขา้ประชุมได ้กรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงตามขอ้บงัคบั
มีอ านาจท่ีจะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได ้
  4.7 ประธานคณะกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะ
อภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการส่งเสริมใหมี้การใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ กรรมการทุกคน
ใหค้วามสนใจกบัประเด็นทุกเร่ืองท่ีน าสู่ท่ีประชุม รวมทั้งประเด็นการก ากบัดูแลกิจการ 
  4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรงและเพ่ือมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 
  4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผูจ้ ัดการ เลขานุการบริษทัหรือ
ผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการอาจจดัใหมี้ความเห็นอิสระ
จากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 
  4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเองตาม
ความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และแจง้ใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 
  4.11 รายงานการประชุม ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย และมีระบบการจดัเก็บดี สืบคน้ง่าย แต่
ไม่สามารถแกไ้ขโดยไม่ผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 วนั เวลาเร่ิม-เวลาเลิกประชุม 
 ช่ือกรรมการท่ีเขา้ประชุมและกรรมการท่ีขาดประชุม 
 สรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีเสนอคณะกรรมการ 
 สรุปประเด็นท่ีมีการอภิปรายและขอ้สงัเกตของกรรมการ 
 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการท่ีไม่เห็นดว้ย (ถา้มี) 
 ผูจ้ดรายงาน - เลขานุการคณะกรรมการ 
 ผูรั้บรองรายงาน - ประธานกรรมการ 
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 5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
  5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง
เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยก าหนดบรรทัดฐานท่ีจะใช้
เปรียบเทียบกบัผลปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
  5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นการประเมินทั้ งคณะและรายบุคคล ส าหรับ
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑข์ั้นตอนไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 
  5.3 คณะกรรมการไดป้ระเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร หรือผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เป็น
ประจ าทุกปีเพื่อน าไปใช้ในการก าหนดค่าตอบแทน โดยมีหลกัเกณฑ์การประเมินตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด  
   ส าหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษทัจะจัดส่งแบบ
ประเมินดงักล่าวขา้งตน้ใหก้รรมการทุกท่านท าการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและใหต้อบกลบัภายในวนัท่ี 15 ธนัวาคมของ
ทุกปี หลงัจากนั้นเลขานุการบริษทัจะท าการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการในคราวถดัไป เพ่ือรับทราบและปรับปรุงแกไ้ขการท างานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
   ส าหรับหลกัเกณฑก์ารประเมิน บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและ
รายบุคคล โดยใชว้ธีิการใหค้ะแนนในแต่ละหวัขอ้ 5 ระดบั ดงัน้ี  
   0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น      
   1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย  
   2 = เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร  
   3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี  
   4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม  
   ซ่ึงหวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

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

   ส าหรับหลกัเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะนั้น บริษทัมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานแบบทั้งคณะ โดยใชว้ิธีการให้คะแนนแบบเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและ
ประเมินผลการปฏิบติังานรายบุคคล ซ่ึงหวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
   1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
   2.  การประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
   3.  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
   นอกจากน้ี บริษัทยงัมีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารโดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทั ผลการด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการ เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข ใชว้ิธีการให้
คะแนนแบบเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบติังานรายบุคคล ซ่ึง
หวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
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   หมวดท่ี 1:  ความคืบหนา้ของแผนงาน 
   หมวดท่ี 2:  การวดัผลการปฏิบติังาน 
     2.1 ความเป็นผูน้ า 
     2.2 การก าหนดกลยทุธ์ 
     2.3 การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
     2.4 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
     2.5 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
     2.6 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
     2.7 การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร 
     2.8 การสืบทอดต าแหน่ง 
     2.9 ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
     2.10 คุณลกัษณะส่วนตวั 
   หมวดท่ี 3:  การพฒันาประธานกรรมการบริหาร 
 
 6. ค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกนัของบริษทัจดทะเบียน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเพ่ิมข้ึน เช่น สมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ย ควรไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมดว้ย 
 
 7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
  7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษทั หรือใชบ้ริการของสถาบนั
ภายนอก 
  7.2 คณะกรรมการก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ และการ
ด าเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็น                         
ผูป้ระสานงานในเร่ืองต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี กฎหมายท่ีควรทราบ ความรู้
ทัว่ไปของธุรกิจ แนวทางการด าเนินงาน เป็นตน้ 
  7.3 คณะกรรมการก าหนดให้มีนโยบายพฒันาบุคลากรส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร และเปิดเผยใน
รายงานประจ าปีของบริษทั 
  7.4 คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานเพ่ือทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังถึงแผนการพฒันา
และสืบทอดงาน ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีการเตรียมใหพ้ร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ือง ถึงผูสื้บทอดงานในกรณีท่ี
ตนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 
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จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทพรีเมยีร์ 
 กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกตอ้งและเป็นธรรม และมีค่านิยมของชาวพรีเมียร์ท่ีให้พนกังานของกลุ่ม
ฯ ถือปฏิบติัในการท างานตลอดมา คือ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ท างาน ความมีวินยั ความสามคัคี ความ
เสียสละ และการพฒันาไม่หยดุย ั้ง ซ่ึงถือเป็นจริยธรรมและคุณธรรมของกลุ่มฯ ท่ีปฏิบติัมาโดยต่อเน่ือง 
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมีแนวทางท่ีชดัเจนในการประพฤติปฏิบติังานของพนกังาน กลุ่มบริษทั
พรีเมียร์จึงไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบติัในรายละเอียดโดยยงัคงอา้งอิงถึงค่านิยมชาวพรีเมียร์เป็น แนวทาง ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้บ้ริหารและ
พนกังานของบริษทัยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 1.  ขอ้พึงปฏิบติัต่อลูกคา้ 

1.1 สนองความตอ้งการของลูกคา้/ผูบ้ริโภคดว้ยสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และมีความปลอดภยั 
1.2 เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 
1.3 ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตข้อ้ก าหนดอนัเหมาะสม 
1.4 ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
1.5 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงใดๆ กบัลูกคา้ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหา

แนวทางแกไ้ขปัญหาและป้องกนัความเสียหาย 
1.6 พยายามรักษาตน้ทุนการผลิตใหต้ ่าสุด โดยยงัรักษาคุณภาพของสินคา้และบริการใหไ้ดม้าตรฐานตลอดเวลา 
1.7 จดักลไกและระบบการบริการลูกคา้ใหลู้กคา้สามารถติดต่อกบับริษทัไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็ว 
1.8 รักษาความลบัของลูกคา้และขอ้มูลลูกคา้ 

 2.  ขอ้พึงปฏิบติัต่อคูค่า้และเจา้หน้ี 
2.1  ด าเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีก าหนดไว ้กรณี

ท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัคู่คา้หรือเจา้หน้ีเป็นการล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

2.2 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี ถา้มีขอ้มูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ีเพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

 3. ขอ้พึงปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
3.1 แข่งขนัทางการคา้ภายในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
3.2  ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตผดิกฎหมาย 
3.3  ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและ ไม่เป็นธรรม 

 4. ขอ้พึงปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
4.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต ตดัสินใจด าเนินการต่างๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิ โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่

บริษทัและผูถื้อหุน้ 
4.2 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชค้วามรู้ความสามารถและทกัษะการบริหารจดัการอยา่งเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของ

บริษทัและผูถื้อหุน้ 
4.3 จดัการดูแลไม่ใหท้รัพยสิ์นใดๆ ของบริษทัเส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 
4.4 รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งครบถว้นถูกตอ้งดว้ยความเป็นจริง 
4.5 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู ้ท่ีเ ก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อ 

สาธารณชน 
4.6 ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งของบริษทั 
4.7 ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัโดยมิไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบ 
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 5. ขอ้พึงปฏิบติัต่อสงัคมส่วนรวม 
5.1   ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 
5.2   ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมส่วนรวม 
5.3   ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 
5.4   ใส่ใจและรับผิดชอบแกไ้ขในภยัอนัตรายท่ีสงัคมหวัน่วติก อนัอาจเกิดจากผลิตภณัฑ ์/ บริการ หรือการด าเนินงาน

ของบริษทั 
5.5   ไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลภายนอกท่ีเป็นภยัต่อสงัคม หรือสภาพแวดลอ้มส่วนรวม 

 6. ขอ้พึงปฏิบติัของพนกังาน 
6.1   ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละและอดทน เพ่ือความก้าวหน้าและความมัน่คงของ

บริษทัและตวัพนกังานเอง 
6.2   ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความขยนัหมัน่เพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงงานใหมี้ ประสิทธิภาพ

อยูเ่สมอ 
6.3   ปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัโดยเคร่งครัด 
6.4   ร่วมกนัรักษาและสร้างสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคีและความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนกังาน ร่วมกนัท างาน

และแกไ้ขปัญหาเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
6.5   ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัอยา่งเต็มท่ีและดูแลไม่ให้เส่ือมเสียหรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใช้

ทรัพยสิ์นของบริษทัเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืน 
6.6   ไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัหรือของผูอ่ื้น รวมถึงการไม่น าซอฟตแ์วร์ท่ี

ละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชใ้นบริษทั 
6.7   รักษาความลบัของบริษทั ดูแลระมดัระวงัไม่ให้เอกสารหรือขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทัร่ัวไหลหรือตกไป

ถึงผูไ้ม่เก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 
6.8   ห้ามเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ท่ีเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท ซ่ึงรวมตลอดถึงสูตร 

กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต ขอ้มูลทางธุรกิจและข่าวสารท่ีเป็นสาระส าคญัอนัถือวา่เป็นเร่ืองท่ีพึง ปกปิดของ
บริษทัต่อบุคคลอ่ืน ไม่วา่โดยวธีิการใดๆ 

6.9   เอาใจใส่และช่วยด าเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน 
6.10  แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหารหากพบวา่มีการกระท าใดๆ ในบริษทัโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย รวมทั้ง

การมีไวใ้นครอบครองหรือเสพยย์าเสพติด 
6.11  ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีของตนหรือยอมให้บุคคลอ่ืนใชอ้ านาจหน้าท่ีของตนแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น

โดยมิชอบ 
6.12  ไม่กระท าการใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั 

 7.  ขอ้พึงปฏิบติัระหวา่งพนกังาน (ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ ผูร่้วมงาน) 
7.1   ใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั เพ่ือประโยชน์ต่องานและสภาพแวดลอ้มในการท างานของบริษทั

โดยส่วนรวมและเคารพในสิทธิของพนกังานอ่ืนท่ีอยูใ่นบริษทัเดียวกนั 
7.2   ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบั

โดยเคร่งครัด เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และปกครองผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ยหลกัการและเหตุผลท่ี
ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม 

7.3   ปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพนบัถือ และปฏิบติัต่อเพ่ือนร่วมงานดว้ยความมีน ้ าใจและมนุษยส์ัมพนัธ์
อนัดี ไม่กล่าวร้ายผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนพนกังานโดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 

7.4   ไม่น าผลงานของบุคคลอ่ืนมาแอบอา้งเป็นผลงานของตนเอง 
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เอกสารแนบ 6 
รายงานกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการตรวจสอบของบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 1 ท่าน 

ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน 

กรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยในปี 2564 กรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 2 คร้ัง 
ประกอบดว้ย การประชุมกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จ านวน 2 คร้ัง ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 
 นายอนุพงษ ์เตชะอ านวยพร*  กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุม  2/2 คร้ัง 
 * กรรมการอิสระท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 6 

พฤษภาคม 2564 และไดเ้ขา้ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบครบทุกคร้ังภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้ง 
 

นอกจากน้ียงัไดป้ระชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซ่ึงสรุปสาระส าคญั
ไดด้งัน้ี 

1. สอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  ซ่ึงผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
โดยได้สอบถามและรับฟังค าช้ีแจงจากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ในเร่ืองความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงินและความ
เพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่ งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 ท่ีไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวแ้ลว้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอต่อคณะกรรมการและผูถื้อหุน้โดยท่ีผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูต้รวจสอบภายในว่า บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมตามลกัษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั  

3. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

4. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นท่ีเป็น
สาระส าคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดดงักล่าว 

5.  สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัย่อย โดย
ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือรับทราบการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยในดา้นต่างๆ พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร  
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6. สอบทานการปฏิบติัตามคู่มือปฏิบติัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ทั้งการควบคุมภายใน การจดัท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีบริษทัไดจ้ดัท าข้ึน และจดัให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตภายในบริษทั 
รวมทั้งการทบทวนการปฏิบติัตามนโยบาย บริษทัไดรั้บการรับรองการต่ออายเุป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 
ทั้ งน้ี กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทัมีการน ามาตรการไปปฏิบติัอย่างครบถว้นเพียงพอด้วยความเคร่งครัดและ
ระมดัระวงั 

7. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงผูส้อบบญัชีมีความเห็นวา่ รายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดเ้ปิดเผยและ
แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชี 
รวมทั้งมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั   

8. ทบทวนและติดตามผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
และไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันาการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

9. ประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมดว้ย เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผูส้อบบญัชีมีความเป็น
อิสระในการปฏิบติังาน และจากการพิจารณาคุณสมบติัของผูส้อบบญัชี คุณภาพของงานการสอบบญัชี ทีมงาน ความเช่ียวชาญ 
และความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 

 กรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนุมติัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของ
บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2565 เน่ืองจากผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานการตรวจสอบไดถู้กตอ้ง
และครบถว้นเป็นอยา่งดีตลอดมา  

10. กรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบติังานรวมทั้งขอ้เสนอแนะให้คณะกรรมการทราบทุกคร้ังท่ีมีการ
ประชุมคณะกรรมการ 
 

กรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี กรรมการตรวจสอบเช่ือมัน่วา่ งบการเงินของบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีครบถว้นเช่ือถือได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล เหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียง และมี
กระบวนการตรวจสอบท่ีสอดคลอ้งกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั 
 

      ในนามกรรมการตรวจสอบ 
 

 
 
                 

 
 

 



 




