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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1
1.1

โครงสร้ างและการดาเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั หนึ่งในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ เดิมชื่อ บริ ษทั พรี เมียร์ ซัพพลาย
จากัด จดทะเบี ยนก่ อตั้งเมื่ อปี พ.ศ. 2517 บริ ษทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด และดาเนิ นการเข้าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2536 ต่อมาในปี 2543 บริ ษทั ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็ นบริ ษทั ประกอบ
ธุ รกิ จเพื่อการลงทุนหรื อ Holding Company โดยลงทุนในธุ รกิ จบริ การทางการเงิ น (Specialty Finance) ต่างๆ ที่ สาคัญ ได้แก่
ธุรกิจให้บริ การรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริ การ
แนะนาและเป็ นที่ปรึ กษาด้านการประกันแก่ลูกค้า และการให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย 3 แห่ง ดังนี้
1) บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด ดาเนินธุรกิจให้บริ การรถเช่าเพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease) พร้อมทั้ง
บริ การพนักงานขับรถ บริ การบารุ งรักษา และบริ การต่อเนื่องอื่นๆ
2) บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด ดาเนินธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริ การแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษา
ด้านการประกันแก่ลูกค้า
3) บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด ดาเนิ นธุ รกิ จให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
พรี เมียร์
ในปี ปั จจุบนั บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการขยายตัวในธุ รกิ จให้บริ การรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการดาเนิ นงาน
(Operating Lease) ซึ่ งเป็ นธุรกิจที่บริ ษทั ดาเนินการผ่านทางบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด โดยมีเป้ าหมาย
การจัดการกลยุทธ์การให้บริ การของธุรกิจยานพาหนะให้เช่า โดยขยายฐานไปยังลูกค้าที่ให้ผลตอบแทนสู งขึ้น สอดคล้องกับ
งานบริ การที่เพิ่มขึ้น
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์
คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักเป็ นประจาทุกปี โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจปี 2564
ได้ผา่ นการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ว
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นบริ ษทั ไทยที่มุ่งมัน่ ในการเป็ นผูน้ าด้านธุรกิจบริ การรถเช่า นายหน้าประกันภัย ที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ
สร้างความสมดุลและความยัง่ ยืนให้กบั ธุรกิจ พนักงาน และสังคม
พันธกิจ
 ให้บริ การอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล
 นาเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
 ดาเนิ นธุรกิจในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม
 ผสมผสานความรู ้และความสามารถเพื่อร่ วมคิดร่ วมสร้างงานบริ การ
 ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรณยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
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เป้าหมายของบริษัท
 พัฒนาการสร้างรู ปแบบการให้บริ การที่ครบวงจร และสร้างความแตกต่างที่ชดั เจนในงานบริ การ
 เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริ การทั้งกับลูกค้าเดิ มและลูกค้าใหม่เพื่อให้ได้รับความ
พอใจสูงสุด
 มุ่งพัฒนาและส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานบริ การตลอดจนพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต
 ปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้นอันจะนาไปสู่ การลดต้นทุนทางธุรกิจ
 บริ หารจัดการสิ นทรัพย์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ (ในช่ วง 3 ปี ) มีดงั นี้
1. บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ ้น การจัดการ หรื อการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมาดังนี้
ปี 2562
 จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยขึ้นเครื่ องหมาย “C” ด้วยเหตุที่ส่วน
ของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีมูลค่าต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้ว สาหรับงบการเงินตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2561
นั้น ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนที่ข้ ึนเครื่ องหมาย “C” ต้องดาเนิ นการจัด
ประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลกับผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่หลักทรัพย์ถูก
ขึ้นเครื่ องหมาย “C”
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจัดประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลกับผูล้ งทุนและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง (Public Presentation) ตั้งแต่วนั ที่ 28
สิ งหาคม 2561 เป็ นต้นมา และในปี 2562 บริ ษทั ได้จดั ประชุม Public Presentation จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1
วันที่ 4 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 2
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 3
วันที่ 22 สิ งหาคม 2562
ครั้งที่ 4
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
บริ ษทั มีการชี้ แจงสาเหตุที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย “C” จากการที่ ศาลฎี กามีคาพิพากษาให้
บริ ษทั ชาระหนี้ ค่าภาษีอากรค้างของกิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลนให้แก่กรมสรรพากรเป็ นจานวน 251 ล้านบาท
จึงเป็ นเหตุให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีมูลค่าต่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้ว ส่วนอุปสรรคต่อการแก้ไขการถูกขึ้น
เครื่ องหมาย “C” มาจากคดีที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั ชาระเงินค่างานของกิจการร่ วมค้า พี
อี-เพทแลนให้กบั บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด (มหาชน) ด้วยคดีดงั กล่าวยังไม่เป็ นที่สุดยังอยูใ่ นชั้นการยื่น
ขอฎีกาต่อศาลฎีกา จึงเป็ นอุปสรรคต่อการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวของบริ ษทั
 บริ ษ ัท ได้ยื่ น อุ ท ธณ์ ค ัด ค้า นค าพิ พ ากษาของศาลล้ม ละลายกลางต่ อศาลอุ ท ธณ์ ค ดี ช านัญ พิ เ ศษเมื่ อ วัน ที่ 15
มิถุนายน 2561 ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดี ชานัญพิเศษได้อ่านคาพิพากษาเห็นฟ้ องด้วย
บางส่วนตามคาพิพากษาของศาลล้มลายกลาง โดยมีคาพิพากษาให้บริ ษทั ชาระเงินเงินค่างานของกิจการร่ วมค้า
พีอี-เพทแลน ให้กบั บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด (มหาชน) เป็ นจานวนเงิ น 837,221,091.68 บาท พร้อม
ดอกเบี้ ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิ นต้น 473,466,980.61 บาท นับแต่วนั ที่ 3 เมษายน 2555 เป็ นต้นไปจนกว่าจะ
ชาระเสร็ จสิ้น
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เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการยื่นขอขยายระยะเวลาการยื่นคาร้องขออนุญาตฎีกา หลังจากที่
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษมีคาพิพากษา และบริ ษทั ได้ดาเนินการยืน่ คาร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลีกาเมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2562 เพื่อคัดค้านคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ปั จจุบนั คาร้องดังกล่าวยังอยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งผลของคดียงั ไม่เป็ นที่สุดขึ้นอยูก่ บั กระบวนการยุติธรรมในอนาคต
 เกี่ยวเนื่องกับคดีภาษีอากรตามคาพิพากษาของศาลฎี กาและคดีที่บริ ษทั ต้องชาระเงินค่างานของกิจการร่ วมค้า พี
อี-เพทแลน ให้กบั บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด(มหาชน) ตามคาพิพากษาของศาลล้มละลายกลางนั้น ในปี
2561 สานักงานบังคับคดีแพ่งได้นาการยึดของบริ ษ ั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
จานวน 63,999,998 หุน้ หรื อประมาณร้อยละ 100 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด เพื่อนาไปขายทอดตลาดและนาเงินที่
ได้จากการขายมาชาระหนี้ ตามคาพิพากษาทั้งสองคดี ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ศาลล้มละลายกลางมี
คาสัง่ ให้ขายหุน้ สามัญของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด โดยให้รวมหุน้ ที่ถูกยึดทั้งสองคดีประกาศขาย
รวมกัน เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีได้กาหนดวันนัดขายทอดตลาดของหุน้ ดังกล่าวใหม่ โดยกาหนดวันนัดขาย
ทอดตลาดทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งที่ หนึ่ งวันที่ 27 พฤศจิ กายน 2562 ครั้งที่ สองวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ สาม
วันที่ 8 มกราคม 2563 และครั้งสุดท้ายวันที่ 29 มกราคม 2563 ปรากฎว่าจากการขายทอดตลาดจนถึงครั้งสุดท้าย
ไม่ปรากฎว่ามีผเู ้ สนอซื้อหุน้ แต่อย่างไร
ปั จจุบนั หุ ้นดังกล่าวยังคงเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั จนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาซื้ อหุ ้นจากการขายทอดตลาด และ
การดาเนินการของบริ ษทั ย่อยยังคงอยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ในฐานะยังคงเป็ นบริ ษทั ย่อย
 งบการเงินของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560 จนถึงปั จจุบน
ั ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
เป็ นผลมาจากคดีที่ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ ได้พิพากษาให้บริ ษทั ชาระเงินจานวน 837 ล้านบาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 473 ล้านบาท นับจากวันที่ 3 เมษายน 2555 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ
สิ้น ซึ่งเป็ นคดีแพ่งอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการฟื้ นฟูกิจการ และบริ ษทั ได้ยนื่ คาร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ทนายความและคณะทางานร่ างคาขออนุญาตฎีกาและฎีกา
มีความเชื่อมัน่ ว่าศาลฎีกาน่าจะรับฎีกาไว้พิจารณา และมีคาพิพากษากลับคาพิพากษาของศาลชานัญพิเศษ ด้วย
เหตุน้ ี บริ ษทั จึ งไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สินตามคาพิพากษาไว้ในบัญชี เนื่ องจากผลของคดี ยงั ไม่เป็ นที่
สิ้นสุดและขึ้นอยูก่ บั ขบวนการยุติธรรมในอนาคต นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีหนี้สินภาษีที่อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการ
ชาระให้แก่กรมสรรพากรจานวน 242 ล้านบาท รวมถึงบริ ษทั ได้ส่งมอบใบหุน้ ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งจานวน
64 ล้านหุ ้น หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 ของจ านวนหุ ้น ทั้ง หมดให้แ ก่ ส านัก งานบัง คับ คดี แ พ่ง เพื่ อ น าไปขาย
ทอดตลาดและนาเงินมาชาระหนี้ท้ งั สองคดี จากการการขายทอดตลาดทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 ครั้ง
สุ ดท้ายเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฎว่าว่ามีผเู ้ สนอซื้ อหุ ้นดังกล่าวแต่อย่างใด ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวยังคงมีฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ซึ่ งดาเนิ นกิ จการให้เช่ายานพาหนะซึ่ งเป็ นส่ วนงานหลักของ
กลุ่มบริ ษทั
จากสถานการณ์ ดังกล่าวข้างต้นทาให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญอย่างมากเกี่ ยวกับความสามารถในการ
ดาเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั จึงเป็ นเหตุให้ผสู ้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการต่ออายุการรับรองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้นทุจริ ต ครั้งที่ 2 ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้นทุจริ ต และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั พรี มียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด) ได้ทาการยื่นขอรับ
การรับรองฐานะสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้นทุจริ ตจากคณะกรรมการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตในภาคเอกชนไทย เช่นเดียวกัน
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ปี 2563
 ตลาดหลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทยได้มีห นัง สื อเมื่ อวัน ที่ 6 มกราคม 2563 ขอให้บ ริ ษ ท
ั ชี้ แจงแนวทางแก้ไข
ปั ญหาจากการที่ ผูส้ อบบัญชี ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และเร่ งดาเนิ นการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ ซึ่ งตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่ องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ 2542 บริ ษทั อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หากผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็ นเวลาสามปี ติดต่อกัน
และตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบี ย น พ.ศ. 2558 หากบริ ษ ัท ไม่ ส ามารถด าเนิ น การแต่ ง ตั้ง กรรมการตรวจสอบให้ค รบถ้ว นได้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้หยุดทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้มีหนังสื อชี้ แจงข้อเท็จจริ งในเรื่ องสถานะของบริ ษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเด็นเหตุที่ผสู ้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั มาจากปั จจัยเรื่ องคดีความ ซึ่งบริ ษทั ได้ยนื่
คาร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ต่อมาในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้รับอนุญาต
จากศาลฎีกาให้ฎีกาคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษ ดังนั้นเรื่ องคดีความที่บริ ษทั ต้องชาระเงินค่างาน
ของกิ จการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน ให้กบั บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด(มหาชน) ตามคาพิพากษาของศาล
อุทธรณ์คดีชานัญพิเศษนั้นเป็ นคดีที่บริ ษทั ไม่สามารถควบคุมหรื อหาแนวทางเพื่อการแก้ไขได้ บริ ษทั จึงได้แต่
รอฟังผลการพิจารณาของศาลฏีกา ซึ่งขณะนี้อยูร่ ะหว่างขบวนการพิจารณาของศาล
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ส่งมอบใบหุ ้นของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งจานวน 64 ล้านหุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
จานวนหุ ้นทั้งหมดให้แก่สานักงานบังคับคดีแพ่งเพื่อนาไปขายทอดตลาดและนาเงินมาชาระหนี้ คดีภาษีอากร
และคดีฟ้องค่างานที่กล่าวข้างต้น จากการขายทอดตลาดทั้งสิ้ น 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 ครั้งสุ ดท้ายวันที่
29 มกราคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผเู ้ สนอซื้ อหุน้ ดังกล่าวแต่อย่างไร มูลค่าราคาประมูลที่สางานบังคับคดีกาหนด
ราคาไว้ครั้งล่าสุ ดมีจานวน 217.09 ล้านบาท ณ ปั จจุ บนั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวยังคงมีฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ซึ่งดาเนินธุรกิจให้เช่ายานพาหนะเป็ นส่วนงานหลักของกลุ่มบริ ษทั
จากปั จจัยข้างต้นแสดงถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญจึงเป็ นเหตุให้ผสู ้ อบบัญชี ไม่แสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั
ส่ วนการสรรหาบุคคลเพื่อมาดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ การดาเนิ นการสรรหา
กรรมการไม่ ส ามารถสรรหาได้โ ดยง่ า ยด้ว ยเหตุ ส ถานะของบริ ษทั ที่ อ าจเข้า ข่ า ยถู ก เพิ ก ถอนจากการเป็ น
หลักทรั พย์จดทะเบี ยนเหตุตามที่ กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ก็มีการดาเนิ นการสรรหากรรมการเพื่ อมาด ารง
ตาแหน่งดังกล่าว ซึ่ งในการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ได้มีมติเสนอผู ้
ถือหุน้ แต่งตั้งกรรมการอิสระจานวน 1 ท่าน
ปี 2564
 เนื่องจากงบการเงินปี 2563 มีส่วนของผูถ้ ือหุ น
้ มีค่าน้อยกว่าศูนย์ อันเนื่องจากหุน้ ของบริ ษทั ย่อยที่ถูกยึดเพื่อการ
ขายทอดตลาด ถูกแยกแสดงมูลค่าออกต่างหากจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั เพื่อสะท้อนมูลค่าสุ ทธิ ของบริ ษทั
ย่อยดังกล่าว จึงทาให้บริ ษทั เข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ในกรณี ส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีค่าน้อยกว่าศูนย์ต้ งั แต่วนั ที่
24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริ ษทั มีกาหนดระยะเวลาแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
จากผลของคดี ที่ อ ยู่ร ะหว่า งการพิ จ ารณาของศาลฎี กา ซึ่ ง ศาลฎี การั บ ฎี การั บ ฎี กาไว้พิ จ ารณาเมื่ อ วัน ที่ 13
พฤษภาคม 2563 รวมถึงการยึดหุน้ ของบริ ษทั ย่อยเพื่อการขายทอดตลาดของสานักงานบังคับคดี ในปี 2564 คดี
ยังอยู่ในการพิจารณาของศาลฎี ก า และการขายทอดตลาดของหุ ้นบริ ษทั ย่อยของส านักงานบังคับคดี ไ ด้มี
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ประกาศยกเลิ กการขายสาเหตุ จ ากขั้น ตอนภายในของสานักงานบัง คับ คดี ท าให้ปี 2564 ยัง ไม่ มี ก ารขาย
ทอดตลาดหุ ้นของบริ ษทั ย่อยแต่อย่างใด ปั จจุ บนั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวยังคงมีฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ปั จจัยดังกล่าวแสดงถึ งความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ จึ งเป็ นเหตุให้ผูส้ อบบัญชี ไม่แสดงความเห็ นต่องบ
การเงิน บริ ษทั จึงเข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ในกรณี น้ ี โดยระยะเวลาการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนภายใน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประเด็นการสรรหาบุคคลเพื่อมาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม จากที่นาเสนอผู ้
ถือหุ ้นแต่งตั้งแต่งตั้งกรรมการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 จานวน 1 ท่านนั้น ด้วยสถานะของบริ ษทั อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาคดีของศาลฎี กา และบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนั้นใน
การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ต้องเรี ยนข้อเท็จจริ งต่างๆ เกี่ยวกับบริ ษทั ให้บุคคลที่
อยูร่ ะหว่างการสรรหาทราบก่อน ด้วยเหตุที่กล่าวข้างต้นทาให้การสรรหากรรมการอิสระทาได้ยาก และบริ ษทั
ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าผ่านช่องทาง
แจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอ
ชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก ในประเด็นการสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนนี้
เป็ นเหตุให้บริ ษทั เข้าข่ายถูกเพิกถอนนับตั้งแต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั มีระยะเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนนี้
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
1.1.3 การใช้ เงินทีไ่ ด้ จากการระดมทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หรื อไม่
บริ ษทั ได้ใช้เงินทุนจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุนทุกประการ
กฎหมายที่ใช้บงั คับกับตราสารหนี้
ไม่มี
1.1.4 ข้ อผูกพันทีบ่ ริษัท ให้ คามั่นไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรื อเงื่อนไขการอนุญาตของ
สานักงาน (ถ้ ามี) และ/หรื อเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ (ถ้ ามี)
หุ ้นของบริ ษทั สามารถโอนได้โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุน้ นั้นเป็ นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ ้นอยูใ่ นบริ ษทั เกิน
กว่าร้อยละ 40 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
1.1.5 ชื่ อสถานทีต่ ้งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็ปไซด์ บริษัท จานวนและชนิดของ
หุ้นทีจ่ าหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัท
ชื่ อบริษัท
:
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท
:
0107536001150
ประเภทธุรกิจ
:
ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริ การทางการเงิน ได้แก่
ธุรกิจการบริ การรถเช่าเพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease)
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สาหรับบริ ษทั ในกลุ่มฯ
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ทีต่ ้งั สานักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกจาหน่ ายแล้ ว

:
:
:
:
:

เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
0-2301-1550
0-2398-1188
www.pe.premier.co.th
406,076,354.50 บาท
800,000,000.00 หุน้

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ างรายได้ แยกตามผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ
บริ ษทั มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริ การรถเช่าเพื่อการดาเนิ นงาน (Operation Lease) ซึ่ งดาเนิ นงานโดยบริ ษทั ย่อย
คือ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ
บริ การสิ นเชื่ อธุรกิจและ
ให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บริ การรถเช่าเพื่อการดาเนิ นงาน

ดาเนินการ
โดยบริษทั
PC2000

ปี 2563
%
รายได้
(ล้านบาท)
4.08
15.58

PIL /1

100.00

314.65

91.08

442.11

92.64

602.60

94.03

/1

99.99

15.63

4.53

18.44

3.86

20.98

3.27

1.08

0.31

1.13

0.24

1.35

0.21

345.47

100.00

477.26

100.00

640.89

100.00

นายหน้าประกันวินาศภัย

PB

รายได้อื่น

PE
รวมรายได้

% การถือหุ้น ปี 2564
รายได้
ของบริษทั
ในปัจจุบัน (ล้านบาท)
100.00
14.11

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562
%
รายได้
%
(ล้านบาท)
3.26
15.96
2.49

1.2.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ และการพัฒนานวัตกรรม
ธุรกิจการให้ บริการรถเช่ าเพื่อการดาเนินงาน
1) ลักษณะของการบริการ
เป็ นการให้บริ การจัดหายานพาหนะให้กบั ผูป้ ระกอบการที่ เป็ นนิ ติบุคคล หน่ วยงานราชการและกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจในรู ปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยมีลกั ษณะเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนต์สาหรับ
ผูบ้ ริ หาร รถยนต์เพื่อการขนส่ ง รถโดยสารไม่ประจาทางสาหรับรั บ-ส่ งผูโ้ ดยสาร รถรั บ-ส่ งนักเรี ยน และรถยนต์เพื่อการ
พาณิ ชย์อื่นๆ อายุสญ
ั ญาอยูร่ ะหว่าง 3-5 ปี การให้บริ การมีท้ งั การให้บริ การเฉพาะตัวรถและการให้บริ การรถเช่าพร้อมพนักงาน
ขับรถ โดยบริ ษทั มีรถยนต์ให้เช่าหลากหลายประเภท ได้แก่ รถยนต์นงั่ ขนาดตั้งแต่ 1,500 ซี ซี ขึ้นไป รถยนต์นงั่ เอนกประสงค์
รถกระบะ รถตู ้ และรถโดยสาร
บริ ษทั ให้บริ การในลักษณะครบวงจร โดยเริ่ มตั้งแต่การวิเคราะห์ และนาเสนอเงื่ อนไขการเช่าเพื่อให้
รองรับกับธุรกิจของลูกค้า ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า พร้อมกับการจัดทาประกันรถยนต์ประเภทชั้น 1 การ
จดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ การบารุ งรักษาและการซ่อมแซมตามกาหนดระยะทาง รวมทั้งการจัดรถทดแทนให้ใช้ในกรณี
6

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564

แบบ 56-1 One Report

รถขัดข้องหรื อเกิ ดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั มีบริ การหลังการขาย โดยผ่านศูนย์ประสานงาน (Call Center) ให้บริ การในรู ปแบบ One
Stop Service ในการดูแลลูกค้า นัดหมายนารถยนต์เข้ารับการบารุ งรักษา ประสานงาน ให้คาแนะนาในเรื่ องต่างๆ พร้อมทีมช่าง
มืออาชีพ และรถซ่อมบารุ งเคลื่อนที่ (Mobile Service) รวมทั้งให้ผบู ้ ริ โภคสามารถทราบเส้นทางการเดินทางและระยะเวลาใน
การเดินทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็ วตลอด 24 ชัว่ โมง
2) การตลาดและการแข่ งขัน
ธุรกิจลิสซิ่ งในประเทศไทยแบ่งลักษณะผูป้ ระกอบการออกได้เป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่มุ่งเน้นให้เช่า
ทรัพย์สินแบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าซื้อกับกลุ่มที่มุ่งเน้นการให้เช่าแบบสัญญาเช่าดาเนินงาน
(Operating Lease) โดยบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด จัดอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจบริ การสัญญาเช่าดาเนินงาน (Operating Lease)
ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในบริ ษทั ชั้นนาของธุรกิจลิสซิ่ง
การดาเนินงานของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด มุ่งเน้นการให้บริ การรู ปแบบต่างๆ ที่มีมาตรฐาน
สอดคล้องความต้องการของคู่คา้ สร้างคุณค่าเพิ่มในการให้บริ การ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้งาน บริ หารจัดการ
และวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้งานเพื่อนาไปเป็ นแผนพัฒนาให้กบั ผูใ้ ช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่งเสริ มทุกกิจกรรมที่เสริ มสร้าง
ความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเริ่ มจากธุรกิจที่ให้บริ การ ณ ปั จจุบนั เป็ นต้นแบบความปลอดภัย อาทิ กลุ่มรถเช่าองค์กรที่ ร่วม
ผลักดันความปลอดภัยด้วยการติดตั้งระบบตรวจสอบพร้อมรายงานพฤติกรรมการขับขี่ การให้บริ การต้นแบบพนักงานผูช้ ่วย
ผูบ้ ริ หาร (Personal Accelerator) การพัฒนาระบบและการจัดเก็บข้อมูลงานลูกค้าสัมพันธ์สู่ระบบออนไลน์
นอกจากนี้ทางบริ ษทั ยังพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยพัฒนางานการบริ การที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ปรับปรุ งเทคโนโลยีเพื่อใช้ในงานบริ การต่างๆ อาทิ การพัฒนาระบบแอพพลิเคชัน่ การจัดการแจ้งอุบตั ิเหตุ ระบบ
แอพพลิเคชัน่ รถโรงเรี ยนสาหรับผูป้ กครองแจ้งสถานะ การเดินทางของนักเรี ยนเพื่อการสื่ อสารที่สะดวกมากยิง่ ขึ้น การพัฒนา
ระบบงานซ่อมควบคู่กบั ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเพื่อพัฒนางานซ่ อมบารุ งให้มีมาตรฐาน
และรวดเร็ วทัว่ ประเทศ การเป็ นผูท้ ี่ให้คาแนะนา คาปรึ กษา ออกแบบ หาแนวทางแก้ปัญหาทั้งด้านการบริ หารจัดการและการ
ใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิ จของลูกค้าประเภทต่างๆ บริ การ 24 ชัว่ โมงในกรณี รถเสี ยหรื ออุบตั ิเหตุ อีกทั้งยัง
เสริ มด้วยบริ การจัดการฝึ กอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กบั ลูกค้าร่ วมกับองค์กรคู่คา้ เพื่อสร้างความแตกต่างและประโยชน์ต่อลูกค้า
สูงสุด
3) กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนินกิจการโดยการนาเสนอบริ การรถเช่ารถยนต์แต่ละประเภท พร้อมกับนาเสนอ
คุณค่าเพิ่มในแต่ละประเภทพาหนะ เพื่อสร้างบริ การด้านคุณค่าทางจิตใจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจในบริ การ
ได้แก่
- กลุ่มรถยนต์ นั่งทัว่ ไปสาหรับผู้บริหารและพนักงานองค์ กร
ยานพาหนะได้มาตรฐาน มีการตรวจเช็คตามอายุการใช้งาน พร้อมพนักงานขับรถที่ได้มาตรฐาน สร้าง
ความมั่น ใจ และความปลอดภัย ในการเดิ นทาง ตลอดจนร่ ว มสนับสนุ น การใช้ร ถยนต์พ ลังงาน
ทางเลือก เช่น รถยนต์ไฮบริ ด
- กลุ่มรถยนต์ เพื่อการขนส่ งหรื อการพาณิชย์ ในรู ปแบบต่ างๆ
ยานพาหนะพร้อมระบบการจัดการ การตรวจสอบ และการรายงานผลเพื่อควบคุมต้น ทุนการบริ หาร
จัดการพฤติกรรมผูใ้ ช้งาน และการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า ช่วยแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
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- กลุ่มรถโรงเรียน
ยานพาหนะมาตรฐานความปลอดภัย สู งสุ ด ส าหรั บ การเดิ นทางของนัก เรี ย นในแต่ ล ะวัน พร้ อ ม
นวัตกรรมระบบการจัดการเต็มรู ปแบบ พนักงานที่ผา่ นการฝึ กอบรมทั้งกัปตัน มอนิเตอร์ควบคุม และ
การสื่ อสารผ่านเมโทรแคร์เซ็นเตอร์ที่หมายเลข 099-258-5959
- กลุ่มรถโดยสารไม่ ประจาทางเพื่อการขนส่ งผู้โดยสารหรื อพนักงานระหว่ างจุดทีก่ าหนด
การขนส่ ง ผูโ้ ดยสารด้ว ยยานพาหนะขนาดใหญ่ โดยออกแบบแผนปฏิ บัติ ก าร เส้น ทาง จุ ดจอด
เชื้อเพลิง และปั จจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริ การไว้ล่วงหน้า ควบคุมยานพาหนะโดยกัปตันผู ้
ผ่านการฝึ กอบรม และถือใบขับขี่ถูกต้องตามประเภทรถโดยสาร
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่ างมีคุณภาพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นการในการให้บริ การรถเช่าระยะยาวและรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดย
ให้บริ การบารุ งรักษารถยนต์แบบครบวงจร ในระดับมาตรฐานสากล การดาเนิ นธุรกิจมุ่งเน้นในการให้บริ การเป็ นหลัก การ
ให้บริ การรถเช่าด้วยรถใหม่ที่มีคุณภาพ และสมรรถนะเยีย่ มผ่านการตรวจเช็คมาเป็ นอย่างดี ในรู ปแบบการเช่าระยะยาว พร้อม
พนักงานขับรถด้วยอัตราเช่าที่ เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีรถทดแทนให้ใช้ในกรณี รถขัดข้อง หรื อเกิ ดอุบตั ิเหตุ รวมถึงการ
ให้บริ การฉุ กเฉิ นตลอด 24 ชัว่ โมง บริ ษทั ยังจัดให้มีบริ การหลังการขาย โดยผ่านศูนย์ประสานงาน (Call Center) ในรู ปแบบ
One Stoop Service ดูแลลูกค้า นัดหมายนารถยนต์เข้ารับการบารุ งรักษา ประสานงาน ให้คาแนะนาเรื่ องต่างๆ พร้อมทีมช่างมือ
อาชีพ และการบริ การรถซ่อมบารุ งเคลื่อนที่
4) ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
เน้นการให้บริ การกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบธุ รกิ จทั้งรายใหญ่และรายย่อย รวมถึ งหน่ วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิ จ โดยกลุ่มลูกค้าหลักในปั จจุบนั คือ กลุ่มธุ รกิ จพลังงานและปิ โตรเคมี กลุ่มธุ รกิ จอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มธุ รกิ จ
โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสิ นค้า กลุ่ม
องค์กรด้านการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรี ยนนานาชาติ
5) การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษทั ใช้การนาเสนอบริ การโดยตรงกับลูกค้า และจัดให้มีศูนย์บริ การทัว่ ประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เข้ารับบริ การได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทาเว็บไซต์ http://www.pil.premier.co.th ไว้สาหรับบริ การลูกค้า ทั้งในการต่ออายุ
สัญญา หรื อพิจารณาสิ นค้าและบริ การอื่นๆ เพิ่มเติมได้
6) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั มี ข้ นั ตอนการจัดหายานพาหนะ อุปกรณ์ ส่วนควบทุ กรู ปแบบจากตัวแทนจาหน่ ายที่ ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการจากค่ายผูผ้ ลิตรถยนต์หรื อผูน้ าเข้าหรื อผูผ้ ลิตที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการคัดเลือกบุคลากรหรื อบริ การ
ตามความต้องการของลูกค้า ตามมาตรฐาน ISO 9001 สร้างความมัน่ ใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการ
รับประกันจากจากผูผ้ ลิตโดยตรง
ธุรกิจการให้ บริการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย
เป็ นการให้บริ การจัดหาประกันภัยประเภทต่างๆ ที่ให้ความคุม้ ครองเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า โดยคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัยที่มีสถานะมัน่ คง มีหลักการชดใช้ค่าสิ นไหมอย่างยุติธรรมและรวดเร็ ว ให้คาแนะนาในการ
ทาประกันภัยที่ จาเป็ นกับความเสี่ ยงภัย เพื่อให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ และให้บริ การเกี่ ยวกับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหม
ทดแทนแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการนิติบุคคลและบุคคลทัว่ ไป
8
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1) ลักษณะของการบริการ
ให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับการทาประกันภัยประเภทต่างๆ ที่ เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า
และให้บริ การด้านการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั ประกันภัย ประกอบด้วยประกันภัยหลัก 5 ประเภท ดังนี้
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันอัคคีภยั
- ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
- ประกันสุขภาพ
2) การตลาดและการแข่ งขัน
ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2564 มีเบี้ยประกันวินาศภัยรวมจานวน 262.74 ล้านบาท อัตราเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนอยูท่ ี่ร้อยละ 3.96 ตลาดแข่งขันในธุรกิจประเภทประกันภัยรถยนต์มีหลากหลายวิธีการมากขึ้น สาหรับบริ ษทั มีประกันภัย
รถยนต์ลดลงเนื่องจากธุรกิจรถยนต์มีผลกระทบจากโควิด 19 แต่บริ ษทั ยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้
3) กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
1. มุ่งเน้นในการให้บริ การที่ มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งความเป็ นมืออาชี พให้แก่ ลูกค้า โดย
เสริ มสร้าง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และทักษะในด้านวิชาการ การบริ การ เพื่อสร้างคุณภาพของการเป็ นตัวแทนประกันภัย
2. จัดหาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
3. คัดเลือกบริ ษทั ประกันภัยที่มีความมัน่ คงและเสถียรภาพ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า และทางาน
ร่ วมกับกรมการประกันภัยเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ทั้งลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั ในกลุ่มตัวแทนประกันภัย
4) ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั มี 2 กลุ่ม
1. กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
2. กลุ่มลูกค้าทัว่ ไปที่อยูใ่ นธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคการขนส่งและภาคบริ การ
5) การจัดจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
มีช่องทางการจัดจาหน่าย 4 ทางหลักๆ ในการเข้าถึงลูกค้าดังนี้
1. จากเจ้าหน้าที่การตลาดของบริ ษทั โดยตรง
2. จากการแนะนาของบริ ษทั อื่นๆ ในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
3. จากตัวแทนอิสระภายนอก
4. จากเว็บไซต์ของบริ ษทั
6) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั มีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่จาเป็ นต่อการป้ องกันความเสี่ ยงภัยและเป็ นประโยชน์แก่ลูกค้า
มีความคุม้ ครองภัยที่ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัยที่ มนั่ คงทางการเงิ น มี
ชื่ อเสี ยง มีความน่ าเชื่ อถือที่ เป็ นที่รู้จกั ในวงการประกันภัย และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ความมัน่ ใจว่าลูกค้าของ
บริ ษทั จะได้รับชดเชยค่าสิ นไหมอย่างยุติธรรม และลูกค้าเลือกใช้บริ การตามความต้องการที่เกิดประโยชน์กบั ลูกค้ามากที่สุด
(2)

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

(3)

งานทีย่ งั ไม่ ได้ ส่งมอบเฉพาะงานโครงการ หรื อชิ้นงานทีม่ มี ูลค่ าสู ง และใช้ เวลาในการส่ งมอบงาน
ไม่มี
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
1.3.1 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
100%

PE
PC2000
PIL
PB

=
=
=
=

บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด
100 %

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

บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์เรจ จากัด
99.99 %

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

นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป: บริษัทย่ อย
1. ชื่อบริ ษทั
: บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
เลขทะเบียนบริ ษทั
: 0105529047547
สถานที่ต้ งั
: เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: 0-2301-1900
โทรสาร
: 0-2301-1927
ประเภทธุรกิจ
: ให้บริ การรถเช่าเพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease)
ทุนจดทะเบียน
: 320,000,000 บาท
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว
: 64,000,000 หุน้
จานวนหุน้ สามัญที่บริ ษทั ถืออยู่
: 63,999,998 หุน้
2. ชื่อบริ ษทั
: บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด
เลขทะเบียนบริ ษทั
: 0845527000059
สถานที่ต้ งั
: เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: 0-2301-1274 - 1281
โทรสาร
: 0-2399-1055
ประเภทธุรกิจ
: นายหน้าประกันวินาศภัย
ทุนจดทะเบียน
: 7,000,000 บาท
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว
:
70,000 หุน้
จานวนหุน้ สามัญที่บริ ษทั ถืออยู่
:
69,994 หุน้
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3) ชื่อบริ ษทั
เลขทะเบียนบริ ษทั
สถานที่ต้ งั

โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว
จานวนหุน้ สามัญที่บริ ษทั ถืออยู่

แบบ 56-1 One Report

: บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
: 0105543016793
: เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร 10250
: 0-2301-1000
: 0-2301-2098
: ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาหรับบริ ษทั ในกลุ่มฯ
: 60,000,000 บาท
:
600,000 หุน้
:
599,996 หุน้

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งถื อหุ้นในบริษัทย่ อยรวมกันเกินกว่ าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริษัท
ดังกล่ าว
ไม่มี
1.3.3 ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
รายละเอียดปรากฎตามข้อ 1.3.4 (1) ข.
1.3.4 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ก. กลุ่ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น สู ง สุ ด 10 รายแรก ที่ มี ชื่อ ปรากฏตามทะเบี ย นบัญชี ผูถ้ ื อ หุ ้น ณ วัน ที่ 30 ธัน วาคม 2564
มีดงั ต่อไปนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
บริ ษทั พรี เมียร์ โกลเบิล คอร์ เปอเรชัน่ จากัด + บริ ษทั ลิควิเดชัน่ 1 จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ แพลนเนอร์ จากัด
COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH
บริ ษทั ลิควิเดชัน่ 3 จากัด
นางวิมลทิพย์ พงศธร
นายภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์
ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์
รวม

จานวนหุ้น
199,700,081
196,000,000
42,439,226
41,410,616
22,974,780
14,056,022
13,416,235
12,500,000
11,964,495
11,558,000
566,019,455

%
24.96251
24.50000
5.30490
5.17633
2.87185
1.75700
1.67703
1.56250
1.49556
1.44475
70.75243

สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย เท่ากับร้อยละ 39.87
ข. กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการ หรื อการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
ไม่มี
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(2)

หากเป็ น Holding Company ให้แสดงรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยที่ เป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จหลักของ บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด
(มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผถู ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
ชื่ อ
1. บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
2. นางสาวทิพย์ชยา พงศธร
3. นายวิเชียร พงศธร
รวม

จานวนหุ้น (หุ้น)
599,996
3
1
600,000

% สั ดส่ วนการถือหุ้น
100.00
0.00
0.00
100.00

จานวนหุ้น (หุ้น)
63,999,998
1
1
64,000,000

% สั ดส่ วนการถือหุ้น
100.00
0.00
0.00
100.00

จานวนหุ้น
69,994
5
1
70,000

% สั ดส่ วนการถือหุ้น
99.99
0.01
0.00
100.00

บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
ชื่ อ
1. บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
2. นายวิเชียร พงศธร
3. นางสาวทิพย์ชยา พงศธร
รวม

บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด
ชื่ อ
1. บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
2. นางสาวทิพย์ชยา พงศธร
3. นายวิเชียร พงศธร
รวม

(3)

ข้อ ตกลงระหว่า งผู ้ถื อ หุ ้น รายใหญ่ ใ นเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การออกและเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ หรื อ การ
บริ หารงานของบริ ษทั
บริ ษทั ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งรายใด (Shareholder’s agreement) ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการ
บริ หารงานของบริ ษทั แต่อย่างใด
1.4

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
1.4.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนชาระแล้ ว/จานวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 406,076,354.50 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญหุน้ 812,152,709 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท ทุนเรี ยกชาระแล้ว 400,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
1.4.2 หุ้นประเภทอื่นทีม่ สี ิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่ างจากหุ้นสามัญ
ไม่มี
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1.4.3 ในกรณีมหี ้ ุนหรื อหลักทรัพย์ แปลงสภาพของบริษัท
ไม่มี
1.5

การออกหลักทรัพย์ อื่น
1.5.1 หลักทรัพย์ แปลงสภาพ
ไม่มี
1.5.2 ตราสารหนี้
ไม่มี

1.6

นโยบายการจ่ ายปันผล
(1) นโยบายของบริษัท
(2) นโยบายของบริษัทย่ อย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานและกระแสเงิน
สดของบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเป็ นปี ๆ ไป
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2
2.1

การบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร โดยมีการประเมินความเสี่ ยง
และการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) เพื่อการจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอบรับได้ โดยมีการสื่ อสาร จัดฝึ กอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแก่ผบู ้ ริ หาร และคณะทางานด้านบริ หารความเสี่ ยง ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยง
2.2

ปัจจัยความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
กรอบการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญกับการดาเนิ นธุรกิจในทุกๆ ด้าน รวมถึงการจัดการและบริ หารความเสี่ ยง
องค์กรเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทน
อย่างมีนยั สาคัญ เพื่อเตรี ยมความพร้อมเมื่อประสบกับเหตุความเสี่ ยง รวมทั้งหาแนวทางในการจัดการและลดปั จจัยความเสี่ ยง
ทุกรู ปแบบที่จะเกิดขึ้นจนทาให้ความเสี่ ยงในการดาเนิ นธุรกิจอยู่ในระดับที่ สามารถควบคุม และยอมรับได้ โดยมีกรอบการ
บริ หารความเสี่ ยง และองค์ประกอบที่สาคัญในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ดังนี้
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้จดั ให้มีคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง เพื่อปฏิ บตั ิตามนโยบายและกากับดูแลกล
ยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง ประเมินและวิเคราะห์ระดับความเสี่ ยง รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดจากการปฏิบตั ิที่
ไม่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์
- จัดให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงที่มีคุณภาพเหมาะสม และเพียงพอ
รวมถึงการบ่งชี้ ประเมิน จัดลาดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล โดยใช้หลักการ และแนวทางของระบบการ
บริ หารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2018 ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและประเมิน
ความเสี่ ยงตามหลักการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบตั ิ และสื่ อสารให้ขอ้ มูลความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และปฏิบตั ิทวั่ ทั้ง
องค์กร
- จัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงบนระบบงานทั้งในเชิงคุณภาพ อาทิ ความเสี่ ยงด้านภาพลักษณ์ของบริ ษทั
และเชิงปริ มาณ อาทิ การลดลงของรายได้ โดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นผลกระทบ
- จัดให้มีคู่มือบริ หารความเสี่ ยงเพื่อเผยแพร่ ให้พนักงานรับทราบและใช้เป็ นคู่มือการปฏิบตั ิงานด้านบริ หาร
ความเสี่ ยง คู่มือดังกล่าวครอบคลุมความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งบริ ษทั ได้รับการรับรองสถานะให้เป็ นสมาชิก
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และมีการประเมินเพื่อต่อ
อายุการรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยจนถึงปั จจุบนั นอกจากนี้ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับการรับรองสถานะ
ให้เป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
- จัดให้มีการจัดทาแผนในการควบคุมความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ บริ ษทั ยอมรั บ เพื่อจากัดความ
เสี ยหายที่ อาจจะเกิ ดขึ้นให้อยู่ภายในระดับที่ บริ ษทั ฯ สามารถยอมรับได้ รวมถึงกาหนดให้มีการทบทวนและติ ดตามอย่าง
ต่อเนื่องในทุกรายไตรมาส
การบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานและการกากับดูแล
สร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กับผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของระบบการจัดการและความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และปกป้ องธุรกิจและบริ การของบริ ษทั
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โครงสร้ างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั ได้กาหนดให้มีผรู ้ ับผิดชอบงานด้านบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยง มีการดาเนิ นการ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั 1 ท่านและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ย่อย
ดาเนินงานภายใต้การกากับดูแลของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
คณะกรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)

เลขานุการบริ ษทั

กรรมการผูจ้ ดั การ

งานตรวจสอบภายใน

คณะทางานด้านบริ หารความเสี่ ยง

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีหน้าที่ กาหนดนโยบายและกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยง กาหนดทิศทางหรื อแนวทางการ
บริ หารความเสี่ ยง ให้คาแนะนาและดาเนิ นการ เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูบ้ ริ หารมีเครื่ องมือและกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการ
ความเสี่ ยง สอบทานการปฏิบตั ิตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการยังสามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่าง
เหมาะสม ส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงภายในบริ ษทั อนุมตั ิระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบน
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance) นอกจากนี้ มีหน้าที่กากับดูแลและติดตามการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ย่อย
ให้เป็ นไปตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ได้รับการอนุมตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล รายงานความเสี่ ยงที่สาคัญ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ติดตามและให้ขอ้ สังเกตในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
ในการทางานด้านการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการผูจ้ ดั การได้ประกาศแต่งตั้งคณะทางานด้านบริ หารความเสี่ ยง
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 กาหนด แนะน า อนุ มตั ิ กรอบ และแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษท
ั ซึ่ งประกอบด้วยนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยง โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยง ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
 สนับสนุ น ส่ งเสริ ม พัฒนา สื่ อสาร การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุ มภายในให้เป็ นกระบวนการที่
ต่อเนื่องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของบริ ษทั และเป็ นวัฒนธรรมในองค์กร
 ติดตาม ให้ข อ้ สังเกต กากับดู แล การบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามนโยบาย และคู่มือการบริ หารความ
เสี่ ยงและนาเสนอกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
 จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดาเนินงานตามระบบบริ หารความเสี่ ยงเป็ นรายไตรมาส
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 รายงานความเสี่ ยงที่สาคัญ พร้อมรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อยปี ละ 1 ครั้ง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริ ษ ัท ได้น าระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งตามหลัก COSO ERM และใช้กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งตาม
มาตรฐาน ISO 31000 มาเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรื อความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าว ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมหรื อยอมรับได้ โดยมีการประเมินความ
เสี่ ยงเป็ นรายไตรมาส และนารายงานเสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ก่อนที่จะเกิด
ผลกระทบรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากความเสี่ ยงในการแสวงหาโอกาสในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั กาหนด
แผนการจัดการความเสี่ ยง 4 ระดับ คือ
1. การยอมรับความเสี่ ยง
2. การจัดการความเสี่ ยง
3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง
4. การโอนความเสี่ ยง
การวิเคราะห์ กาหนดประเภทความเสี่ยง และมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง
บริ ษทั ได้วิเคราะห์ กาหนดและระบุความเสี่ ยงโดยจาแนกประเภทและที่มาของความเสี่ ยงไว้ จากการประเมิน
ความเสี่ ยงโดยพิจารณาตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยงและแนวโน้มจากปั จจัยภายนอกรวมถึงปั จจัยภายใน โดยกาหนดความ
เสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริ ษทั ไว้ 5 ประเภท ได้แก่
1. ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ ยงด้านการเงิน
3. ความเสี่ ยงด้านการบริ หารและการดาเนินงาน
4. ความเสี่ ยงด้านสังคม
5. ความเสี่ ยงด้านกฎระเบียบ
ธุรกิจให้ บริการรถเช่ า
1) ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ : การแข่ งขันทางการตลาดทีส่ ู งขึน้
ในปี 2564 ข้อมูลภาพรวมธุรกิจรถเช่าพบว่าอัตราการเติบโตของจานวนรถและความต้องการใช้รถยนต์เช่า
ขององค์กรขนาดต่างๆ ลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มบริ การรถเช่าระยะสั้นหรื อธุรกิจบริ การที่พ่ ึงพาธุรกิจท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ส่ งผลกระทบทางตรงให้กบั สภาวะเศรษฐกิ จทั้งในและต่างประเทศ ทาให้ธุรกิจ
ลูกค้าและคู่คา้ ทุกภาคส่ วนต้องปรับแผนองค์กรเพื่อรองรับสถานการณ์ โดยธุรกิจบริ การของบริ ษทั ย่อยซึ่ งประกอบไปด้วยรถ
เช่าองค์กร รถโดยสารไม่ประจาทาง โรงเรี ยน รถรับ-ส่ งพนักงาน และรถบริ การรับ-ส่ งเฉพาะจุด (Shuttle Bus) มีผลกระทบที่
แตกต่างกันไปทาให้ตอ้ งปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับเฉพาะบริ การที่แตกต่างกัน อาทิ โครงการขยายสัญญาเช่ารถที่ครบสัญญาในปี
2564 การออกมาตรการความปลอดภัยรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ COVID-19 อย่างเข้มงวดในทุก
บริ การ การให้ความร่ วมมือกับภาครัฐในการให้บริ การรถโรงเรี ยน เพื่อสนับสนุนและรักษาลูกค้า สร้างความมัน่ ใจในการใช้
บริ การ และเป็ นมาตรฐานใหม่ในการให้บริ การต่อไป ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นเรื่ องคุณภาพด้านการให้บริ การเป็ นสาคัญ
มาโดยตลอดเพื่อสร้างมูลค่าบริ การที่แตกต่างต่อไป
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มาตรการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
1. มาตรการรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยการพัฒนาบริ การบนสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ COVID-19 เช่ น มาตรฐานการดู แ ลท าความสะอาดรถ มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันช่วงสถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ท้ งั ด้านข้อมูลการใช้งานและข้อมูลทางการเงินเพื่อลดความเสี่ ยง
เพิ่มลูกค้าที่มีศกั ยภาพที่ให้ความสาคัญด้านบริ การมากกว่าราคา สร้างคุณค่าเพิ่มและความแตกต่างของ
การบริ การในหลายภาคส่วน
3. การสร้างความแตกต่างในการบริ การที่ครบวงจร และสอดคล้องกับนโยบาย ตั้งแต่การร่ วมทางานกับ
ลูกค้า เป็ นผูร้ ่ วมคิด ให้คาแนะนา วางแผน ดาเนินการและพัฒนาจนสาเร็ จ
4. การสร้างความแตกต่างทางนวัตกรรมด้วยการร่ วมมือผูม้ ีประสบการณ์ในสายธุรกิจอื่นๆ ทั้งภายในกลุ่ม
พรี เมียร์ หรื อองค์กรคู่คา้ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูล
พฤติกรรมการขับขี่เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุบนท้องถนน การบริ การครบวงจร เช่น บริ การงานจดและต่อ
ทะเบี ยนที่ รวดเร็ ว งานประกันภัยพร้ อมเงื่ อนไขความคุ ม้ ครองตามกฎหมายหรื อสู ง กว่า การขยาย
เครื อข่ายศูนย์บริ การที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศที่พร้อมให้บริ การทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมงผ่าน ศูนย์บริ การ
ลูกค้า (Customer Service) การข้ามขีดจากัดด้วยการให้บริ การครอบคลุมการเดินทางหรื อการใช้งานทุก
ประเภท ตั้งแต่รถยนต์นงั่ รถกระบะ รถตู ้ รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ไปจนถึงรถบรรทุกเพื่อ
การพาณิ ชย์
5. ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ในเครื อข่ายธุรกิจของลูกค้าปั จจุบนั
สิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ นส่ วนประกอบสาคัญที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับบริ ษทั
ชั้นนาของธุรกิจต่อไป จากผลการดาเนิ นงานในปี 2564 พบว่ามีลูกค้าเข้าร่ วมโครงการขยายสัญญาเช่ารถครบสัญญา คิดเป็ น
ร้อยละ 51.16% ซึ่งช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้าในสถานการณ์ได้ 292 สัญญา
2) ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่ ารถใช้ งานแล้ ว
ในปี 2564 พบว่าสภาวะตลาดรถยนต์ใช้แล้วมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ยงั ไม่มีความแน่นอนอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสถิติขอ้ มูลราคาขายที่เกิดขึ้นจากตลาดการประมูลรถหรื อตลาดออนไลน์ พบว่า
มีความทรงตัวหรื อดีข้ ึนในบางกลุ่มโดยมีทิศทางเดียวกับปี 2563 อาทิ รถยนต์เอนกประสงค์ รถยนต์สาหรับครอบครัว รถยนต์
มูลค่าสู ง และลดลงในกลุ่มรถกระบะเพื่อใช้ในการพาณิ ชย์ แต่ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 กลุ่มกระบะเพื่อใช้ในการพาณิ ชย์มี
แนวโน้มราคาดีข้ ึนจากปั จจัยเศรษฐกิจและสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโน้มดีข้ ึน ส่วนรถตูโ้ ดยสารยังมี
แนวโน้มไม่ชดั เจนอันเนื่องมาจากการเดินทางท่องเที่ยวที่ถูกจากัดการเดินทาง
มาตรการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
1. มีการติดตามสภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแนวโน้มตลาด
2. มีการปรับปรุ งการประเมินค่าซากจากสถิติทุกไตรมาส ตามแผนงานที่กาหนดไว้
3. ดาเนินการตามนโยบายการขยายสัญญาเช่า สาหรับรถที่หมดสัญญา
ดังนั้นโดยภาพรวมทางบริ ษทั ย่อยได้ทาการขายรถทอดตลาดจานวนรถทั้งสิ้ น 370 คันหรื อคิดเป็ นมูลค่า
175,277,084 บาท มีผลขาดทุนจากการขายเป็ นมูลค่า 1,305,616 บาท
3) ความเสี่ยงด้ านต้ นทุนทางการเงิน
จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่พบผลกระทบเชิงลบเนื่องจากบริ ษทั ย่อยได้มีมาตรการ
บริ หารความเสี่ ยงดังนี้
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1. ดาเนิ นการวิเคราะห์ ติดตามเฝ้าระวังลูกค้า / คู่คา้ เพื่อศึกษาความต้องการ และประเมินความเสี่ ยงอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ปรับปรุ งรู ปแบบบริ การ เงื่อนไข และนาเสนอทางเลือกตามความต้องการของลูกค้า
3. พิจารณาแผนการเพิ่มการขยายสัญญารถที่หมดสัญญา ซึ่ งสอดคล้องกับโครงการขยายสัญญารถหมด
สัญญาเลือกการลงทุนขยายจานวนรถใหม่ในธุ รกิจที่ดีและประเภทรถยนต์ที่ความเสี่ ยงต่าในการขาย
ทอดตลาด โดยในปี 2564 ได้สงั่ ซื้อรถใหม่ไปทั้งสิ้น 45 คัน
4. ปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และความต้องการของลูกค้า
4) ความเสี่ยงด้ านการบริหาร/การดาเนินงาน
ความเสี่ยงทางด้ านบุคลากร (แผนสื บทอดตาแหน่ ง)
บริ ษทั ย่อยมีจานวนพนักงานที่มีอายุค่อนข้างมาก การเกษียณอายุการทางานจึงเป็ นสัดส่วนที่สูงทาให้ส่งผล
ต่อบริ ษทั ย่อย ที่จะขาดแคลนบุคลากรในระดับต่างๆ ทั้งตาแหน่งที่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน หรื อตาแหน่งงานที่มีความ
เฉพาะทาง
มาตรการบริ หารความเสี่ ยง
1. บริ ษทั ย่อยได้มีการพิจารณาการขยายอายุเกษียณจาก 55 ปี เป็ น 60 ปี พร้อมทั้งมีการจัดทาแผนสื บทอด
ในตาแหน่งงานที่สาคัญของทุกฝ่ ายงาน โดยมุ่งเน้นไปตาแหน่งงานในระดับผูจ้ ดั การแผนกขึ้นไป ที่จะ
เกษียณอายุภายในระยะเวลา 1-3 ปี หรื อตาแหน่งงานที่มีความเสี่ ยง
2. จัดทาแผน และวิธีการจัดทาแผนการทดแทนในตาแหน่งงานดังกล่าว และสื่ อสารให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
รับทราบในแนวทาง รวมถึงมีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นในการเรี ยนรู ้ หรื อการพัฒนาการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง และหมุนเวียนหน้าที่กนั ภายใน เพื่อทาการทบทวนค่างาน และจัดระดับงานเป็ นรายบุคคล โดย
เชื่ อมโยงกับระบบประเมินผลการปฏิ บตั ิงานประจาปี ซึ่ งเชื่ อมโยงกับการพิจารณาค่าตอบแทน การ
เลื่อนตาแหน่ง และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร)
3. จัดให้มีแผนพัฒนาความเป็ นอยูข่ องพนักงาน (Well-Being) โดยบริ ษทั ฯ ได้สร้างช่องทางในการสื่ อสาร
โดยตรงกับพนักงาน เช่น การไปสอบถามหน้างาน การประชุมผ่านระบบอนนไลน์ หรื อการสื่ อสาร
ผ่านสื่ อออนไลน์ต่างๆ เพื่อสอบถามอุปสรรค และความต้องการต่างๆ ของพนักงานในปฏิบตั ิงาน และ
จัด ท าแผนการปรั บปรุ งเพื่ อ ให้ความผูกพันของพนักงาน และความสะดวกในการปฏิ บัติงานของ
พนักงานเพิ่มขึ้น จากผลการดาเนินงานในปี 2564 พบว่าได้ดาเนินการตามแผนงาน
ความเสี่ยงทางด้ านคุณภาพการให้ บริการ
บริ ษ ัท ย่อ ยด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ การให้บ ริ ก ารรถเช่ า รถรั บ ส่ ง รวมถึ ง ให้บ ริ ก ารพนัก งานขับ รถ การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในการให้บริ การกับลูกค้าอย่างมีคุณภาพ จึงมีส่วนสาคัญต่อการพิจารณาคัดเลือกของลูกค้า
มาตรการบริ หารความเสี่ ยง
1. จัดให้มีการอบรมยกระดับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ทั้งในด้านความปลอดภัย การบริ การ
(Service Mind) และการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างต่อเนื่อง
2. มีการตรวจสอบ และประเมินผลการให้บริ การของพนักงานอย่างสม่าเสมอ
3. จัดให้มีการสื่ อสาร แนะนา และปรึ กษาการทางานผ่านช่องทางออนไลน์ สาหรับพนักงาน
4. จัดให้มีการทาแบบสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า และระบบในการรับข้อร้องเรี ยน เพื่อนาข้อมูลมา
ใช้ในการบริ หารจัดการ และปรับปรุ งการบริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
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5) ความเสี่ยงด้ านสังคม
อุบัตเิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ บนท้ องถนน
จากข้อมูลสถิ ติการเกิ ดอุบัติเหตุของบริ ษทั ในปี 2564 พบว่ามี อุบัติเหตุเกิ ดขึ้นทั้งสิ้ น 508 ครั้ ง แบ่ งเป็ น
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจากลูกค้าที่เช่ารถไปใช้งาน 494 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 26.11เป็ นอุบตั ิเหตุหนักจานวน 129 ครั้งและอุบตั ิเหตุ
กลางถึงเบาจานวน 235 ครั้ง เกิดจากบริ การรถโดยสารไม่ประจาทางที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั เองจานวน 1 ครั้ง
จากจานวนเที่ ยววิ่งทั้งหมด 3,879 เที่ ยว คิดเป็ นร้อยละ 0.03 และอุบตั ิเหตุจากบริ การรถรับ -ส่ งนักเรี ยนจานวน 13 ครั้ง จาก
จานวนเที่ยววิ่งทั้งหมด 11,469 เที่ยว คิดเป็ นร้อยละ 0.11 ซึ่ งอุบตั ิเหตุของรถโดยสารไม่ประจาทางและรถรับ-ส่ งนักเรี ยนเป็ น
อุบตั ิเหตุเบาทั้งสิ้ น จากสถิติที่เกิดขึ้นดังกล่าวทางบริ ษทั ตระหนักถึงเรื่ องความปลอดภัยในสังคมจึงกาหนดเป็ นมาตรการเพื่อ
บริ หารความเสี่ ยงในการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุอย่างต่อเนื่องดังนี้
1. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมและตรวจสอบการขับขี่ มีการบริ หารจัดการให้เกิดความปลอดภัยกับผูใ้ ช้
เส้นทางบนท้องถนน อาทิ การใช้ระบบ GPS การนาข้อมูลสรุ ปเป็ นรายงานและวิเคราะห์ท้ งั ในกลุ่ม
ลูกค้าองค์กรและรถโดยสารไม่ประจาทาง การจากัดความเร็ วในการขับขี่ของรถรับ-ส่ งนักเรี ยนและรถ
โดยสารไม่ประจาทาง
2. มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทุกวัน โดยกาหนดระดับแอลกอฮอล์ตอ้ งเป็ น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น และ
การวัดความดันโลหิ ตเป็ นประจาแก่พนักงานขับรถ อีกทั้งมีการพัฒนาเพิ่มเทคโนโลยีการตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์แบบออนไลน์ สาหรับพนักงานขับรถผูบ้ ริ หาร และกาหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน เพื่อลด
ความเสี่ ยง และสร้างความปลอดภัยอย่างสู งสุ ด ซึ่ งในปี 2564 จากการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของ
พนักงาน ไม่มีพนักงานที่มีระดับแอลกอฮอล์สูงเกินกว่าที่บริ ษทั กาหนด
3. รณรงค์ขบั ขี่ปลอดภัยร่ วมกับลูกค้า ภาครัฐและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ผลักดันการนาเทคโนโลยีการจัดการ
ข้อมูลตัวรถและนามาวิเคราะห์การใช้งานและควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ให้กบั ลูกค้า เพื่อป้ องกันและ
ให้มนั่ ใจว่าการให้บริ การของบริ ษทั มีความปลอดภัยสูงสุดและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
4. จัดให้มีการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย และการบารุ งดูแลรักษษรถยนต์ โดยร่ วมมือกับบริ ษทั ผูผ้ ลิต
รถยนต์ในการจัดฝึ กอบรมการขับขี่ปลอดภัยและการบารุ งรักษารถยนต์เบื้องต้นรวมถึงกฎจราจรต่าง ๆ
ให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั ทุกไตรมาส
5. จัดชัว่ โมงการปฏิ บตั ิงานอย่างเหมาะสม โดยจัดให้มีพนักงานสารอง เข้ามาปฏิ บตั ิงานหมุนเวียนกัน
ไม่ให้เกินที่กฎหมายกาหนดไว้
6. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน ( Surprise Check ) เป็ นประจาทุกสัปดาห์ โดย
หัวหน้างาน และจป.วิชาชีพ
6) ความเสี่ยงด้ านสุ ขภาพอนามัย
เนื่ องจากในปี 2564 เกิดสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 (Covid-19) เป็ นวงกว้าง ซึ่ งธุรกิจ
ของบริ ษทั ย่อย เป็ นงานให้บริ การ พนักงานต้องมีการพบปะกับบุคคลภายนอกเป็ นจานวนมาก ทาให้มีความเสี่ ยงสูงต่อการติด
เชื้อโรคโควิด-19 บริ ษทั ย่อยได้เห็นถึงความสาคัญด้านความปลอดภัยต่อสุ ขภาพอนามัย ของพนักงาน และครอบครัว รวมถึง
ลูกค้า / คู่คา้ ที่ ร่วมทาธุ รกิ จ บริ ษทั ย่อยจึ งมีการกาหนดมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ รวมถึงการดูแล และ
ป้ องกันโรคไว้ดงั นี้
1. จัดให้มีการรณรงค์ รวมถึงอบรมให้ความรู ้กบั พนักงานถึงการดูแลสุ ขอนามัย เพื่อป้ องกันและลดการแพร่
เชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ Online และอบรมให้ความรู ้หน้างาน (OJT. )
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2. กาหนดมาตรฐานการทางานอย่างปลอดภัยในช่วงสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ให้มีการ
วัดไข้ทุกครั้งก่อนปฏิบตั ิงาน , กาหนดให้พนักงานต้องสวมใส่ หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
เป็ นต้น
3. จัดหา และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน สาหรับพนักงาน และผูใ้ ช้บริ การ เช่น หน้ากากอนามัย , เจลล้างมือ ,
น้ ายาทาความสะอาดฆ่าเชื้อ เพื่อป้ องกัน และลดความเสี่ ยงในการรับสัมผัสและแพร่ กระจายของเชื้อโรค
4. จัดให้มีการทาความสะอาดฆ่าเชื้อภายในรถที่ให้บริ การแก่ลูกค้า และกาหนดมาตรฐานการทาความสะอาด
รถเป็ นประจา
5. มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ (Site Visit) โดยหัวหน้างาน และจป.
วิชาชีพ
6. จัดให้มีการทาประกันภัยโรคโควิด-19 ให้กบั พนักงานทุกคน
7. กาหนดให้พนักงานในบางตาแหน่งสามารถปฏิบตั ิงานที่บา้ น ( Work From Home ) เพื่อลดความแออัดใน
สถานที่ปฏิบตั ิงาน และลดความเสี่ ยงในการแพร่ กระจายของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็ นการสนับสนุนต่อ
นโยบายของภาครัฐ
ธุรกิจให้ บริการประกันวินาศภัย
1) ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
การรักษาฐานลูกค้ าเดิม
ในปี 2564 ผลกระทบจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการแข่งขันในการเพิ่มช่องทางการขาย
ประกันค่อนข้างสู ง การให้ลูกค้าผ่อนชาระค่าเบี้ยประกันภัย การขายออนไลน์ รวมถึงคู่แข่งขันรายใหม่ ทาให้บริ ษทั มีความ
เสี่ ยงที่จะสูญเสี ยฐานลูกค้าเดิม
มาตรการบริ หารความเสี่ ยง
1. บริ ษทั ได้เพิ่มช่องทางในการที่ให้ลูกค้าเข้าถึงการเอาประกันได้รวดเร็ วขึ้น
2. มีการติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง และมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น เช่น ติดตามลูกค้าทาง E-mail หรื อ
ทางโทรศัพท์ ส่งจดหมายแจ้งเตือนก่อนกรมธรรม์หมดอายุ 1 เดือน เป็ นต้น
3. นาเสนอผลิตภัณฑ์การประกันภัยอื่นที่ลูกค้ายังไม่ได้ทาเพิ่มเติมไปด้วย
4. พัฒนา “การให้ บริการหลังการขาย” อย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษทั ได้มีการพัฒนา ปรับปรุ งขบวนการทางาน
การให้บริ การด้านสิ นไหม อานวยความสะดวก การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมแก่ลูกค้า ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดแข็ง
ของบริ ษทั เมื่อเทียบกับบริ ษทั นายหน้าด้วยกัน
5. ด้านการเงิน และการชาระค่าเบี้ยประกัน บริ ษทั ได้ทาโครงการร่ วมกับบริ ษทั ประกันภัยบางแห่งในการ
ผ่อนชาระค่าเบี้ยประกันภัยสาหรับลูกค้าบางราย
ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังกล่าว ทาให้บริ ษทั สามารถรักษาลูกค้าเดิ มได้ จากอัตราการต่ออายุลูกค้าเดิมมากกว่า
ร้อยละ 80 อีกทั้งบริ ษทั ยังมีแผนที่จะขยายตลาดลูกค้าให้มากขึ้น โดยการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการแข่งขันและลดความเสี่ ยงลง
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2) ความเสี่ยงด้ านการบริหาร/การดาเนินงาน
ความเสี่ ยงเรื่ องแผนสื บทอดและสรรหาบุคลากร
บริ ษทั มีจานวนวนบุคคลากรมีอายุค่อนข้างสู ง ใกล้วยั เกษียณส่ งผลให้บริ ษทั ขาดแคลนบุคลากรในระดับ
บริ หารและพนักงานนายหน้าขายประกัน ซึ่ งจะต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็ นนายหน้าจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)
มาตรการบริ หารความเสี่ ยง
1. บริ ษทั ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับการเกษียณอายุพนักงานจาก 55 ปี เป็ น 60 ปี ทาให้บริ ษทั มี
ระยะเวลาในการสรรหาพนักงานขึ้นมาเป็ นผูส้ ื บทอด
2. เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารบุคคลากร บริ ษทั ได้มีการส่ งเสริ มให้พนักงานไปสอบเพื่อขอ
อนุ ญาตเป็ นนายหน้าขายประกัน และจัดส่ งให้เข้ารับการอบรมจากหน่ วยงานภายนอก เช่น สมาคม
ประกันวินาศภัย บริ ษทั ประกันภัย ฯ เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต
บริ ษทั ได้มีการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับการเกษียณอายุพนักงานจาก 55 ปี เป็ น 60 ปี ทาให้บริ ษทั มี
ระยะเวลาในการสรรหาพนักงานขึ้นมาเป็ นผูส้ ื บทอด อีกทั้งเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารบุคคลากร บริ ษทั ได้มีการ
ส่งเสริ มให้พนักงานไปสอบเพื่อขออนุญาตเป็ นนายหน้าขายประกัน และจัดส่งให้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เช่น
สมาคมประกันวินาศภัย บริ ษทั ประกันภัย ฯ เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต
ความเสี่ยงบริษัทในการถูกเพิกถอนจากหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
จากหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนี้
1. กรณี ผสู ้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั เป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน บริ ษทั ต้องดาเนิ นการ
แก้ไขเหตุภายใน 24 กุมภาพันธ์ 2566
2. กรณี งบการเงินซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีปรากฎส่ วนของผูถ้ ือหุน้ มีค่าน้อยกว่าศูนย์ บริ ษทั ต้อง
ดาเนินการแก้ไขเหตุภายใน 24 กุมภาพันธ์ 2567
ทั้งนี้ อุปสรรคในการดาเนิ นการแก้ไขเหตุเพิกถอนข้างต้นขึ้นอยูก่ บั ผลของคดีความ ซึ่ งขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา เป็ นปั จจัยที่บริ ษทั ไม่สามารถความคุมได้ ขึ้นกับผลการพิจารณาของศาลฎีกาจะมีคาสัง่ อย่างไร
3. การสรรหาบุ คคลเพื่อมาดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ การดาเนิ นการสรรหา
กรรมการไม่สามารถสรรหาได้โดยง่ายด้วยเหตุสถานะของบริ ษทั ที่อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาคดี ของศาลฎี ก า การดาเนิ นการแก้ไขเหตุเพิ ก ถอนข้อนี้ บริ ษทั ต้องดาเนิ นการภายใน 24
กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้บริ ษทั ก็มีการดาเนินการสรรหากรรมการเพื่อมาดารงตาแหน่งดังกล่าว ซึ่งในการประชุมกรรมการครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ได้มีมติเสนอผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งกรรมการอิสระ จานวน 1 ท่าน
2.2.2 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
จากการที่ปริ มาณหุ ้นของบริ ษทั มีปริ มาณซื้ อขายการหมุนเวียนน้อย (Free Float) เพียงร้อยละ 39.87 ของจานวน
หุน้ ทั้งหมด ผูถ้ ือหุน้ อาจมีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถซื้อขายหุน้ ได้ทนั ทีในราคาที่ตอ้ งการ
2.2.3 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศแต่อย่างใด ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่มีความเสี่ ยง
ประเภทนี้
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3
3.1

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้ านความยัง่ ยืน
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ”) มุ่งมัน่ ดาเนิ นธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์ที่ว่า
ด้วย “ความส าเร็ จร่ ว มกัน อย่ า งยั่ง ยื น ” (Harmonious Alignment of Success) จากการน าคุ ณ ค่ า หลัก 5 ประการ ซึ่ ง
ประกอบด้วย คุณภาพ คุณธรรมจริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ การประสานความร่ วมมือ และประโยชน์ร่วมกัน เพื่อส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้พนักงานนาไปปฎิบตั ิ เผยแพร่ ขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในห่วงโซ่ธุรกิจทั้งภายในและภายนอก
องค์กรที่ตอ้ งอาศัยพึ่งพากัน จึงเกิดเป็ นแนวคิดว่าหากต้องการให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จในระยะยาวนั้น ต้องมีองค์ประกอบ
หลัก 3 ด้านที่สามารถเติบโตควบคู่กนั ไป คือ 1) ด้านธุรกิจที่มีความเจริ ญก้าวหน้า 2) ด้านพนักงานที่มีความสุ ขและรู ้สึกมัน่ คง
ในงาน และ 3) ด้านสังคมสิ่ งแวดล้อมรอบข้างที่เติบโตอย่างยัง่ ยืนร่ วมกัน หรื อ “ธุรกิจก้ าวหน้ า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน”

การด าเนิ น ธุ ร กิจ เพื่ อสร้ า งความส าเร็ จ ร่ ว มกัน อย่ า งยั่ง ยื น บริ ษ ัท ได้ยึด ถื อ แนวทางในการดาเนิ นธุ ร กิ จเพื่ อ สร้ าง
ความสาเร็ จร่ วมกันอย่างยัง่ ยืนมาเป็ นเวลานานกว่า 40 ปี โดยใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมทั้งภายในองค์กรและร่ วมกับ
องค์กรและบุคคลในหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ปั จจุบนั องค์กรสหประชาชาติได้เชิญชวนให้ทุกประเทศทัว่ โลก
ตั้งเป้ าหมายร่ วมกันในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน SDG’s (Sustainable Development Goals) ซึ่ งเป้ าหมายข้อ 17 ระบุเรื่ องความ
ร่ วมมือเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย “Partnership for the Goals” ซึ่ งหมายความถึงความร่ วมมือของทุกฝ่ ายเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย 16
ข้อที่ต้ งั ไว้ในเชิงประเด็นทั้งหมด รายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์ของบริ ษทั
พนักงานกับการสร้ างความสาเร็จร่ วมกันอย่ างยัง่ ยืน บริ ษทั ให้ความสาคัญกับพนักงานที่จะเป็ นผูข้ บั เคลื่อนแนวปฏิบตั ิ
คุ ณค่าหลักผ่านการทางาน โดยมี ตวั อย่างโครงการ “คนจริ งไม่นิ่งดูดาย” ซึ่ งเป็ นการเปิ ดพื้นที่ ปลอดภัยให้พนักงานได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความร่ วมมือ ค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่ งแวดล้อม และลงมือปฏิบตั ิ โดยบริ ษทั ได้
สนับสนุ นทรัพยากรต่างๆ เช่น เงิ นทุน เวลา และองค์ความรู ้ เพื่อให้พนักงานได้พฒั นาโครงการด้วยการผสานความรู ้ความ
ร่ วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้รับผลลัพธ์ของการส่งเสริ มพนักงานเพื่อสร้างความสาเร็ จร่ วมกัน
อย่างยัง่ ยืนจากโครงการอื่นๆ รายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์ของบริ ษทั
สนับสนุนการสร้ างการมีส่วนร่ วมเพื่อการพัฒนาสั งคมสิ่งแวดล้ อมที่ยั่งยืน บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่า องค์กรจะมีความเข้มแข็ง
อย่างยัง่ ยืนได้น้ นั จาเป็ นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายในห่วงโซ่คุณค่าของกิจการ
บริ ษทั จึงได้สนับสนุนการพัฒนาความยัง่ ยืนทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดาเนินกิจกรรมต่างๆของบริ ษทั เพื่อสนับสนุน
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การสร้างการมีส่วนร่ วมดังกล่าว อีกทั้งยังให้การสนับสนุนทุนจานวนร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิหลังจากการหักภาระค่าภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลของรอบบัญชีน้ นั เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในการสร้างกลไกความร่ วมมือ “Partnership and Collaboration”
ของมูลนิธิยวุ พัฒน์ มูลนิธิเพื่อคนไทย มูลนิธิเอ็นไลฟ และองค์กรภาคี โดยสนับสนุนการดาเนินงานของมูลนิธิในรู ปแบบต่างๆ
อาทิ
1) การบริจาคเงินทุนให้ กบั มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมูลนิธิได้รับเงินบริ จาคจากแหล่งอื่นๆ กว่า 300 ล้านบาทต่อปี
2) การสนับสนุนด้ านอื่นๆ ผ่านการสนับสนุนด้านบุคลากร ร่ วมเป็ นอาสาสมัคร แบ่งปั นเวลา สนับสนุนงานด้าน
การบริ หารจัดการ และให้คาแนะนา องค์ความรู ้ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการเพื่อสังคม
ทั้งนี้ เงินทุนและการสนับสนุนด้านอื่นๆ จะเข้าไปสนับสนุนการสร้างกลไกความร่ วมมือผ่านการบริ หารจัดการของ
ทั้ง สามมูล นิ ธิ เ พื่อ เป็ นผูข้ ยายผลและสร้า งความร่ ว มมือ กับ องค์ก รผูร้ ่ ว มพัฒ นาและผูม้ ีส่ ว นได้เ สี ย ในสัง คมให้ก ว้างขึ้ น
การสร้างความร่ วมมือ “Partnership and Collaboration” ถือเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่จะนาไปสู่ “ความสาเร็ จร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน”
เกิดเป็ นพลังสังคมขนาดใหญ่เพียงพอที่จะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ สามารถก้าวข้ามกับดักทางสังคมหรื อ “การขาด
การผนึ กกาลัง” โดยกลไกสาคัญที่เป็ นตัวเร่ งให้เกิดตัวคูณในการขยายผล คือ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือและการมี ส่วน
ร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคสังคม ภาครัฐ ภาคประชาชนที่ร่วมเป็ นอาสาสมัครและบริ จาคเงินทุน และภาคส่ วน
อื่นๆ เพื่อร่ วมสนับสนุนการทางานของภาคีภาคสังคมในประเด็นที่หลากหลาย ผ่านการระดมความร่ วมมือและการระดมทุน
อย่างเป็ นระบบและโปร่ งใส

ดังนั้น เงินทุนและการสนับสนุนด้ านอื่นๆ ของบริษัทจะเป็ นจุดเริ่มต้ นในการขยายผล สร้ างตัวคูณพลังทางสั งคม เป็ น
พลังสังคมขนาดใหญ่ เพียงพอทีจ่ ะนาไปสู่ การเปลีย่ นแปลงเชิงระบบทีม่ คี วามยัง่ ยืน โดยมูลนิธิยวุ พัฒน์ มูลนิธิเพื่อคนไทย และ
มูลนิ ธิเอ็นไลฟ “ร่ วมกับองค์กรผูร้ ่ วมพัฒนา” ในการสร้าง “กลไกความร่ วมมือ” เพื่อขยายผลและเชื่ อมโยงองค์กรภาคีร่วม
พัฒนาซึ่ งเป็ น “ผูร้ ่ วมพัฒนาโครงการทางสังคม/สิ่ งแวดล้อม” ในระดับองค์กร ทั้งองค์กร ภาคธุ รกิ จ องค์กรภาคสังคม และ
องค์กรภาครัฐอีกเป็ นจานวนมาก นาไปสู่ ผูร้ ับผลประโยชน์จากการพัฒนาสังคมที่ ยงั่ ยืน อาทิ เด็กและเยาวชน เด็กปฐมวัย
ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูป้ ่ วย ครู และผูป้ กครอง บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทัว่ ไป นาไปสู่ การสร้างนวัตกรรมทาง
สังคม/สิ่ งแวดล้อมเพื่อ “ความสาเร็ จร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน” ในรู ปแบบต่างๆ อาทิ รู ปแบบร้านค้า (ร้านปั นกัน) รู ปแบบการลงทุน
เพื่อสังคม (กองทุนรวมคนไทยใจดี กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย กองทุนสื่ อเพื่อความยุติธรรมทางสังคม) แพลทฟอร์ มเพื่อ
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โภชนาการเด็ก (Food for good) แพลทฟอร์ม Crowd funding (เทใจ) เป็ นต้น โดยรายละเอียดของขนาดพลังสังคมที่เกิดขึ้นจาก
แนวคิดนี้ปรากฏในเว็บไซต์ของบริ ษทั
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อยได้ ยึดถือจากนโยบายและแนวคิดดังกล่ าวเป็ นแนวทาง
ปฏิบัติสาหรับการดาเนินธุรกิจ โดยจะพิจารณาถึงความสมดุลระหว่ างการเติบโตของกิจการ และผลกระทบทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบที่มตี ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสียทั้งภายในและภายนอก เช่ น ความอยู่ดมี สี ุ ข ความรู้ สึกปลอดภัยของพนักงาน เงื่อนไขการค้ าทีเ่ ป็ น
ธรรมสาหรั บคู่ค้า ความพึงพอใจของลูกค้ าที่ได้ จากการใช้ สินค้ าบริ การของบริ ษัท ตลอดจนความก้ าวหน้ าของพัฒนาการ
สาหรับชุมชนและสังคม บริษัทเชื่ อมัน่ ว่ า ความสมดุลจะส่ งผลให้ กจิ การของบริษัทเติบโตอย่ างเข้ มแข็งและยัง่ ยืน
3.2

การจัดการผลกระทบต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ (Value Chain)
3.2.1 ห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
กลยุทธ์ การดาเนินงานเพื่อความสาเร็จร่ วมกันอย่ างยัง่ ยืน
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิ จการที่ดี โดยเชื่ อมัน่ ว่ากระบวนการการกากับดูแลกิ จการที่ดีและ
การบริ หารจัดการในกรอบของการมีจริ ยธรรมที่ ดี มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้แ ละเป็ นธรรมกับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
ทุ กฝ่ ายจะช่ วยส่ งเสริ มให้บริ ษทั เติ บโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เพิ่มความเชื่ อมัน่ ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุ น และ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
ทุ ก ฝ่ าย บริ ษ ทั จึ งกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดีเป็ นลายลักษณ์อ กั ษร เพื่อ ให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิ บัติ ดังนี้
1. ดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์ เป็ นธรรม และโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
2. จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสมและ
มีประสิ ทธิผล
3. ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
4. ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิ จ เพื่อให้สิทธิ
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
บริ ษทั ดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม และสังคมด้วย นอกจากนโยบาย
การกากับดูแลกิ จการจะกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดให้มีการกากับดูแลกิ จการที่ ดีเพื่อให้กิจการของบริ ษทั ดาเนิ นไปด้วยความ
โปร่ งใส ซื่อสัตย์สุจริ ต ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม แล้วยังกาหนดให้บริ ษทั ประกอบกิจการโดยให้ความสาคัญกับการ
รักษาสิ่ งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมควบคู่กนั ไปกับการกากับดูแลกิจการที่ดีไปพร้อมกัน เพื่อเกิดความสมดุลให้กบั องค์กร
พนักงาน และสังคม เพื่อสร้างความยัง่ ยืนอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2564 ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะใช้นวัตกรรม ซึ่งเป็ นหนึ่งในคุณค่าหลักองค์กร มาเพิ่มศักยภาพใน
การค้นหาวิธีแก้ปัญหาสังคมผ่านการนาเสนอสิ นค้า และบริ การที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนอง
(unmet needs) ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาของผูส้ ู งอายุ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ปั ญหาความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม เป็ นต้น บริ ษทั ยังคงเคร่ งครัดกับมาตรการการดูแลพนักงานทุกระดับด้วยความใส่ ใจอย่างต่อเนื่อง ปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานทุกคนด้วยความโปร่ งใส และเท่าเทียม ดูแลความอยูด่ ีมีสุขของพนักงาน ให้ความสาคัญกับความปลอดภัย และ
ความมัน่ คงในชีวิตของพนักงาน วางแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่ องผ่านการเพิ่มทักษะ ความรู ้ใหม่ๆ ด้วย
การผสานความรู ้จากภายใน และภายนอกองค์กร
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บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั
ดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมัน่ คง และยัง่ ยืน เพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วนด้วย
3.2.2 การวิเคราะห์ ผ้มู สี ่ วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
บริ ษ ทั ให้ความสาคัญ ต่อ สิ ท ธิ ของผูถ้ ือ หุ ้น ปฏิ บ ตั ิต่อ ผูถ้ ือ หุ ้น อย่า งเท่า เทีย ม และเป็ นธรรม ซึ่ ง จะช่ว ยให้
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จให้เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เพิ่มความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วน ได้เสี ยทุกภาคส่ วน
ด้วย
ผู้มีส่วนได้ เสี ย

ความคาดหวัง

ผู้ถือหุ้น

- ผลตอบแทนจากการลงทุน และการเติบโตของธุรกิจ
- ดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
- เปิ ดเผยข้อมูลโปร่ งใส
- ความมัน่ คงของธุ รกิจ

เจ้ าหนี้สถาบัน
การเงิน
พนักงาน

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

ลูกค้ า

- ให้บริ การอย่างมีคุณภาพ
- เงื่อนไขและข้อตกลงที่เป็ นมาตรฐาน
- การโปร่ งใส
- การมีส่วนร่ วมของลูกค้า

คู่ค้า

- การชาระเงินตรงเวลา และครบถ้วน
- การทาธุรกิจโปร่ งใส
- การมีส่วนร่ วมกับคู่คา้

คู่แข่ ง
ขุมชน/สั งคม

- การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
- ความปลอดภัยบนท้องถนน
- ธุรกิจเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
- การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของสังคม

หน่ วยงานภาครัฐ

- การชาระภาษี และค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน
- การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการทุกด้าน

กลยุทธ์ การบริหาร
- ดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุน
- คุณค่าหลักขององค์กร
- การรายงานผลประกอบการ
และความยัง่ ยืน
- บริ หารสภาพคล่อง
- การบริ หารจัดการผลตอบแทน
สวัสดิการ
- พัฒนาทักษะความสามารถ
- พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความมัน่ คง
- ดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทางาน
- จัดสรรสิ นค้าและบริ การตรงตามความ
ต้องการ
- บริ การรวดเร็ ว ครบถ้วนสมบูรณ์
- สัญญาที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
- ราคายุติธรรม
- ระบบบริ การลูกค้าหลังการขาย
- กระบวนการจัดซื้ อที่มีประสิ ทธิภาพ
- บริ หารสภาพคล่อง
- การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
- การรักษาคู่คา้ ให้มีการทาธุรกิจใน
ระยะยาว
- ไม่ละเมิดสิ ทธิของคู่แข่ง
- การพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ
- การบารุ งรักษาเครื่ องยนต์
- การมีส่วนร่ วมกับสังคมในการพัฒนา
สังคม
และชุมชน
- ดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
- เคารพในกฎระเบียบต่างๆ ไม่ฝ่าฝื น
- การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
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ต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
- การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
- รายงานประจาปี
- เปิ ดเผยข้อมูลรายงานความยัง่ ยืน

- รายงานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
- ปฏิบตั ิตามข้อตกลง
- นโยบายบริ หารงานบุคคลประกาศ
และเผยแพร่ ให้พนักงาน
- แผนงานการจัดฝึ กอบรมพนักงาน
- คณะกรรมการความปลอดภัยในการ
ทางาน
- คณะทางานคุณค่าหลัก
- Customer Service
- การเยีย่ มเยียนลูกค้า
- การปฏิบตั ิตามสัญญา
- ช่องทางการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิ กส์

- คู่มือปฏิบตั ิงานจัดซื้ อ
- บริ หารสร้างเครดิต
- ประกาศนโยบาย
- กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างคู่คา้
- คู่มือจรรยาบรรณกลุ่มฯ
- อบรมการขับขี่ปลอดภัย
- เข้าร่ วมโครงการ “เมาไม่ขบั ”
- กาหนดตารางการบารุ งรักษารถยนต์
- ช่วยเหลือสังคมที่สิ่งแวดล้อมผ่าน
มูลนิธิ และโครงการทางสังคม
- การกากับดูแลกิจการที่ดี
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การจัดการด้ านความยัง่ ยืนในมิตสิ ิ่งแวดล้ อม
3.3.1 นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัตดิ ้ านสิ่งแวดล้ อม ระยะสั้น/ระยะยาว
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและสังคมไว้ดว้ ยกัน เพื่อการประกอบธุรกิ จด้วยการ
รักษาความสมดุลย์ของสิ่ งแวดล้อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม ให้ความสาคัญและให้ความ
ร่ วมมือกับชุมชนที่จะดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมของชุมชนที่กลุ่มฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ โดย
1. ดูแล รักษาและป้ องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อม จัดให้มีอุปกรณ์บาบัดของเสี ย เพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชนที่กลุ่มฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ
2. เมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเนื่องจากผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อการดาเนินงานของกลุ่มฯ ทางกลุ่มฯ
จะเข้าไปแก้ไขและรับผิดชอบต่อผลเสี ยหายอย่างเป็ นธรรมโดยเร่ งด่วน
3. มีการฝึ กอบรมและวางระบบการตรวจสอบ ดูแล บารุ งรักษา อุปกรณ์ เครื่ องมือ และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อเพิม่ พูนประสิ ทธิภาพในการดูแลสิ่ งแวดล้อมให้คงความปลอดภัยและเป็ นที่มนั่ ใจต่อสาธารณะ
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากร
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพควบคู่กับการดาเนิ นธุ รกิ จมาโดยตลอด บริ ษทั จึ งได้กาหนดแนวปฏิ บตั ิดา้ นสิ่ งแวดล้อมไว้ใน
จรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
 ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
 ไม่ให้การสนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่ วนรวม
 ส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ
โดยการนาเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริ ษทั

3.3.2 ผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
ก. ด้ านการจัดการพลังงาน
คณะทางานด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกตัวแทนจาก
บริ ษทั ได้มีการดาเนิ นการแผนงานการปรั บปรุ งและพัฒนาอุปกรณ์ ต่างๆ รวมถึ งมี การรณรงค์เพื่อลดการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรต่างๆ ซึ่งจากแผนงานดังกล่าวสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ าลงได้เป็ นอย่างมาก
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ยงั มีคณะทางานด้านพลังงานเพื่อรณรงค์ให้ความรู ้ สร้างจิตสานึ ก และสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับการใช้พลังงานให้กบั พนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ข. การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
บริ ษทั จัดให้มีโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะ เช่น การแยกขยะ การลดขยะอินทรี ย ์ การแปลงขยะ
เป็ นแร่ ธาตุในดิน และการจัดการขยะติดเชื้อที่เกิดจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็ นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็ นโครงการต่อเนื่อง
ค. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊ าซเรื อนกระจก
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมในการลดปั ญหาก๊าซเรื อนกระจก บริ ษทั จึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการ
ดาเนิ นธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมร่ วมกันของพนักงาน
องค์กร และลูกค้าที่ใช้บริ การ
ปั จจุบนั บริ ษทั ไม่ได้ดาเนิ นการการวัดค่าปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการดาเนิ นธุรกิจโดยผูใ้ ห้
การรับรองข้อมูลที่ข้ ึนทะเบียนกับองค์กรบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (อบก.) เนื่องด้วยเหตุผลของความเหมาะสมกับบริ บท
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ทางธุ ร กิ จ อย่า งไรก็ ตาม บริ ษ ัทมี นโยบายการดาเนิ น ธุ ร กิ จอย่า งยัง่ ยืน ซึ่ ง จะต้อ งมี การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อ มอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นระบบ และเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นธุรกิจ ซึ่ งการบริ หารจัดการปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจะ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด และเป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะนาไปสู่เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
3.4

การจัดการด้ านความยัง่ ยืนในมิตสิ ังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฎิบัตทิ สี่ อดคล้ องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประกอบธุรกิจบริษทั
รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและสังคมไว้ดว้ ยกัน เพื่อการประกอบธุรกิ จด้วยการ
รักษาความสมดุลของสิ่ งแวดล้อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายและ ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม ให้ความสาคัญและให้ความร่ วมมือ
กับชุมชนที่จะดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมของชุมชนที่กลุ่มฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ (รายละเอียดในข้อ 3.3.1)
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญต่อคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ จึงได้กาหนดเป็ นนโยบายให้ผบู ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคนต้องให้ความเคารพในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอันเป็ นหลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่ งถือเป็ นรากฐานที่สาคัญในการดาเนิ นธุรกิจ บริ ษทั มีนโยบายอย่าง
ชัดเจนที่จะร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คุณค่าหลัก (Core Value) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน”
 บริ ษทั สนับสนุนและเคารพการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิ จและพนักงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับและ/หรื อแรงงาน
เด็กทุกรู ปแบบ พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานของกฎหมายคุม้ ครองแรงงานอย่างเคร่ งครัด
 บริ ษทั ให้ความเคารพและปฏิบตั ิตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ด้วย
ความเป็ นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเที ยมกัน ไม่เลือก
ปฏิบตั ิและไม่ละเมิดสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานทั้งในเรื่ องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่ างกาย
และความคิดเห็นทางการเมือง
 บริ ษท
ั เฝ้าระวังและติดตามให้บริ ษทั ย่อย คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้ถือปฏิ บตั ิตามหลักการสากลว่าด้วย
เรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนอย่างเคร่ งครัด รวมถึงจะให้การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ได้รับความเสี ยหาย
อันเกิดจากการละเมิดสิ ทธิอนั สื บเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ตามที่กฎหมายกาหนด
 บริ ษท
ั ได้จดั สถานที่ ทางานโดยคานึ งสภาพแวดล้อมที่ น่าอยู่น่าทางาน และให้ความสาคัญในเรื่ องความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางานของพนักงาน
 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับการดาเนิ น
กิจการหรื อกระบวนการทางานของบริ ษทั โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทางานชุดต่างๆ
อาทิ คณะทางานสวัสดิการ และคณะทางานการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นต้น
 บริ ษทั กาหนดมาตรการในการให้มีความคุม้ ครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ ยวกับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
หรื อการปฏิ บตั ิต่อพนักงานอย่างไม่เท่ าเที ยมกัน โดยจะได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรื อกลัน่
แกล้งหรื อกระทาด้วยประการใดๆ ที่จะทาให้ผแู ้ จ้งเบาะแสไม่สามารถทนทางานอยูต่ ่อไปได้
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
พนักงานถือเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั จึงตระหนักและให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตอ่
แรงงานอย่างเป็ นธรรมและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ โดยอยูบ่ นพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน เพื่อมุ่งหวัง
ให้เกิดความสงบสุขทั้งในบริ ษทั และในสังคมอย่างยัง่ ยืน กล่าวคือ
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 บริ ษทั ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมกันทั้งใน










เรื่ องของโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวม
ตลอดถึงการให้โอกาสในการได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิ บตั ิอนั เกิ ดจากความ
แตกต่างในเรื่ อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ หรื อสภาพร่ างกาย
บริ ษ ัทก าหนดให้ผูบ้ ังคับบัญชาทุ ก ระดับชั้น มี หน้า ที่ ดูแ ลให้เกิ ด ความเป็ นธรรมในทุ กหน่ วยงาน โดย
หลี ก เลี่ ย งการกระท าที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรมอัน ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความรู ้ สึ ก ไม่ ม ั่น คงในหน้า ที่ ก ารท างานของ
พนักงาน หรื อกระทาการใดๆ อันเป็ นการคุกคามสร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็ น
ธรรม และไม่เหมาะสม
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิ การ การรั กษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพประจาปี การทาประกันสุ ขภาพและการ
ประกันชีวติ ให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับ
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อพบเห็นการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมสามารถส่ง
ความคิดเห็นหรื อร้องเรี ยนได้โดยตรงถึงผูบ้ งั คับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผูจ้ ดั การ
และประธานกรรมการบริ หาร โดยผ่านช่ องทาง การเข้าพบเป็ นการส่ วนตัว / ร้ องเรี ยนผ่านจดหมาย /
เอกสาร / อีเมล เป็ นต้น
บริ ษทั กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรี ยน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รับการ
ชี้แจง / แก้ไข หรื อนาไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
บริ ษทั กาหนดมาตรการในการให้มีความคุม้ ครองพนักงานที่ร้องเรี ยน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อ
พนักงานอย่างไม่เป็ นธรรม / ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรื อกลัน่ แกล้ง
หรื อกระทาด้วยประการใดๆ ที่จะทาให้ผรู ้ ้องเรี ยน / ผูแ้ จ้งเบาะแสไม่สามารถทนทางานอยูต่ ่อไปได้

3.4.2 ผลการดาเนินงานด้ านสังคม
ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ ทเี่ กีย่ วข้ องด้ านสังคม รวมถึงประเด็นผลกระทบด้ านลบ (ถ้ ามี)
การดาเนินงานด้ านธุรกิจก้ าวหน้ า
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยหนึ่ งในธุ รกิ จของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด
(มหาชน) ดาเนิ นธุ รกิ จให้บริ การรถเช่ารถยนต์แต่ละประเภทต่างๆ เพื่อการดาเนิ นงานจึงมุ่งเน้นการบริ หารจัดการที่เข้าร่ วม
รับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จให้บริ การด้วยคุณภาพอย่างมื ออาชี พ เน้นความปลอดภัยสู งสุ ด ทั้งการ
ให้บริ การรถโรงเรี ยนและรถรับส่งพนักงาน เพราะการบริ การที่ได้มาตรฐานจะสร้างคุณค่าทางจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีให้กบั
ลูกค้า โดย
1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่ างมีคุณภาพ
การให้บริ การรถเช่าระยะยาวและรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดยให้บริ การบารุ งรักษารถยนต์แบบครบ
วงจร ในระดับมาตรฐานสากล การดาเนิ นธุ รกิจมุ่งเน้นในการให้บริ การเป็ นหลัก การให้บริ การรถเช่าด้วยรถใหม่ที่มีคุณภาพ
และสมรรถนะเยี่ยมผ่านการตรวจเช็คมาเป็ นอย่างดี ในรู ปแบบการเช่าด้วยอัตราเช่าที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีรถทดแทนให้
ใช้ในกรณี รถขัดข้อง หรื อเกิ ดอุบตั ิเหตุ รวมถึงการให้บริ การฉุ กเฉิ นตลอด 24 ชัว่ โมง จัดให้มีบริ การหลังการขายผ่านศูนย์
ประสานงาน (Call Center) ในรู ปแบบ One Stop Service เพื่อดูแลลูกค้า นัดหมายนารถยนต์เข้ารับการบารุ งรักษา ประสานงาน
ให้คาแนะนาเรื่ องต่างๆ พร้อมทีมช่างมืออาชีพ และการบริ การรถซ่อมบารุ งเคลื่อนที่ ซึ่ งมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริ การ
อย่างมีคุณภาพ ดังนี้
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ก) ยานพาหนะทีม่ มี าตรฐาน พร้ อมอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยสู งสุ ด
ในการให้บริ การในธุ รกิ จรถรับ-ส่ งนักเรี ยน และธุ รกิ จรถโดยสารรับ-ส่ งพนักงานนั้น บริ ษทั คานึ งถึง
ความปลอดภัยสู งสุ ดของผูใ้ ช้บริ การเป็ นสาคัญ จึงนาเสนอประเภทรถที่จดทะเบี ยนถูกต้องตามกฎหมายพร้อมอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติรถโดยสารและเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริ มตามมาตรฐานสากล เช่น Entrance and Exit Light, Amber
Light , First Aid Kit และ Stop flashing Light เป็ นต้น และบารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพพร้อมให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
ข) มาตรฐานของพนักงานขับรถ/กัปตันทีม่ คี ุณภาพ
บริ ษทั คานึ งถึ งความปลอดภัยบนท้องถนน และให้ความสาคัญตั้งแต่การคัดเลื อกพนักงานเข้าร่ วม
ทางานกับบริ ษทั เพื่อนาเสนอการให้บริ การ พร้อมส่ งต่อผลการให้บริ การไปยังลูกค้าด้วยการให้บริ การอย่างคุณภาพ โดยให้
ความสาคัญในขั้นตอนการสรรหาพนักงาน เป็ นการดาเนินธุรกิจในรู ปแบบการได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยพนักงานต้องผ่านการ
คัดเลือก การสรรหา และต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
 ผ่านการตรวจรับรองประวัติอาชญากรรมจากสานักงานตารวจแห่ งชาติ
 การตรวจสุ ข ภาพก่ อนเข้าทางานจากโรงพยาบาลชั้น นาที่ มีสัญญากับบริ ษท
ั เฉพาะโดยต้องผ่าน
รายการตรวจตามมาตรฐาน
 มีใบขับขี่รถยนต์ถูกต้องกับประเภทการให้บริ การ
 ผูผ้ ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึ กอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิ บตั ิ (OJT) ระยะเวลา 2 วันก่อนเริ่ ม
ปฏิบตั ิงานในหลักสูตรต่างๆ เช่น การขับขี่ปลอดภัย กฎหมายจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ป้ องกันและระงับอัคคีภยั การให้บริ การ การสร้างความประทับใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ โดยเป็ น
การพัฒาบุคลากรทั้งก่อน และระหว่างปี อย่างต่อเนื่อง
 การตรวจสอบยานพาหนะตามรายการที่กาหนดทุกครั้งก่อนออกให้บริ การแก่ลูกค้า
 ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถในเชิงรุ ก โดยการสุ่ มตรวจสอบ รวมทั้งรับ
รายงานร้องเรี ยนจากช่องทางต่างๆ และผลจากแบบสอบถามจากลูกค้า
 การสุ่ มตรวจสารเสพติดในร่ างกายเป็ นประจา
 การตรวจสุขภาพประจาปี (โดยกาหนดเป็ นตามช่วงอายุ) รวมทั้งการตรวจสายตาแบบอาชีวอนามัย
เป็ นประจาทุกปี
 การปฏิ บ ัติ ต ามขั้น ตอนด้า นความปลอดภัย ของการท างานในแต่ ล ะวัน เช่ น ตรวจวัด ระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดทุกครั้งก่อนการปฏิ บตั ิงาน (ซึ่ งผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในปี 2564
ที่ ผ่า นมา พบว่า ปราศจากแอลกอฮอล์ ร้ อยละ 100) รวมทั้ง มี ก ารตรวจวัด อุณ หภู มิ ร่ างกายก่ อน
ปฏิบตั ิงาน
ค) มาตรฐานระบบตรวจสอบและติดตาม
 ระบบปฏิ บ ั ติ ก าร IRIMS (Integrated Rental Information Management System) ที่ อ อกแบบมา
โดยเฉพาะ เพื่อนามาใช้ในการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าตั้งแต่เริ่ มต้นสัญญาจนครบสัญญาทั้งประวัติ
การซ่อมบารุ ง อุบตั ิเหตุ การนัดหมาย โดยมีการเชื่อมโยงงานของทุกฝ่ ายเข้ามาในระบบ ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าในการใช้บริ การ โดยในปี ที่ผา่ นมา ผลสารวจความพึงใจของลูกค้า
โดยรวมร้อยละ 97.86
 สร้างความมัน
่ ใจให้กบั ลูกค้าในมาตรฐานการให้บริ การที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา/ปรับปรุ ง
กระบวนทางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการกาหนดกระบวนการที่จาเป็ น ความสัมพันธ์ของ
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กระบวนการต่างๆ ติ ดตามผล ตรวจประเมิน และวิเคราะห์กระบวนการที่ นามาประยุกต์ใช้เพื่อ
ดาเนินการให้บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
 มีช่องทางเฉพาะสาหรับลูกค้าในการแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนต่างๆ และได้สรุ ปข้อร้องเรี ยนต่างๆ รายงาน
ในการประชุมผูบ้ ริ หารประจาเดื อน เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนา นามาซึ่ งการให้บริ การที่ เป็ น
มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 ทบทวน และปรับปรุ งรู ปแบบกระบวนการทางาน และระบบงานสนับสนุนให้ ทน
ั สมัยสอดคล้อง
ต่อการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และไม่ขดั ต่อข้อกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการ
ตรวจประเมิน และสรุ ปผลการตรวจประเมินในการประชุมผูบ้ ริ หารเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนา
ต่อไป
ง) การนาเทคโนโลยีระบบตรวจสอบและติดตาม พร้ อมนวัตกรรมรายงานสถานะการให้ บริการ
บริ ษทั คานึ งถึงความปลอดภัยมาเป็ นอันดับหนึ่ง และยังคงให้ความสาคัญในการรักษาระดับมาตรฐาน
การบริ การโดยการนาเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ควบคู่กบั บริ การ และร่ วมกับโรงเรี ยน อาทิ
 เทคโนโลยี GPS/GPRS ที่ ทน
ั สมัย เพื่อการตรวจสอบตาแหน่งรถ และควบคุมความเร็ วในการขับขี่
โดยจากัดความเร็ ว ตามนโยบายความปลอดภัยลู กค้า หรื อภายใต้กฎหมายจราจร รวมทั้งจัดทา
รายงานวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการขับขี่พฒั นาตามเงื่อนไขที่กาหนด
 แอพพลิเคชัน
่ “SPOT THE MOVE” เป็ นนวัตกรรมเพื่อต่อยอดบริ การให้กบั ธุรกิจรถโรงเรี ยน ให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความไว้วางใจในความปลอดภัย สามารถตรวจสอบเส้นทางได้ มีศูนย์บริ การข้อมูล
ที่ ร วดเร็ ว ตอบสนองโจทย์ทางธุ ร กิ จของบริ ก ารดัง กล่ า วที่ ต ้องการส่ งมอบคุ ณ ค่า สู งสุ ดให้กับ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ การอย่างครบถ้วน ได้แก่ นักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู กัปตัน และโรงเรี ยน ทั้งนี้
เป็ นนวัต กรรมที่ แ สดงให้เห็ น ถึ งเจตนารมณ์ ในการส่ ง มอบบริ การด้วยความรั บผิ ดชอบสู งสุ ด
ต่อลูกค้า โดยเทคโนโลยีดงั กล่าวจะทาแจ้งสถานะของนักเรี ยนให้ผปู ้ กครองรับทราบ แสดงข้อมูล
อื่ น ๆ เช่ น ต าแหน่ ง ของรถ รายงานภาพจากในห้อ งโดยสาร และเป็ นช่ อ งทางสื่ อ สารให้กับ
ผูป้ กครอง
 ควบคุมระบบปฎิบตั ิการของเทคโนโลยีและแอพพลิเคชัน
่ ต่างๆ ผ่าน PIL Contact Centre 089-258-5959
 นาระบบซอฟแวร์ การจัดรถโรงเรี ยนเป็ นโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับวางแผนรับ - ส่ งนักเรี ยนใน
แต่ละวัน โดยกาหนดให้ผใู ้ ช้งาน (โรงเรี ยน) เป็ นผูร้ ะบุขอ้ มูลที่สะดวกต่อการใช้งานจากนั้นข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกส่งมาฝ่ ายปฏิบตั ิการเพื่อออกเป็ นใบงานสาหรับการทางานในแต่ละวัน
 นาระบบซอฟแวร์ การจัดการขนส่ง: เป็ นโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่มีลกั ษณะคล้ายการจัดการรถโรงเรี ยน
แตกต่างในรายละเอียดการกาหนดจุดหมายต่างๆ ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถกาหนดได้เองโดยใช้ละติจูด
ลองจิ จู ด เป็ นตัว ก าหนดจากนั้ นระบบจะประมวลผลออกมาเป็ นใบงานที่ มี ข ้อ มู ล เส้ น ทาง
กาหนดเวลา และรายละเอียดสาหรับงานนั้น ๆ เพื่อการปฏิบตั ิงานต่อไป
 การให้บริ การรถให้บริ การที่ ให้ความสาคัญเรื่ องความปลอดอภัยการอานวยความสะดวกในการ
ระบุตาแหน่งของรถที่ให้เช่าบริ การ
จ) สร้ า งวัฒ นธรรมการท างานให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ภายใต้ โครงการ MOVE
ทีข่ ับเคลื่อนด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมอย่ างยัง่ ยืน โดยนาข้อมูลด้านต่างๆ มาวิเคราะห์ ต่อยอด ปรับปรุ ง
และพัฒนาบริ การเพื่อประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด
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2) การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุรกิจโดยยึดถือ “จรรยาบรรณกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ” เป็ นไปตามหลักธรรมาภิ
บาลยึดในหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ความถูกต้อง โปร่ งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2556 บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์
ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) ได้ร่ ว มลงนามในการแสดงเจตนารมณ์ เป็ น “แนวร่ ว มปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ และในปี 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีการประเมินตนเองเรื่ องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่
เพื่อยื่นให้คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิฯ พิจารณาและบริ ษทั ได้รับการรับรองสถานะให้เป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตอย่างเป็ นทางการ ในวันที่ 4 เมษายน 2557 บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายด้านการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้เป็ นหนึ่งในมาตรการในการดาเนินธุรกิจและเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับจ้างหรื อผูร้ ับจ้างช่วง ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยนโยบาย
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่ www.pe.premier.co.th
 คู่มือปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกาหนดให้มีการทบทวนคู่มือปฏิ บตั ิมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ น
ประจาทุกปี และเมื่อปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทบทวนคู่มือดังกล่าวโดยหน่วยงานกฎหมายของ
บริ ษทั และมีการปรับปรุ งเนื้อหาคู่มือดังกล่าว เผยแพร่ ไว้ในระบบอินทราเน็ตขององค์กร พนักงานของ
บริ ษทั ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผา่ นระบบเครื อข่ายภายในของบริ ษทั
 โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
ตามที่ ทางบริ ษทั ได้รับการรั บรองสถานะให้เป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริ ตอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นั้น บริ ษทั ได้มีการทบทวนและสอบ
ทานระบบควบคุ มภายในตามแนวทางที่ กาหนดในแบบประเมิ นตนเอง และมี การตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อยื่นขอต่ออายุใบรับรองยังคณะกรรมการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิ โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็ นสมาชิ กแนว
ร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ครั้งที่ 1 และได้รับการต่ออายุครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับการรับรองฐานะ
สมาชิ กแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฎิบตั ิใน
การต่อต้านการทุจริ ตในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 การกาจัดความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและคอรัปชัน
่
บริ ษทั ให้ความสาคัญและทบทวนประเมินความเสี่ ยงด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งได้บรรจุ
ให้เป็ นหนึ่งหัวข้อของการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั โดยกาหนดไว้เป็ นแผนระยะยาวและได้เพิ่มเติม
ให้ค วามเสี่ ย งด้า นปั ญ หาทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น เป็ นหนึ่ ง ในปั จ จัย ความเสี่ ย งที่ ต ้อ งมี ก ารประเมิ น
กาหนดการควบคุม และมาตรการรองรับความเสี่ ยง เพื่อการทบทวน ติ ดตามเป็ นประจาทุกปี ทั้งนี้
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว ไว้ในหัวข้อเรื่ อง ปั จจัยความเสี่ ยง
 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ เคารพและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่
กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด และไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการติดต่อกับ
คู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ หากในกรณี ที่ขอ้ มูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต บริ ษทั จะหารื อกับ
คู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาให้รวดเร็ ว และเกิ ดความยุติธรรมต่อทุกฝ่ าย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้
จัดทาคู่มือต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิ เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้า
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และบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบื อนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง
เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่ อลู กค้า คู่คา้ และมี กระบวนการเรี ยบคื น สิ นค้าหากพบความผิด ปกติ
เกี่ยวกับคุณภาพสิ นค้า การแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสี ยงคู่แข่งทางการค้า ด้วย
การกล่าวร้ายหรื อกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจริ ง และไม่เป็ นธรรม เปิ ดโอกาสให้ผขู ้ ายทุกราย
ที่ มีสินค้าและบริ การตามเงื่ อนไขที่ บริ ษทั กาหนด มีสิทธิ ในการนาเสนอราคาสิ นค้าและบริ การอย่าง
โปร่ ง ใส และได้มี ก ารเพิ่ ม จ านวนผูข้ ายให้ห ลากหลายมากขึ้ น ในการคัด เลื อ กผู ้ข าย ปฏิ บัติ ต าม
ข้อกาหนดของระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008 และกาหนดให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไข
ที่แจ้งให้ผขู ้ ายทราบแล้ว ไม่กระทาการในลักษณะลาเอียงให้กบั ผูใ้ ดหรื อฝ่ ายใด
 เคารพต่อสิ ทธิในทรัพย์สิน
มุ่งเน้นส่ งเสริ มและปฏิบตั ิตามสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร สิ ทธิ ทางศีลธรรมอย่าง
เคร่ งครัด โดยกาหนดนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ เรื่ องนโยบายความลับทางธุรกิ จ
และทรัพย์สินทางปั ญญา และส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ใช้สินค้า บริ การที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสิ นค้าหรื อการกระทาที่เป็ นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
3) การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
ก) สนับสนุนการใช้ยานพาหนะพลังงานทางเลือก เพื่อเป็ นการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศแก่รถที่ ให้
เช่ า โดยการน าเสนอและผลัก ดัน เครื่ อ งยนต์ใช้ร ะบบไฟฟ้ า และเชื้ อ เพลิ งธรรมชาติ (Hybrid) โดย
ปั จจุบนั มีจานวนประเภทดังกล่าว 7.2% ของจานวนรถในให้บริ การทั้งหมด
ข) โครงการขับขี่ปลอดภัย และการบารุ งรักษารถยนต์ร่วมกับคู่คา้ ในปี 2564 โดยบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์
ลิซซิ่ ง จากัด (PIL) และบริ ษทั บี -ควิก จากัด ร่ วมมือกันจัดกิจกรรมอบรม วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการให้
ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้รถ และสร้างจิตสานึ กในการขับขี่ เพื่อลดอุบตั ิเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผูใ้ ช้รถ
โดยมีหวั ข้อในการอบรมดังนี้
(1) การสร้ างจิ ตสานึ กการขับขี่ ปลอดภัย (เพิ่มเติ มเรื่ อง เทคโนโลยีความปลอดภัยของรถยนต์ใน
ปั จจุบนั )
(2) การคาดการณ์อุบตั ิเหตุ (เหตุการณ์ตวั อย่างในปั จจุบนั )
(3) การดูแล และบารุ งรักษารถยนต์
ค) การบารุ งรักษารถทุกคันของบริ ษทั ใช้ศูนย์บริ การที่ได้มาตรฐาน
จานวนรถของบริ ษทั กว่า 1,058 คัน ใช้บริ การบารุ งรักษารถทุกคันโดยใช้ศูนย์บริ การที่ ได้มาตรฐาน
โดยคานึ งถึงการบริ หารจัดการการกาจัดของเสี ย เช่น น้ า มัน เครื่ อง น้ า มัน หล่อ ลื่นต่า งๆ อย่างเป็ น
ระบบโดยหน่ วยงานที่ ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม ในปี
2564 จานวนศูนย์บริ การที่ ใช้ท้ งั หมด 478 ศูนย์ จากจานวน 1,085 ศูนย์
ง) การดูแลรักษายางรถยนต์ และการนายางรถยนต์ประเภทประหยัดน้ ามัน (Energy Save) มาใช้
บริ ษทั ตรวจสภาพดูแลรักษายางรถยนต์ เพื่อป้ องกันการสึ กที่ผิดปกติของยางรถยนต์ และส่ งเสริ มให้มี
การนายางประเภทประหยัดน้ ามันมาใช้ โดยเข้ารับบริ การจากศูนย์ที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อบารุ งรักษา
ให้อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ ส่ งผลให้เป็ นการลดปริ มาณการใช้น้ ามันลดลงร้อยละ 1.41 ต่อปี /คัน และลด
ภาวะมลพิษทางอากาศ CO2 ได้ถึง 3,382.64 กรัม/กม.
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จ) สถิติจานวนเที่ยววิง่ ของบริ การกลุ่มรถโดยสารประเภทต่างๆ และอุบตั ิเหตุ ระหว่างปี 2562 – 2564
ปี 2562
Route
Shuttle Bus
School Bus
Total

จานวน
เที่ยววิง่
29,114
15,443
44,587

ปี 2563

อุบัติเหตุ

ร้ อยละ

25
10
35

0.09
0.06
0.08

จานวน
เที่ยววิง่
35,341
11,835
47,176

ปี 2564

อุบัติเหตุ

ร้ อยละ

7
0
7

0.02
0.00
0.01

จานวน
เที่ยววิง่
3,879
11,469
15,348

อุบัติเหตุ

ร้ อยละ

1
13
14

0.03
0.11
0.14

ฉ) การนาระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
บริ ษทั ย่อยนาเทคโนโลยีการออกกรมธรรม์ในรู ปแบบ E-Policy เพื่อเป็ นการลดการใช้ปริ มาณกระดาษ
ในการทาเอกสารหรื อส าเนาต่ างๆ และการรณรงค์ให้ใช้กระดาษหน้า 2 สาหรั บเอกสารที่ ไม่ เ ป็ น
ทางการ ส่งผลให้ลดปริ มาณการใช้กระดาษ (E-Policy) และลดพื้นที่จดั เก็บเอกสาร
ปี
2562
2563
2564

จานวน
กรมธรรม์
11,000
8,433
9,896

ลดการใช้ กระดาษ
ร้ อยละ
แผ่น (1 รีม : 500 แผ่น)
30%
32,568 แผ่น (65 รี ม)
30%
25,299 แผ่น (50 รี ม)
30%
29,688 แผ่น (59 รี ม)

ลดคาร์ บอนไดออกไซด์
814.20 กก.
625.00 กก.
737.00 กก.

ลดการตัดต้ นไม้
(ต้ น)
12.923
09.920
11.70

4) การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษทั มีนโยบายที่จะดาเนิ นธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งมัน่ ในการพัฒนาส่ งเสริ ม
และยกระดับคุณภาพชีวติ ของสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพดีข้ ึนพร้อมกับการเติบโตของบริ ษทั โดยในปี 2564 บริ ษทั ได้มีการ
สนับสนุนกิจกรรมอย่างสม่าเสนอ โดยดาเนิ นโครงการต่างๆ ที่คานึ งถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่สังคมจะพึงได้รับเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน อาทิ โครงการสนับสนุนอาหารและเครื่ องดื่มให้กบั บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิ รินธร เป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน โครงการสนับสนุนเงินบริ จาคเพื่อจัดซื้อเครื่ องมือทางการแพทย์ให้กบั โรงพยาบาลรามาธิ บดี และโครงการ
บริ จาคโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุน ส่งเสริ มการศึกษาให้กบั เด็กนักเรี ยนโดยผ่านมูลนิธิยวุ พัฒน์ เป็ นต้น
การดาเนินงานด้ านพนักงานมัน่ คง
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็ นธรรม และความเท่าเทียมกัน ทั้งใน
เรื่ องของโอกาสในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย และการให้ผลตอบแทนรวม ตลอด
ถึงการให้โอกาสในการได้รับการพัฒนาเพื่อฝึ กทักษะ และเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่าเสมอ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิอนั เกิดจากความ
แตกต่างในเรื่ อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่ างกาย
บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิ การ เครื่ องแบบพนักงาน การรักษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพประจาปี การทาประกัน
สุขภาพ การประกันชีวติ สหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อพบเห็นการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมสามารถส่งเสริ ม
ความคิดเห็นหรื อร้องเรี ยนได้โดยตรงถึงผูบ้ งั คับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงผูบ้ ริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ โดย
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ผ่านช่ องทางการเข้าพบเป็ นการส่ วนตัว / การที่ ฝ่ายบุคคล และหัวหน้างานเข้าไปเยี่ยมตามหน้างานอย่างเป็ นประจา และ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการรับข้อร้องเรี ยนผ่านไลน์ / โทรศัพท์ / จดหมาย / เอกสาร / อีเมล์ เป็ นต้น
บริ ษทั กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรี ยน ข้อเสนอแนะของพนักงานต้องได้รับการ ชี้แจง
แก้ไข หรื อนาไปปฏิ บตั ิ รวมถึ งมาตรการในการให้มีความคุม้ ครองพนักงานที่ ร้องเรี ยน / แจ้งเบาะแสเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ
ต่อพนักงานอย่างไม่เป็ นธรรม / ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรื อกลัน่ แกล้งหรื อกระทาด้วย
ประการใดๆ ที่จะทาให้ผรู ้ ้องเรี ยน / ผูแ้ จ้งเบาะแสไม่สามารถทนทางานอยูต่ ่อไปได้
ผลการดาเนินงานปี 2564
1. อุบตั ิเหตุรุนแรง (ครั้ง) หมายถึง อุบตั ิเหตุที่ทรัพย์สินของบริ ษทั มีความเสี ยหายมากหรื อมีพนักงานบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน ปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากับศูนย์ และอัตราการหยุดงาน ปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากับศูนย์
2. อัตราความถี่การบาดเจ็บ และอัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ ที่มีต่อพนักงานสะท้อนให้เห็นถึงจานวน
พนักงานที่ได้รับการบาดเจ็บรุ นแรงถึงขั้นหยุดงาน และจานวนวันทางานที่ สูญเสี ยไปเมื่อเทียบกับจานวนชัว่ โมงการทางาน
ของพนักงานทุกคนในแต่ละปี จะกระตุน้ ให้พนักงานทุกคนตระหนัก และช่วยกันดูแลเพื่อนพนักงาน เป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิด
อุบตั ิการณ์จนได้รับการบาดเจ็บในการทางานได้อีกทางหนึ่ง ปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากับศูนย์
3. การจ้างงานผูพ้ ิการ ในปี 2564 บริ ษทั มีการจ้างงานผูพ้ ิการให้ปฏิบตั ิหน้าที่จานวน 3 อัตรา โดยผ่านมูลนิ ธิ
นวัตกรรมทางสังคม และบริ ษทั มีการดูแลสถานที่ทางาน และสิ่ งอานวยความสะดวก รวมถึงอุปกรณ์ให้มีความสะดวกและ
เหมาะสมในการปฏิ บตั ิงาน โดยคานึ งถึงการเข้าถึงเครื่ องมือเครื่ องใช้ของผูพ้ ิการเป็ นสาคัญได้แก่ อุปกรณ์สื่อสารที่ ระบบ
เครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ การปรับปรุ งทางลาดขึ้น-ลง อาคารให้มีความกว้างยาว และความลาดเอียงให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน การกาหนดที่จอดรถสาหรับผูพ้ ิการ และการปรับปรุ งห้องน้ าสาหรับผูพ้ ิการ เป็ นต้น
4 การพัฒนาพนักงาน
นอกจากหลักสู ตรเพื่อพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว นอกจากนี้ หน่วยงานบริ หารทรัพยากร
บุคคลได้จดั ทาแผนพัฒนาตาแหน่งงาน และความรับผิดชอบ และส่ งตัวพนักงานให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่ อง ทั้งแบบ Class
Room และ Online และเข้าไปดูแลความอยูด่ ีมีสุขของพนักงานตามสถานที่ต่างๆ ที่พนักงานให้บริ การอยู่ เพื่อรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 2 ทาง ซึ่ งเป็ นการดูแล รับทราบปั ญหา อุปสรรคในการทางาน และมีการจัดโครงการ HR Club Fineday ขึ้นมา ซึ่ ง
นอกจากจะเพื่อเป็ นการสื่ อสาร 2 ทางแล้ว รวมทั้งยังเป็ นการพัฒนาพนักงานของบริ ษทั ไปในตัวด้วย
บริ ษทั มีการกาหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพัฒนาความรู ้ศกั ยภาพของพนักงานออกเป็ น 3 ระดับ
โดยจานวนชัว่ โมงของการฝึ กอบรมของพนักงานในปี ที่ผา่ นมา มีจานวนชัว่ โมงการฝึ กทั้งปี 1,013 ชัว่ โมง จากจานวนพนักงาน
ที่เข้าอบรมทั้งหมด 248 คน
5. สร้างจิตสานึกแก่พนักงาน
ด้วยความตระหนักว่าการสร้างความยัง่ ยืนในสังคมจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่ มจากการสร้างจิตสานึ กที่ดีให้กบั
พนักงาน ก่อนที่จะก้าวสู่ การเปลี่ยนแปลงในระดับธุรกิจและสังคม กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ จึงได้จดั ตั้ง “โครงการคนจริงไม่ นิ่งดู
ดาย” กระตุน้ ให้พนักงานได้นาคุณค่าหลักขององค์กรไปปฏิบตั ิ เพื่อปลูกฝังจิตสานึ กในการไม่นิ่งเฉยกับปั ญหารอบตัว โดย
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ได้มีการสนับสนุ นโครงการในรู ปแบบของการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้พนักงานได้มีส่วนร่ วม และ
นาเสนอโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนาองค์กรในทุกด้าน อันจะนามาซึ่งความสาเร็ จร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้บริ ษทั ยังได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการดาเนินกิจการของมูลนิธิต่างๆ
อาทิ มูลนิ ธิยุวพัฒน์ มูลนิ ธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิ ธิเอ็นไลฟ ด้วยการบริ จาคเงิ นจานวนร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ในแต่ละปี
ให้กบั มูลนิธิที่เป็ นกลไกหลักของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม
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4
4.1

วิเคราะห์ และคาอธิบายฝ่ ายจัดการ
วิเคราะห์ การดาเนินงานและฐานะการเงิน (ตามแบบสอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูล)
ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจ
(1) ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจ
จากสถานการณ์ การระบาดของไวรั สโควิด -19 ต่อเนื่ องจากปี 2563 ทาให้ธุรกิ จให้เช่ ารถและธุ รกิ จนายหน้า
ประกันวินาศภัยมีรายได้ลดลง บริ ษทั ย่อยยังคงใช้มาตรการรักษาฐานลูกค้า เช่น การขยายสัญญาเช่ารถหรื อผ่อนปรนช่วยเหลือ
สนับสนุนลูกค้าตามสถานการณ์ที่จาเป็ น
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนิ นธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ ยังคงมุ่งเน้นการให้บริ การรู ปแบบต่างๆ ที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริ การ และการนาเทคโนโลยีมาใช้งานบริ หารจัดการเพื่อการวิเคราะห์
พัฒนาการบริ การให้มีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นเป้ าหมายกลยุทธ์การให้บริ การถให้เช่าจึงมุ่งเน้นลูกค้าที่ให้ผลตอบแทนที่สอดคล้อง
กับงานบริ การด้านคุณภาพงานบริ การและด้านความปลอดภัย เป็ นต้น
ส่วนธุรกิจให้บริ การเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย ได้รับผลกระทบจากประกันภัยรถยนต์หลักจากบริ ษทั ที่ดาเนิน
ธุ รกิ จให้เช่ าที่ มีปริ มาณลดลง แต่สาหรั บลูกค้ารายอื่ นๆ ยังคงรั กษาฐานลูกค้าเดิ มที่ มี ก ารต่ ออายุกรรมธรรม์ใ นส่ วนของ
ประกันภัยประเภทรถยนต์และอื่ นๆ อย่างต่อเนื่ อง จากการรั กษาคุณภาพการให้บริ การ การคัดเลื อกผลิตภัณฑ์และบริ ษทั
ประกันภัยที่มีความมัน่ คง สร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า
และบริ ษทั ย่อย: บริ ษทั พรี เมี ยร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จให้เช่ าอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สาหรับ
บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ประมาณการให้เช่าเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ลดลงจากการปรับนโยบายการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ในกลุ่มฯ แต่ละแห่ง
รายงานงบการเงิ นประจาปี 2564 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ผูส้ อบบัญชี ยงั คงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
อันเนื่องจากผลของคดีที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ตามที่บริ ษทั ได้ยนื่ ขอฎีกาและศาลฎีกามีคาสัง่ รับฎีกาไว้พิจารณา
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1,183 ล้านบาท และกรณี ที่บริ ษทั ถูกยึดหุน้ ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งเพื่อนาไป
ขายทอดตลาดนาเงิ นที่ ขายได้มาชาระในคดี หนี้ สินภาษีที่มีต่อกรมสรรพากรและคดี ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎี กา
จากการดาเนินการขายทอดตลาดโดยสานักงานบังคับคดีแพ่ง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2564 โดยการขายทอดตลาดในครั้งล่าสุดจัดให้
มีข้ ึนในวันที่ 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฎว่ามีผเู ้ สนอซื้ อหุน้ ดังกล่าวแต่อย่างใด และในปี 2564 สานักงานบังคับคดีจดั ให้มีการ
ขายทอดตลาด แต่ต่อมากรมบังคับคดีได้มีประกาศยกเลิกการขายจากสาเหตุข้ นั ตอนภายในของกรมบังคับคดีเอง ทาให้ปี 2564
ยังไม่ได้มีการขายทอดตลาดหุ ้นดังกล่าว ปั จจุ บันบริ ษทั ย่อยแห่ งนี้ ยงั คงมี ฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวดาเนิ นธุ รกิจให้เช่ายานพาหนะซึ่ งเป็ นส่ วนงานหลักของกลุ่มบริ ษทั จากปั จจัยดังกล่าวแสดงถึงความไม่แน่นอนที่มี
สาระสาคัญ จึงเป็ นเหตุให้ผสู ้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
(2) ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนิ นงานสาหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ผลก าไรส าหรั บ งวด
จานวน 13.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 15.98 ล้านบาท ในงวดมีผลกาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งจานวน 5.26 ล้านบาท ซึ่ งเมื่ อเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ที่ ผ่านมารับรู ้เป็ นผล
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจานวน 5.71 ล้านบาท ทาให้กาไรจากมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นจานวน 10.97 ล้านบาท
รายการเปลี่ยนแปลงของการดาเนินงานที่สาคัญ มีดงั นี้
1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การมีจานวน 332.23 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 139.06 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 29.50 จากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ต่อเนื่ องส่ งผลต่อธุรกิจลูกค้าของบริ ษทั ย่อยโดยเฉพาะ
กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การด้านการรับส่ งและรถโรงเรี ยน บริ ษทั ย่อยยังคงใช้มาตรการในการรักษาฐานลูกค้าโดย
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ดาเนินโครงการขยายสัญญาเช่าหรื อการผ่อนปรนช่วยเหลือสนับสนุนตามสถานการณ์ที่จาเป็ น และการรักษา
ฐานลูกค้ากลุ่มที่สอดคล้องกับงานบริ การที่เพิ่มคุณภาพของบริ ษทั ย่อย อัตรากาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 38.97
ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปี ก่อน (2563: 39.00)
2. ในปี 2564 การแพร่ ระบาดของโควิค 19 ยังคงมีอยู่ การดาเนิ นมาตรการของรัฐเพื่อการจัดการสถานการณ์
ดังกล่าวทาให้กิจกรรมของตลาดรถยนต์คลายตัวมากขึ้น ส่ งผลให้ราคาตลาดรถยนต์ใช้แล้วมีราคาสู งกว่า
ปี ก่อนในกลุ่มรถยนต์บางประเภท บริ ษทั ย่อยจึงมีกาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ยานพาหนะให้เช่าจานวน
1.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 11.31 ล้านบาท ปริ มาณรถที่ขายในปี มีจานวน 368 คัน
3. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงวดมีจานวน 102.51 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 28.22 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 21.59 เนื่ องจากในปี 2563 บริ ษทั ย่อยแต่ละแห่ งได้มีการปรั บองค์กรเพื่อให้ขนาดของ
องค์กรมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น จึงมีผลให้ค่าใช้จ่ายบริ หารในปี 2564 ลดลงอย่างต่อเนื่อง
4. ต้นทุนทางการเงินในงวดมีจานวน 24.11 ล้านบาท ลดลง 14.47 ล้านบาท จากการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าทาง
การเงิน และการก่อหนี้สาหรับซื้อยานพาหนะมีจานวนลดลง
5. ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ในงวดมีจานวน 2.46 ล้านบาท เป็ นรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั จานวน
(3) ฐานะการเงิน
สิ น ทรั พ ย์ ร วม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 มี จ านวน 964.09 ล้า นบาท ลดลงจากงวดปี ก่ อ น 258.22 ล้านบาท
รายการที่เปลี่ยนแปลงที่สาคัญมีดงั นี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจานวน 9.76 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียนอื่น เป็ นการนาเงิ นไปลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้ เพื่อการบริ หารการเงิน
ระยะสั้น อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 0.28
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจานวน 7.18 ล้านบาท จากลูกหนี้ของธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั เป็ นรายการภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายในปี 2564 มีจานวน 21.18 ล้านบาท
ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์มีจานวน 203.12 ล้านบาท ประกอบด้วย ยานพาหนะให้เช่าส่ วนที่ปลอดภาระ
ด้านหนี้ สินมีจานวน 188.49 ล้านบาท และอุปกรณ์สานักงานจานวน 14.63 ล้านบาท ส่ วนยานพาหนะให้เช่ าที่ มีภาระด้าน
หนี้ สินแยกแสดงรายการรวมอยูใ่ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จานวน 504.86 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน รายการ
ยานพาหนะให้เ ช่ า และอุ ป กรณ์ ร วมถึ ง สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้มี จ านวนลดลง 204.28 ล้า นบาท ส่ ว นใหญ่ ม าจากรายการ
ยานพาหนะให้เช่าที่มีการจาหน่ายในงวด
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนในงวดมีจานวน 41.62 ล้านบาท เป็ นเงินลงทุนในกองทุนตราสารทุน และ
ในงวดมีผลกาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจานวน 5.26 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จานวน 49.00 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นรายการภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่อยูร่ ะหว่างการ
ตรวจคืนของสรรพากร และในงวดได้รับคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี 2561
หนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 816.98 ล้านบาท ลดลงจากงวดปี ก่อน 274.97 ล้านบาท รายการที่
เปลี่ยนแปลงสาคัญ มีดงั นี้
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีจานวนรวม 446.96 ล้านบาท ลดลงจากงวดปี ก่อน 243.46 ล้านบาท จากการ
ชาระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้ สินทางการเงิ นไม่หมุนเวียน เป็ นรายการเงิ นมัดจาค่าเช่ารถยนต์ที่รับจากลูกค้า แยกแสดงรายการออกจาก
รายการหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่ องสัญญาเช่าในงวดมีจานวน 17.79 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 8.90 ล้านบาท ซึ่งเป็ นไปตามสัญญาเช่าที่ครบกาหนดอายุเช่า
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สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจานวน 24.21 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อนจานวน
18.70 ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างขนาดธุรกิจของบริ ษทั ย่อย และมีการคานวณประมาณผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
ใหม่ ณ สิ้นปี 2564
ส่ วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แยกแสดงรายการเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยที่ถูกบังคับคดีเพื่อการขายทอดตลาด ดังนี้
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (PE) มีจานวนต่ ากว่าศูนย์ 188.52 ล้านบาท เนื่ องจากหักด้วยมูลค่าสุ ทธิ ของหุ ้น
บริ ษทั ที่ถูกบังคับคดีเพื่อขายทอดตลาด
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยที่ถูกบังคับคดีเพื่อการขายทอดตลาด จานวน 335.62 ล้านบาท ซึ่ งมาจากส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด) เพื่อสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริ งในรายงานทางการเงิน
(4) สภาพคล่ องและแหล่ งเงินทุน
เงิ นสดสุ ทธิ จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน มาจากธุ รกิ จให้เช่ายานพานะ ธุ รกิ จนายหน้าประกันภัย และธุ รกิ จให้เช่ า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่ งมีกระแสเงินสดสุ ทธิ ในปี 2564 จานวน 129.60 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 70.70 ล้านบาท อัน
เนื่องจากรายได้ลดลง
เงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีจานวน 174.07 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 14.84 ล้านบาท
จากเงินรับจากการจาหน่ายยานพาหนะให้เช่าลดลง 51.64 ล้านบาท เงินลงทุนซื้ อยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ลดลง 2.46
ล้านบาทและซื้ อหน่วยลงทุนในงวดลดลง 63.64 ล้านบาท
เงิ น สดจากกิ จ กรรมจัด หาเงิ น มี จ านวน 313.43 ล้า นบาท ลดลงจากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น 43.45 ล้านบาท
เนื่องจากชาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินซึ่งเป็ นไปตามภาระหนี้ของการซื้อยานพาหนะให้เช่า
4.2

ปัจจัยหรื อเหตุการณ์ ทอี่ าจมีผลต่ อฐานะการเงินหรื อผลการดาเนินงานอย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต (Forward Looking)
การดารงสถานการณ์เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่สามารถแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอน
กรณี ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน และบริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีค่าน้อยกว่าศูนย์ต้ งั แต่
งบการเงินปี 2563 ส่งผลให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน รวมถึงการสรรหาบุคคลเพื่อมาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ จึ งทาให้ ณ ปั จจุ บันบริ ษทั มี สถานะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ ปี 2564
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ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2564 / 2021

2563 / 2020

2562 / 2019

สิ นทรัพย์รวม Total Assets

964.09

1,222.31

1,512.33

หนี้ สินรวม Total Liabilities

816.99

1,091.95

1,384.07

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม Shareholders’ Equity

147.10

130.36

128.26

รายได้ค่าเช่าและการบริ การ Rental and Service Revenues

332.23

471.30

617.49

รายได้รวม Total Revenue

347.12

477.26

640.90

กาไรขั้นต้น Gross Profit

129.48

183.83

214.25

กาไรสุ ทธิ (ขาดทุน) สุทธิ Net Profit (Loss )

13.88

-2.09

27.93

อัตรากาไรขั้นต้น (%) Gross Profit Margin

38.97

39.00

34.70

อัตรากาไรสุทธิ ต่อรายได้รวม (%) Net Profit Margin

4.00

-0.44

4.36

อัตราส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (%) Return on Equity

10.01

-1.62

24.60

อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%) Return on Assets

1.27

-0.15

1.67

0.017

-0.003

0.035

-

-

-

0.184

0.163

0.160

ข้ อมูลทางการเงิน Financial Data

อัตราส่ วนทางการเงิน FINANCIAL RATIO

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ ้น (บาท)
Earnings (Deficit) per Share (Baht)
เงินปันผลต่อหุ ้น (บาท) Dividend per Share (Baht)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้น (บาท) Book Value per Share (Baht)
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อัตราส่ วนทางการเงิน
ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
อัตราส่ วนทางการเงิน

2564

2563

2562

อัตราส่ วนสภาพคล่อง(เท่า)

0.34

0.33

0.22

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

0.26

0.25

0.12

อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.26

0.33

0.33

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

9.88

8.40

12.55

ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย (วัน)

36

43

29

อัตรากาไรขั้นต้น

38.97%

39.00%

34.70%

อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน

4.00%

(0.44%)

4.36%

อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร

4.80%

5.21%

3.28%

อัตรากาไรสุทธิ

4.00%

(0.44%)

4.36%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น

10.01%

(1.62%)

24.60%

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)

1.27%

(0.15%)

1.67%

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (EBIT)

3.83%

2.83%

5.66%

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร

14.60%

13.67%

17.76%

0.32

0.35

0.38

อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่า)

5.55

8.38

10.79

อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)

5.39

5.20

4.12

อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า)

0.51

0.49

0.43

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

na

na

na

อัตราการเติบโตของขายและบริ การ

(29.51%)

(23.68%)

(11.35%)

อัตราการเติบโตของรายได้รวม

(27.27%)

(25.53%)

(13.92%)

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพการดาเนิ นงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่ วนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การคานวณอัตราส่ วนทางการเงินเป็ นไปตาม “คู่มือจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี แบบ 56-1 One Report
และแบบ 69-1” ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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5
5.1

ข้ อมูลทัว่ ไป และข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูลทัว่ ไป ชื่ อ สถานทีต่ ้งั โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้ างอิงอื่นๆ เช่ น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาภายใต้
สัญญาบริหารจัดการ
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
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
-ไม่มี3) ผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรื อ
นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรื อ
นายฉัตรชัย
เกษมศรี ธนาวัฒน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
0-2264-0777, 0-2261-9190
โทรสาร
0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192
4) ทีป่ รึกษาทางการเงิน
ไม่มี
5) ทีป่ รึกษากฎหมาย
ไม่มี
6) ทีป่ รึกษาหรื อผู้จดั การภายใต้ สัญญาการจัดการ
สัญญาว่าจ้างบริ หารและให้คาปรึ กษาธุรกิจ
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
0-2301-1000
โทรสาร
0-2398-1188

5.2

ข้ อมูลอื่นทีส่ าคัญ
5.2.1 ข้ อมูลทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสาคัญ
ไม่มี
5.2.2 ข้ อจากัดของผู้ถือหุ้นต่ างประเทศ
ไม่มี
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5.3

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มีขอ้ พิพาทเพิ่มเติม แต่บริ ษทั มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั จานวน 2
คดี ต่อเนื่องจากปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2559 ศาลฎี กาได้มีคาพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 5316/2559 ระหว่างกรมสรรพากร
โจทก์ กับ บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) จาเลยที่ 1 และบริ ษทั พรี เมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด จาเลยที่ 2 ให้บริ ษทั และบริ ษทั พรี เมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ จากัด ร่ วมกันชดใช้หนี้ค่าภาษีอากรค้างรวม 251,699,348.81
บาท ให้แก่โจทก์ กรมสรรพากร
ค่าภาษีอากรค้างดังกล่าว เป็ นภาระภาษีเงินได้และภาระภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการร่ วมค้าบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์
ไพรซ์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั เพท เอ็นจิเนี ยส์ อิงค์ และบริ ษทั ล็อควูด แอนดรู ส์ แอนด์ นิ วแนม อิงค์ ( กิจการร่ วมค้า พีอี-เพท
แลน) ในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง 2547 ซึ่ งมิใช่ภาระภาษีที่บริ ษทั เป็ นผูก้ ่อขึ้นหรื อมีส่วนในการดาเนิ นกิจการของกิจการร่ วมค้า พี
อี-เพทแลน เนื่ องจากบริ ษทั ได้พน้ จากการเป็ นหุ ้นส่ วนของกิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน มาตั้งแต่ปี 2543 แล้ว แต่ศาลฎี กาได้
วินิจฉัยว่าการที่บริ ษทั ยังคงให้กิจการร่ วมค้าใช้ชื่อตนเป็ นส่วนหนึ่งของกิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน บริ ษทั จึงต้องร่ วมรับผิดกับ
หนี้ สินของกิ จการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน รวมทั้งหนี้ ค่าภาษีอากรค้างต่อกรมสรรพากรด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ มาตรา 1054 ซึ่งบัญญัติไว้วา่ “บุคคลใดแสดงตนว่าเป็ นหุน้ ส่วนด้วยวาจาก็ดี ด้วยลายลักษณ์อกั ษรก็ดี ด้วยกิริยาก็ดี ด้วย
ยินยอมให้เขาใช้ชื่อตนเป็ นชื่อห้างหุน้ ส่ วนก็ดี หรื อรู ้แล้วไม่คดั ค้านปล่อยให้เขาแสดงว่าตนเป็ นหุน้ ส่ วนก็ดี ท่านว่าบุคคลนั้น
ย่อมต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในบรรดาหนี้ของห้างหุน้ ส่วนเสมือนเป็ นหุน้ ส่วน…”
คดีความดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว บริ ษทั จึงมีภาระหน้าที่ที่จะต้องชาระหนี้ ค่าภาษีอากรค้างตามคาพิพากษาจานวน
251,699,348.81 บาทให้แก่กรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการให้กิจการร่ วมค้า พีอี- เพทแลน ซึ่ง
เป็ นผูท้ ี่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงและ/หรื อบุคคลใดๆ ที่ตอ้ งรับผิดชอบ ชาระค่าภาษีอากรค้างให้แก่กรมสรรพากรต่อมาในปี
2561 สานักงานบังคับคดี แพ่งได้นายึดหุ ้นของบริ ษทั พรี เมี ยร์ อิ นเตอร์ ลิ ซซิ่ ง จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จานวน
48,339,869 หุ ้น ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 75.53 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย เพื่อนาไปขายทอดตลาดและนาเงินที่ขายได้มา
ชาระหนี้ตามคาพิพากษาของศาลฎีกาตามที่กล่าวข้างต้น สานักงานบังคับคดีแพ่งประกาศการขายทอดตลาด 4 ครั้ง ครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ผลปรากฎว่ามีผเู ้ สนอซื้อแต่อย่างใด มูลค่าเงินที่จะได้จากการขายทอดตลาดเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะลด
ภาระหนี้ ในคดี น้ ี อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้ดาเนิ นการกับบุคคลที่ตอ้ งรับผิดชอบชาระภาษีอากรค้างให้แก่กรมสรรพากร ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาทางคดีของศาลยุติธรรม
2. บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด (มหาชน) ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ในฐานะบริ ษทั เป็ นหุน้ ส่ วนของกิจการ
ร่ วมค้าบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั เพท เอ็นจิเนียส์ อิงค์ และบริ ษทั ล็อควูด แอนดรู ส์ แอนด์นิวแนม
อิงค์ (กิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน) ให้ร่วมรับผิดชอบในค่าผลงานที่กิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลนค้างชาระตามสัญญาจ้างเหมา
ช่วงงานก่อสร้างโครงการบาบัดน้ าเสี ยของกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2546 เป็ นเงินต้นจานวน 650.79 ล้านบาท และ
ดอกเบี้ ยจานวน 653.01 ล้านบาท กิ จการร่ วมค้า พีอี-เพทแลนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับเหมาก่อสร้าง
ระบบบาบัดน้ าเสี ยจากกรุ งเทพมหานครโดยมีบริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ับเหมาช่วงการก่อสร้างระบบ
บาบัดน้ าเสี ย ทั้งนี้ บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด (มหาชน) ได้ขอสิ นเชื่อจากธนาคารแห่ งหนึ่ งเพื่อนามาใช้ในการก่อสร้าง
โดยที่กิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลนได้โอนสิ ทธิในการรับเงินค่างานจากกรุ งเทพมหานคร และบริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด
(มหาชน) ได้โอนสิ ทธิในการรับเงินค่างานจากกิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน เป็ นหลักประกันในสิ นเชื่อดังกล่าว
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั ชาระเงินเงินค่างานของกิจการร่ วม
ค้า พีอี-เพทแลน ให้กบั บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จากัด (มหาชน) เป็ นจานวนเงิน 837,221,091.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
7.5 ต่อปี ของเงิ นต้นจานวน 473,466,980.61 บาท นับแต่วนั ที่ 3 เมษายน 2555 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น บริ ษทั ได้
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ดาเนินการยืน่ คาร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อคัดค้านคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
ศาลฎีกาได้มีคาสั่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 อนุญาตให้บริ ษทั ยื่นฏีกาและฎีกาคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
ซึ่งขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
ในช่วงระหว่างรอการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ บริ ษทั ได้รับหมายจากกรมบังคับคดีแจ้งยึดหุน้ ของ
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จานวน 15,660,129 หุน้ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 24.47 ของจานวน
หุ ้นของบริ ษทั ย่อย เพื่อนาหุ ้นไปขายทอดตลาดและนาเงิ นที่ ขายได้มาชาระหนี้ ตามคาพิพากษาของศาล หุ ้นจานวนนี้ ศาล
ล้มละลายกลางมีคาสั่งให้นาไปขายรวมกับหุ ้นที่ถูกยึดในคดีภาษีอากร และสานักงานบังคับคดี แพ่งได้รวมหุ ้นประกาศขาย
ทอดตลาดในปี 2564 สานักงานบังคับคดีได้มีประกาศยกเลิกการขาย สาเหตุจากขั้นตอนภายในของสานักงานบังคับคดี ทาให้ปี
2564 ยังไม่มีการขายทอดตลาดหุน้ ของบริ ษทั ย่อยแต่อย่างใด
5.4

ตลาดรอง กรณีบริษัทมีหลักทรัพย์ จดทะเบียนในประเทศอื่น
ไม่มี

5.5

สถานบันการเงินทีต่ ดิ ต่ อประจา เฉพาะบริษัททีอ่ อกตราสารหนี้
ไม่มี

42

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564

แบบ 56-1 One Report

ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
6
6.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยเชื่ อมัน่ ว่ากระบวนการกากับดูแลกิ จการที่ ดีแ ละการ
บริ หารจัดการในกรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายจะ
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษ ัท เติ บ โตอย่า งมั่น คงและยัง่ ยื น เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่น ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ผู ้ล งทุ น และผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย
คณะกรรมการจึ งกาหนดนโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดีเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานยึดถื อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี้
1. ดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์ เป็ นธรรม และโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
3. ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
4. ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัตทิ เี่ กีย่ วกับกรรมการ
บริ ษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการก าหนดโครงสร้ า งของคณะกรรมการให้ ป ระกอบด้ว ยกรรมการที่ มี คุ ณ สมบัติ
หลากหลาย ทั้งในด้านเพศ อายุ ประวัติการศึ กษา ประสบการณ์ในวิชาชี พ ทักษะและความรู ้ ความสามารถเฉพาะด้านที่
เป็ นประโยชน์ก บั บริ ษ ทั และมีก รรมการที่ ไ ม่ไ ด้เ ป็ นกรรมการบริ ห ารอย่า งน้อ ย 1 คนที่ มีป ระสบการณ์ใ นธุ ร กิจ หรื อ
อุตสาหกรรมหลักที่ บริ ษทั ดาเนิ นกิ จการอยู่
1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความ
หลากหลาย รวมถึงจานวนปี การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ทั้งนี้
1.2.1 เปิ ดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่ เป็ นทางการและโปร่ งใส และจานวนปี การดารงตาแหน่ง
กรรมการในบริ ษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2.2 เปิ ดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุน้ บริ ษทั ที่แสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการมีความรู ้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ผ่านช่องทางรายงานประจาปี และ
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2.3 เปิ ดเผยข้อ มู ล ในรายงานประจ าปี อย่า งชัด เจนว่า กรรมการรายใดเป็ นตัว แทนผูถ้ ื อ หุ ้น /
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถที่
เพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน
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1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิ สระที่ สามารถให้ความเห็ นเกี่ ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้อย่าง
อิสระในจานวนที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกาหนด
1.5 สัด ส่ ว นของกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้ห ลักเกณฑ์เ รื่ อ งความรู ้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลที่ จะมาดารงตาแหน่ งกรรมการเป็ นหลัก มากกว่าที่ จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่ อง
สัดส่วนของเงินลงทุน
1.6 บริ ษทั คานึงถึงประโยชน์การบริ หารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริ ษทั กาหนดมากกว่า
จานวนหรื อสัดส่วนของกรรมการอิสระ
1.7 คณะกรรมการมีการกาหนดจานวนปี ที่ดารงตาแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกาหนดจานวนวาระที่
ดารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด
1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุ ณสมบัติของบุ คคลที่ จะเป็ น “กรรมการอิ สระ” เพื่อให้กรรมการอิ สระของ
บริ ษ ัทมี ความเป็ นอิ สระอย่างแท้จริ งเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษ ัทโดยความเป็ นอิ สระอย่างน้อยต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
1.9 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่ องจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารกิจการและ
การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่ มีความรู ้ความสามารถมาดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระนั้นไม่
สามารถดาเนินการได้โดยทันที
1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่ ความรั บผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกาหนด
อานาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การให้ชดั เจนและแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจาก
บุคคลที่ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด
1.11 บริ ษทั เคารพในวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ในการที่จะไม่ไป
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อื่นที่ มีธุรกิ จอย่างเดี ยวกัน หรื อมีลกั ษณะแข่งขันกันกับธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อมีลกั ษณะที่
ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริ ษทั
1.12 บริ ษทั มีเลขานุการบริ ษทั ซึ่ งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้อ งทราบ และปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามมติ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั ที่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ ในฐานะเลขานุ การบริ ษทั และเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุ การบริ ษทั ในรายงานประจาปี และบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั
1.13 เลขานุการบริ ษทั ได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ อย่างต่อเนื่ องด้านกฎหมาย การบัญชีหรื อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั กาหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยคานึงถึงความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ในการทางานเป็ นหลัก ไม่วา่ บุคคลดังกล่าวจะเป็ นพนักงานประจาของบริ ษทั หรื อไม่
2. คณะกรรมการชุดย่ อย
2.1 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการพิจารณาหรื อรับทราบ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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2.2 คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยปฏิ บตั ิหน้าที่ คณะกรรมการค่าตอบแทน ทา
หน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนนาเสนอ
ค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
2.3 คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยปฏิบตั ิหน้าที่คณะกรรมการสรรหา ทาหน้าที่
พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษ ัท เพื่ อ ดารงต าแหน่ ง กรรมการ รวมทั้ง คัด เลื อกบุ คคลตามกระบวนการสรรหาที่ ก าหนดไว้ เสนอความเห็ นต่อ
คณะกรรมการเพื่อนาเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการต่อไป กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนั้น
บริ ษทั ได้คดั เลือกจากกรรมการอาชีพในทาเนียบของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และบุคลากรในสาขา
ต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ในการทางาน
3. บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการมีอานาจอนุ มตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ตามขอบเขตหน้าที่ ที่กาหนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริ ษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงการพิจารณา
และให้ความเห็ นชอบในเรื่ องที่ สาคัญเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิ จ
กลยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิ น การบริ หารความเสี่ ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกากับ
ดู แลกิ จการที่ ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมถึ งทาการทบทวนและอนุ มตั ิเป็ น
ประจา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริ ษทั
2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตาม นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กาหนดไว้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3) การควบคุ ม ภายในและการบริ หารความเสี่ ย งรวมทั้ง กลไกในการรั บ เรื่ องร้ องเรี ย นและการ
ดาเนินการกรณี มีการชี้เบาะแส
4) การดูแลให้การดาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผูส้ ื บ
ทอดตาแหน่งงาน (Succession Plan)
3.2 คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้
1) คณะกรรมการกาหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกากับดูแลกิจการที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2) สื่ อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
3) มีวธิ ีการส่งเสริ มให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่กาหนด
4) ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
3.3 คณะกรรมการส่ งเสริ มให้จดั ทาจรรยาบรรณธุ รกิ จที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้กรรมการผูบ้ ริ หาร
และพนัก งานทุ ก คนเข้า ใจถึ ง มาตรฐานด้า นจริ ย ธรรมที่ บ ริ ษ ัท ใช้ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และติ ด ตามให้มี ก ารปฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริ งจัง
บริ ษทั ดาเนิ นการให้พนักงานทุ กคนทาแบบทดสอบ “สุ จริ ตไทย” ผ่านระบบ Intranet ของบริ ษทั
เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงบริ ษทั ได้ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน
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ในหัวข้อคุณธรรมจริ ยธรรม และธรรมาภิ บาล เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ ดีให้แก่ผูอ้ ื่นและสังคม ตามคุ ณค่าหลักของกลุ่มบริ ษทั
พรี เมียร์ เป็ นประจาทุกปี
3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่ องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทา
รายการที่ อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อ ผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
โดยรวมเป็ นสาคัญโดยที่ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยไม่มีส่ วนร่ ว มในการตัดสิ นใจ และคณะกรรมการกากับดู แลให้มีการปฏิ บัติ ต าม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนิ นการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนิ นงาน ด้านรายงานทางการเงิ น และด้านการ
ปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรื อหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สาคัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และให้เปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี
3.6 คณะกรรมการกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กรโดยให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจา มีการทบทวนระบบหรื อ
ประเมินประสิ ทธิ ผลของการจัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่
พบว่าระดับความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท้ งั หลาย
3.7 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็ นถึ งความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริ หารความเสี่ ยงไว้ในรายงานประจาปี
3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดาเนิ นการที่ชดั เจนกับผูท้ ี่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อรายงานตรงต่อบริ ษทั โดยคณะกรรมการกาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อร้องเรี ยนและ
จัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรื อรายงานประจาปี ของบริ ษทั
มีกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการที่บริ ษทั ละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
3.9 คณะกรรมการมีกลไกกากับดูแลบริ ษทั ย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั โดย
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่ งไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยเพื่อควบคุมการบริ หาร
ให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั และการทารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริ ษ ัท ก าหนดให้มีก ารประชุ มและวาระการประชุ ม คณะกรรมการเป็ นการล่ วงหน้าและแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้
ในปี 2564 บริ ษ ัท ได้มี ก าหนดตารางการประชุ มคณะกรรมการ ประจ าปี 2565 เป็ นการล่วงหน้า
(ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและ
ติดตามผลการดาเนินงาน ดังนี้
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ครั้งที่

ประชุมคณะกรรมการบริษทั

1/2565

17 กุมภาพันธ์ 2565

2/2565

12 พฤษภาคม 2565

3/2565

11 สิ งหาคม 2565

4/2565

10 พฤศจิกายน 2565

ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น

27 เมษายน 2565

4.2 จานวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัด การร่ ว มกัน พิ จ ารณาการเลื อ กเรื่ อ งเข้า วาระการประชุ ม
คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่ องที่สาคัญได้นาเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เข้าสู่วาระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม
4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่
ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
4.6 บริ ษ ัท กาหนดนโยบายเกี่ ย วกับองค์ประชุ ม ขั้นต่ า ณ ขณะที่ ค ณะกรรมการจะลงมติ ในที่ ประชุ ม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ในกรณี ที่มีเหตุ/วาระเร่ งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ธุรกิจหรื อการดาเนินงาน
ของบริ ษทั และไม่อาจดาเนินการให้กรรมการจานวน 2 ใน 3 เข้าประชุมได้ กรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับ
มีอานาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้
4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการ
จะอภิปรายปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ประธานกรรมการส่ งเสริ มให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุก
คนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่ องที่นาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกากับดูแลกิจการ
4.8 คณะกรรมการสนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู ้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสู งสาหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดงาน
4.9 คณะกรรมการเข้าถึ งสารสนเทศที่ จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผูจ้ ัดการ เลขานุ การบริ ษทั หรื อ
ผูบ้ ริ หารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณี ที่จาเป็ นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระ
จากที่ปรึ กษาหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
4.10 คณะกรรมการถือเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และแจ้งให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สื บค้นง่าย แต่
ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผา่ นที่ประชุมคณะกรรมการ
 วัน เวลาเริ่ ม-เวลาเลิกประชุม
 ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
 สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องที่เสนอคณะกรรมการ
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 สรุ ปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
 ผูจ้ ดรายงาน - เลขานุการคณะกรรมการ
 ผูร้ ับรองรายงาน - ประธานกรรมการ

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้งเพื่อให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดยกาหนดบรรทัดฐานที่ จะใช้
เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการเป็ นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล สาหรับ
คณะกรรมการชุดย่อยเป็ นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ข้ นั ตอนไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริ หาร หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั เป็ น
ประจาทุกปี เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กาหนด
สาหรั บกระบวนการในการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุ การบริ ษทั จะจัดส่ งแบบ
ประเมินดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทาการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของ
ทุ กปี หลังจากนั้นเลขานุ การบริ ษทั จะทาการรวบรวมและรายงานสรุ ปผลการประเมินโดยเปรี ยบเที ยบกับปี ที่ ผ่านมาต่อที่
ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุ งแก้ไขการทางานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อไป
สาหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและ
รายบุคคล โดยใช้วธิ ีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรื อไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
สาหรับหลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะนั้น บริ ษทั มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานแบบทั้งคณะ โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
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นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมี การประเมิ นผลงานของประธานกรรมการบริ หารโดยพิจารณาจากผลการ
ดาเนิ นงานทางธุรกิจของบริ ษทั ผลการดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ เพื่อการปรับปรุ งแก้ไข ใช้วิธีการให้
คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิ บตั ิงานรายบุคคล ซึ่ ง
หัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
หมวดที่ 1: ความคืบหน้าของแผนงาน
หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบตั ิงาน
2.1 ความเป็ นผูน้ า
2.2 การกาหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
2.7 การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
2.8 การสื บทอดตาแหน่ง
2.9 ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 3: การพัฒนาประธานกรรมการบริ หาร
6. ค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการได้จดั ให้อยู่ในลักษณะที่ เปรี ยบเที ยบได้กบั ระดับที่ ปฏิ บตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม
เดี ยวกันของบริ ษทั จดทะเบียน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability
and Responsibility) และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมการส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่ผูเ้ กี่ ยวข้องใน
ระบบการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เลขานุ การบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้มีการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง การฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทาเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบัน
ภายนอก
7.2 คณะกรรมการกาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจ และการ
ด าเนิ น การด้า นต่ า งๆ ของบริ ษ ัท เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการปฏิ บัติ ห น้าที่ ข องกรรมการ โดยมี เ ลขานุ การบริ ษ ัท เป็ น
ผูป้ ระสานงานในเรื่ องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ความรู ้
ทัว่ ไปของธุรกิจ แนวทางการดาเนินงาน เป็ นต้น
7.3 คณะกรรมการกาหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หาร และเปิ ดเผยใน
รายงานประจาปี ของบริ ษทั
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7.4 คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนา
และสื บทอดงาน ซึ่งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสูงมีการเตรี ยมให้พร้อมเป็ นแผนที่ต่อเนื่อง ถึงผูส้ ื บทอดงานในกรณีที่
ตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ปฏิบตั ิไม่ครบถ้วนและไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies (CGR) ประจาปี 2564 ในหัวข้อเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้ปฏิบตั ิ
1. คณะกรรมการไม่ มี ก ารก าหนดนโยบายจากัด จ านวนบริ ษ ัทจดทะเบี ย นที่ ก รรมการแต่ ล ะคนจะดารง
ตาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ ง และจากัดจานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการได้ไม่
เกิน 3 แห่ง โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ไว้ในนโยบายกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ การไม่จากัดจานวนบริ ษทั ในการไปดารงตาแหน่ งจึ งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิงาน และจานวนบุคคลที่มี
ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ เพียงพอที่ จะดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั มี จานวนจากัด ดังนั้นการกาหนด
เงื่อนไขดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั หาบุคคลมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการได้ยาก
2. คณะกรรมการไม่มีการกาหนดนโยบายในการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การ
เนื่ องจากบริ ษทั มีการกาหนดข้อห้าม/ข้อจากัดของกรรมการผูจ้ ดั การในเรื่ องการไปทาธุ รกรรมหรื อการไปดารงตาแหน่งใน
บริ ษ ัท หรื อ องค์ก รที่ มี ผลประโยชน์ ข ัดกัน หรื อ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การปฏิ บัติ งานในตาแหน่ ง กรรมการผูจ้ ัด การอยู่แล้ว
นอกเหนื อจากกรณี ขอ้ ห้าม/ข้อจากัดดังกล่าว บริ ษทั เชื่ อมัน่ และให้ความเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ ดั การในการ
ดารงตาแหน่งกรรมการหรื อตาแหน่งอื่นใดในบริ ษทั หรื อองค์กรอื่นๆ
3. คณะกรรมการไม่มีการกาหนดนโยบายจากัดจานวนปี /วาระในการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่
เกิน 9 ปี เนื่องจากการที่กรรมการดารงตาแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารกิจการและการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถมาดารงตาแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดาเนินการได้โดยง่าย
4. คณะกรรมการของบริ ษทั มีกรรมการบริ หารที่ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น เนื่องจาก
กรรมการบริ หารมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ การไม่จากัดจานวนบริ ษทั ในการไปดารงตาแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิงาน และจานวนบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั มี
จานวนจากัด ดังนั้นการกาหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั หาบุคคลมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการได้ยาก
5. คณะกรรมการไม่ได้เปิ ดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง
ตามผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ เนื่องจากเป็ นข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิ ดเผย แต่มีการเปิ ดเผยเป็ นตัวเลขโดยรวม
ของผูบ้ ริ หาร
6. ผู ้ถื อ หุ ้ น /คณะกรรมการไม่ ไ ด้อ นุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนของกรรมการบริ ห าร/ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการบริ หารได้แจ้งความประสงค์ขอสละสิ ทธิในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออานาจดาเนินการ ค่าตอบแทนของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นอานาจของกรรมการผูจ้ ดั การซึ่ งเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมี การตรวจสอบผ่านทาง
งบประมาณประจาปี
7. ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการอิสระ เนื่ องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาจาก
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ตอ้ งคานึงว่าจะต้องเป็ น
กรรมการอิสระหรื อไม่
8. คณะกรรมการบริ ษทั มีกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระน้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่ องจากองค์ประกอบในส่ วน
ของกรรมการอิสระไม่เป็ นสาระสาคัญในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
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9. บริ ษทั ไม่ได้จดั ให้มีโครงการให้สิทธิ แก่ผบู ้ ริ หารในการซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยมีระยะเวลาในการใช้
สิ ทธิ มากกว่า 3 ปี และกาหนดราคาการใช้สิทธิ ที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิ ทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตัว
เกิ นร้ อยละ 5 เนื่ องจากบริ ษทั มีการดูแลและจูงใจให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานอื่ นๆ ทุ กคน ทางานอย่างมี ความสุ ขและผูกพัน
องค์กรอยูแ่ ล้ว โดยไม่จาเป็ นต้องมีโครงการให้สิทธิ แก่ผบู ้ ริ หารหรื อพนักงานอื่นๆ ในการซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั อย่างไรก็
ตามหากบริ ษทั จะมีโครงการดังกล่าว บริ ษทั ก็จะให้สิทธิแก่ท้ งั ผูบ้ ริ หารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัตทิ เี่ กีย่ วกับผู้ถือหุ้นและผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ให้ความเคารพ ให้สิทธิ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายโดยเท่าเทียมกัน อาทิ การให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ถึงแม้
จะถือหุ ้นแค่ 1 หุ ้นในการเสนอวาระ หรื อเสนอชื่ อบุคคลที่ เหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา นาเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ประจาปี ของผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีขอ้ กาหนดการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทั้งนี้ บริ ษทั ยังได้รับการรับรองเป็ นแนวร่ วมต่อต้านคอร์ รัปชันภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตจากคณะกรรมการแนว
ร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และมีขอ้ กาหนดเรื่ องการอบรมและให้ความรู ้แก่พนักงาน
ทุกคนให้ตระหนักและให้ความสาคัญอย่างเคร่ งครัดต่อนโยบายต่อต้านทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ และให้ความคุม้ ครองแก่พนักงาน
ที่แจ้งเบาะแสการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อีกด้วย คือดังนี้
การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2555 เกี่ยวกับ
ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีดงั นี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในสิ ทธิพ้นื ฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ
ในฐานะเจ้าของบริ ษทั โดยกาหนดแนวปฏิบตั ิการให้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1 การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้นทุ กกลุ่มรวมถึ งผูถ้ ื อหุ ้น
ประเภทสถาบันให้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และใช้สิทธิ ของตน โดยครอบคลุมสิ ทธิ พ้ืนฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนแบ่ง
ในกาไรของกิจการ การซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรู ปแบบ ได้แก่ เบี้ยประชุม
บาเหน็จหรื อสิ ทธิประโยชน์อื่นๆ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น
การจัดสรรเงิ นปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุ มตั ิ
รายการพิเศษ เป็ นต้น
1.2 บริ ษทั มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้ แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระหรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ หรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม และ
ละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
1.2.1 บริ ษทั ไม่มีการลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั ที่ ตอ้ งเปิ ดเผยตาม
ข้อกาหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ อย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้น
ทราบล่วงหน้า ให้สิทธิ ในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จากัดสิ ทธิ ในการเข้าประชุมของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาสาย เป็ นต้น
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1.2.2 บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกาหนดวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
ไว้เป็ นเรื่ องๆ และมีการระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมี
ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสิ นใจดังต่อไปนี้
ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ
1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คานาหน้าชื่ อ ชื่ อ อายุ ประเภทกรรมการ
การศึกษา ประวัติการทางาน จานวนบริ ษทั ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ เป็ นต้น
2) การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่ น โดยหากกิ จการใดเป็ นกิ จการที่ อาจก่ อให้เกิ ด ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ก็ได้ระบุไว้ชดั เจนแล้ว
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณี แต่งตั้งกรรมการใหม่)
4) วันที่ เดือน และปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ น
มา (กรณี แต่งตั้งกรรมการเดิม)
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทาหน้าที่คณะกรรมการสรรหา
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1) จานวนเงินและรู ปแบบค่าตอบแทนแยกตามตาแหน่งหรื อภาระหน้าที่ของกรรมการ
2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
4) สิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปั จจุบนั กรรมการไม่มีสิทธิ ประโยชน์
อื่นใด นอกจากเบี้ยประชุมและบาเหน็จประจาปี )
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทาหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ค. วาระการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
1) ชื่อผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่สงั กัด
2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้ อบบัญชี
3) ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
4) จานวนปี ที่ทาหน้าที่ให้บริ ษทั (กรณี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิม) หรื อเหตุผลที่เปลี่ยนตัว
ผูส้ อบบัญชี (กรณี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนใหม่)
5) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริ การอื่นของผูส้ อบบัญชี
6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ง. วาระการจ่ายเงินปั นผล
1) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
2) จานวนเงินปั นผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา
3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปั นผลไม่เป็ นไปตามนโยบาย
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่ องสาคัญของบริ ษทั เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย/
เลิก/โอนกิจการ การควบรวมกิจการ เป็ นต้น
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1) รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรื อความจาเป็ น
3) ผลกระทบต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
1.3 คณะกรรมการอานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่
และละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ การเข้าประชุมเพื่อออกเสี ยงลงมติไม่มีวิธีการที่
ยุง่ ยากหรื อมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง
1.4 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคาถามเกี่ยวกับบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์
การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี้ บริ ษทั ยัง
เผยแพร่ หลักเกณฑ์การส่ งคาถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย คณะกรรมการได้มีการกาหนดการกลัน่ กรอง
คาถามล่วงหน้าและกาหนดให้บริ ษทั ตอบคาถามให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า พร้อมกับมีการชี้แจงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ โดย
มีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
1.4.1 บริ ษ ัท เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น เสนอวาระการประชุ ม ถึ ง คณะกรรมการล่ ว งหน้า ได้ต ลอด
ระยะเวลา โดยในส่ ว นของการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อ หุ ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคาถามจนถึ ง
ประมาณ 7 วันก่อนวันประชุม โดยบริ ษทั ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1) กาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน
2) แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
3) วิธีการส่ งคาถามล่วงหน้า เช่น ให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคาถามผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื ออีเมล หรื อ
ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็ นต้น
4) ช่วงเวลาที่เปิ ดให้ส่งคาถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผูถ้ ือหุน้
5) มีกระบวนการกลัน่ กรองคาถามล่วงหน้าที่ผถู ้ ือหุ ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาใน
การตอบคาถามเหล่านั้น
6) บริ ษทั ได้ตอบคาถามให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
7) บริ ษทั ได้ตอบคาถามให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบในวันประชุม
8) บริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบถึงคาถามที่มีผถู ้ ือหุ ้นถามมาล่วงหน้า และคาตอบ
ของคาถามเหล่านั้น
1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสี ยงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสื อมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ และยังจัดให้มี
อากรแสตมป์ ไว้บริ การผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปิ ดหนังสื อมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมภายหลังจาก
ประธานในที่ประชุมเปิ ดการประชุมแล้วสามารถออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่อยูร่ ะหว่างพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ และ
นับเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็ นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 คณะกรรมการส่ งเสริ มให้บริ ษทั นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้
การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยา
2.2 การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกรรมการ
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2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2.2 ในกรณี ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มครบทุ กท่ านอย่างน้อยมี บุคคลดังต่อไปนี้ เข้า
ประชุมผูถ้ ือหุน้
1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการผูจ้ ดั การ
3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2.3 เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
2.3 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้จดั ให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณี ที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น
วาระการแต่งตั้งกรรมการ
2.4 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบันทึก
วิดีทศั น์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนน
เสี ยงในทุกๆ วาระเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้
2.5 ประธานในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
3. การจัดทารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นบันทึ กการชี้ แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุมรวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ตั้งประเด็นหรื อซักถาม พร้อมทั้งมีบนั ทึกคาถามคาตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถ้ ือหุ ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสี ยงเป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริ ษทั เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
3.2.1 เปิ ดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็ นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในวันทาการ
ถัดไป
3.2.2 เผยแพร่ รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้เป็ นช่องทางให้ผถู ้ ือ
หุน้ แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้ งรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
3.2.3 เผยแพร่ วดิ ีทศั น์การประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
4. บริษัทให้ การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่ าสิ ทธิตามกฎหมาย โดยการให้ขอ้ มูลสาคัญที่ เป็ นปั จจุบนั ผ่านบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 บริ ษทั จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุ ม 501 ชั้น 5 พรี เ มี ย ร์ ค อร์ เ ปอเรทปาร์ ค เลขที่ 1 ซอยพรี เ มี ย ร์ 2 ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร มี ผูถ้ ื อหุ ้นมาร่ วมประชุ มด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้ น 38 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 35.5869 ของ
จานวนหุ ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด มีกรรมการบริ ษทั เข้าร่ วมประชุม 5 ท่านจากจานวนกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการท่านอื่นอีก 3 ท่าน นอกจากนี้ ยงั มีผบู ้ ริ หารระดับสู งด้านการเงิน ด้านบัญชี
และด้านกฏหมายของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เลขานุการบริ ษทั และผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมด้วย
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ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นทุกคราว บริ ษทั ได้มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ ง
เป็ นนายทะเบี ย นหุ ้นของบริ ษทั ด าเนิ นการจัดส่ ง หนังสื อ นัดประชุ ม พร้ อ มหลัก เกณฑ์วิธี ก ารเข้า ร่ ว มประชุ ม และข้อ มูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่ งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผถู ้ ือ
หุ ้น รั บ ทราบล่ ว งหน้า ก่ อ นวัน ประชุ ม และเผยแพร่ ข ้อ มู ล ดัง กล่ า วทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษในเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท
www.pe.premier.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็ นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม และได้จดั ทารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
ในปี 2564 บริ ษทั ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ภายใต้โครงการประเมิน
คุ ณภาพการจัดการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ นไทย ร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริ ษทั จดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอน
ต่างๆ ในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุมในระดับ “ดี”
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
ประจาปี 2564 ในหมวดที่ 1 สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ มีดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั ไม่ได้เปิ ดเผยถึ งการจัดให้มีผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นไว้ในรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบผลคะแนนเสี ยงมิใช่วิธีการป้ องกันการ
ทุจริ ตในการลงคะแนนเสี ยง ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึก
วิดีทศั น์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั อีกด้วย ดังนั้นการดาเนินการประชุมและ
การนับคะแนนเสี ยงจึงเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้อยูแ่ ล้ว
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการได้กากับดูแลและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่ องการกาหนดกระบวนการที่อานวย
ความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยงุ่ ยากจนเกินไป ผูถ้ ือหุ ้นได้รับการคุม้ ครองจากการกระทาที่เป็ นการเอาเปรี ยบ
และผูถ้ ือหุ ้นมีอานาจควบคุม การมีมาตรการป้ องกันกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง
บริ ษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันดังนี้
1. การให้ ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริ ษทั แจ้งกาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
1.1.1 บริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ได้ มี เ วลาศึ ก ษาข้อ มู ล ประกอบการประชุ ม ล่ ว งหน้ า บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั มีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลที่บริ ษทั จะ
ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบเอกสาร
1.1.3 บริ ษทั จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือ
หุน้ มากกว่าที่กฎหมายกาหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
1.2 บริ ษทั แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ รวมทั้งสิ ทธิ
การออกเสี ยงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ ทราบทั้งในหนังสื อเชิญประชุมและในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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1.3 หนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวข้างต้นได้จดั ทาเป็ นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่ พร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นฉบับภาษาไทย
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
2.1 คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่
ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่ องที่เสนอเป็ นวาระการประชุม
4) ช่องทางรับเรื่ อง เช่น ส่ งหนังสื อถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่ งเรื่ องผ่านบนเว็บไซต์ หรื ออีเมลมา
ก่อน เป็ นต้น
5) ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
6) คณะกรรมการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั
7) มี ก ระบวนการกลั่นกรองเรื่ องที่ ผูถ้ ื อ หุ ้นเสนอ เพื่ อ ให้คณะกรรมการพิ จารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการ
8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้ อมเหตุผลให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบโดยแจ้งไปยังผูถ้ ือหุ ้นผู ้
เสนอ วาระและแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2 คณะกรรมการกาหนดวิธีการให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการก่อนวัน
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อ โดยมี
หลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ช่องทางรับเรื่ อง โดยการส่งหนังสื อถึงคณะกรรมการ
2) ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
3) ข้อมูลประกอบการพิจ ารณา เช่ น ข้อมูลคุ ณสมบัติโดยละเอี ย ดของผูไ้ ด้รับเสนอชื่ อ หนังสื อ
ยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ เป็ นต้น
4) คณะกรรมการแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบหลักเกณฑ์ที่กาหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั
กาหนดไว้
6) เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบโดยแจ้งไป
ยังผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ สนอ และประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.3 ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารไม่ มี ก ารเพิ่ ม วาระการประชุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้แ จ้ง เป็ นการล่ ว งหน้า โดยไม่ จ าเป็ น
โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
2.4 คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายคน
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3. การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
3.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายในการเก็บรั กษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิเรื่ องการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วนรู ้ขอ้ มูลภายในใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วน
รู ้ขอ้ มูลภายในจะต้องไม่ทาการซื้ อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบ
การเงิน และภายใน 2 วันทาการหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว
3.2 กาหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ ง
รายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็ นประจา รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
4. การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
4.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร รายงานการมีส่วนได้เสี ยอย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาวาระนั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
1) คณะกรรมการกาหนดแนวทางให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนได้เสี ยของตนและ
ผูเ้ กี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
บริ ษทั
2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุ รกิ จและข้อกาหนดของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เช่น
ธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็ นต้น
3) กาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อมูลส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง
4) เลขานุ การบริ ษทั ทาหน้าที่ ในการรายงานข้อมูลส่ วนได้เสี ยให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมทั้งผูเ้ กี่ ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุ ร กรรม
ระหว่างบริ ษทั กับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง
4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะที่ อาจทาให้กรรมการราย
ดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลาดับระเบียบวาระการประชุม หรื อเพิ่มเติม
วาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ให้แก่คณะกรรมการหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการมอบหมายเป็ นประจาทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิ ดเผยในที่ประชุม
คณะกรรมการและรายงานประจาปี
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
ประจาปี 2563 ในหมวดที่ 2 การปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มีดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั ไม่ได้กาหนดวิธีการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสี ยงแบบสะสม (Cumulative
Voting) เนื่องจากบริ ษทั มีกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และบริ หารกิจการโดยคานึงถึงสิ ทธิผถู ้ ือ
หุน้ ส่วนน้อยอยูแ่ ล้ว
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั เห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็ นภาคส่ วนที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็ นหน้าที่ใน
การดูแลให้เกิดความอยูร่ อดและยัง่ ยืนของสังคมร่ วมกัน ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยึดมัน่ เจตนารมณ์ของการดาเนินธุรกิจให้
ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนโดยตระหนักและให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน ภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริ ษทั
พรี เมียร์ นัน่ คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” เพราะเชื่อมัน่ ว่าการคงไว้ซ่ ึ งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน
และสังคมนั้น จะส่งเสริ มให้ท้ งั บริ ษทั สังคม และสิ่ งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข็มแข็งและยัง่ ยืน
บริ ษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1. การกาหนดนโยบายการปฏิบัตติ ่อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
1.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและแนวการปฏิ บัติ ต่ อ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย แต่ ล ะกลุ่ ม พร้ อ มมาตรการ
ดาเนินการที่เป็ นรู ปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม ที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั และห่วง
โซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้น
ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส และเป็ นประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษ ัท และผู ้ถื อ หุ ้ น
บริ หารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและผูเ้ กี่ ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ที่ ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดาเนิ นการใดๆ ในลักษณะที่ อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน
ของบริ ษทั
2) พนักงาน
บริ ษทั เล็งเห็นถึงความสาคัญของพนักงานซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบตั ิต่อพนักงานทุก
คนอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมบนหลักสิ ทธิ มนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิท้ งั การแบ่งแยกสี ผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มี
การใช้แรงงานบังคับและ/หรื อแรงงานเด็กทุกรู ปแบบที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริ หารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลัก
ความเป็ นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียง
กับบริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่ งเสริ มความรู ้ความสามารถให้กบั พนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
สาหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิการสาหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมาย
กาหนด เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็ นเครื่ องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานและรักษาบุคลากรไว้กบั บริ ษทั ในระยะยาวรวมถึงเพื่อเป็ นหลักประกันในการใช้ชีวติ หลังเกษียณอายุของพนักงาน
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อดาเนิ น การให้เป็ นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการ
ปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู ้และฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานแก่
พนักงานและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง พร้อมทั้งส่ งเสริ มในการสร้างจิ ตสานึ กให้พนักงานทุ กคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถื อ
ปฏิบตั ิ และกาหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้ องกันภัยในอาคารสานักงาน การซ้อมหนี ไฟเป็ นประจาทุกปี รวมถึงการตรวจ
วิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสี ยง
3) ลูกค้ า
บริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและ
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บริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อ
ลูกค้า และมีกระบวนการเรี ยกคืนสิ นค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสิ นค้า
4) คู่ค้าและเจ้ าหนี้
บริ ษทั มีการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ดาเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
เคารพและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่กาหนดไว้ ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการติดต่อกับคู่คา้
หรื อเจ้าหนี้ หากในกรณี ที่ขอ้ มูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต บริ ษทั จะหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกัน
แก้ไขปั ญหาให้รวดเร็ วเเละเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่ าย
5) คู่แข่ ง
บริ ษทั มีการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการ
แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริ ต
หรื อไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสี ยงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรื อกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
6) ชุมชน/สังคม
บริ ษทั กาหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุ รกิ จ เพื่อเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิแก่พนักงานทุกคน ดังนี้
(1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่ วนรวม และสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดี
กับชุมชนที่สถานประกอบการของบริ ษทั ตั้งอยู่
(2) ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) ไม่สนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อชุมชน สังคม
(4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่สงั คมหวัน่ วิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริ การ
หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั
(5) มีส่วนร่ วมในการยกระดับคุณภาพชี วิตที่ดี สร้างสังคมที่อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข พัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
7) สิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั กาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(1) ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(2) ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
(3) ไม่ให้การสนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
(4) ส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรอื่นๆ โดยการนาเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริ ษทั
(5) ส่ งเสริ มให้มีการให้ความรู ้พนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมร่ วมกับพนักงาน โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิให้เป็ นที่ทราบ
1.2 คณะกรรมการกาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อร้องเรี ยน และจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรื อรายงานประจาปี ของบริ ษทั
1.3 มีกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหาย
จากการที่บริ ษทั ละเมิดสิ ทธิตามกฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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2. การเปิ ดเผยการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและการจั ด ท ารายงานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น (Sustainability
Development Report) ด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR Report)
2.1 บริ ษทั เปิ ดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนิ นการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิ ดเผย
กลไกในการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย
2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริ ษทั จัดทารายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการอยูใ่ นข้อ 3 หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน”
3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น และห้ ามจ่ ายสินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ ส่งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดมา
3.1 บริ ษทั ย่อยได้บรรจุ หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น” ไว้ในหลักสู ตรการปฐมนิ เทศ
พนักงานใหม่ที่จดั ขึ้นเป็ นประจาทุกเดือน โดยใช้สื่อวิดีทศั น์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
3.2 บริ ษทั ย่อยได้ออกเอกสารลงนามโดยกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ย่อยไปยังลูกค้าและคู่คา้ เพื่อแจ้งงด
เว้นการให้ของขวัญและของกานัลแก่บุคลากรของบริ ษทั ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่บริ ษทั ย่อยได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุ
ให้เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี
3.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบรรจุ “นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ” ลงบนเว็บไซต์ของบริ ษทั และ
ของบริ ษทั ย่อย (https://pe.premier.co.th/durability)
3.4 บริ ษทั ย่อยทบทวนและประเมินความเสี่ ยงด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ซึ่งบรรจุให้เป็ น 1 หัวข้อ
ของการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั โดยเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงาน เรื่ อง “การบริ หารจัดการความเสี่ ยง”
4. บริษัทมีการกาหนดนโยบายทางด้ านทรัพย์ สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ผูอ้ ื่น ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาในประเทศหรื อต่างประเทศและห้ามการนาซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ มาใช้งานใน
บริ ษทั
ในปี 2564 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ที่มีนยั สาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฏหมายและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี อาทิ
1. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็ นต่างๆ เกี่ ยวกับการดาเนิ น
ธุ รกิ จของบริ ษทั ในฐานะเจ้าของบริ ษทั ผ่านกรรมการอิสระเป็ นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ข้อคิดเห็ นจะได้รับการรวบรวมเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา ซึ่ งในการประชุ มประจาปี 2563 ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นรายใดเสนอแนะข้อคิดเห็ นเป็ นการ
ล่วงหน้า
2. บริ ษทั ไม่มีกรณี ที่ฝ่าฝื นกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ ริ โภค การแข่งขันทางการค้า สิ่ งแวดล้อม ไม่มี
กรณี การกระทาผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น ด้านการทุจริ ต หรื อกระทาผิดด้านจริ ยธรรมทางธุรกิจ และมีสถิติ
การเกิดอุบตั ิเหตุ หรื ออัตราการหยุดงาน หรื ออัตราการเจ็บป่ วยจากการทางานเป็ นศูนย์
3. บริ ษทั ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตจาก
คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
เนื่ องจากบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จโดยการถื อหุ ้นในบริ ษทั อื่ น (Holding Company) บริ ษทั ได้นาส่ งนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด และบริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย
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ดาเนิ นการต่อ โดยมี การประกาศคู่มือแนวทางการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมถึ งได้เพิ่มเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริ ตลงในเอกสารทางธุ รกิจ และทาการฝึ กอบรมพนักงานทุกคนเพื่อให้ความรู ้เกี่ ยวกับนโยบายและแนว
ปฏิ บตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์สุจริ ต และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ บริ ษทั พรี เมียร์
อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตจากคณะกรรมการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
ประจาปี 2564 ในหมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย คือ การจัดทารายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เนื่ องจาก
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลที่มีเนื้อหาครบถ้วนในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่ งใสทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงิ นและข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่ งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้นนักลงทุนและสาธารณชน
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุ ง
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
บริ ษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส ดังนี้
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่ จะดูแลให้มนั่ ใจได้ว่าข้อมูลที่ เปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด
และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน ทั้งนี้
1.1.1 มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่ มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิ น
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
1.1.2 มีการประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจา
1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริ หารความ
เสี่ ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุ ป และผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว รวมทั้งกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน
ประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี โดยครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การปฏิ บัติ ต ามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ว ไป เหมาะสมกับ ธุ ร กิ จ ใช้น โยบายบัญ ชี ที่
เหมาะสม และถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ
(2) รายงานทางการเงินมีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริ งตามมาตรฐานการบัญชี
(3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ
1.4 คณะกรรมการสนับสนุ นให้บริ ษ ัทจัดท าค าอธิ บายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
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และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญของบริ ษทั รวมถึงปั จจัย
และเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินหรื อผลการดาเนินงาน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
1.5 คณะกรรมการกาหนดให้มีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่นที่ ผูส้ อบบัญชี ให้บริ การไว้ใน
รายงานประจาปี ของบริ ษทั
1.6 คณะกรรมการกาหนดให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
(1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการชุดย่อย
(3) จานวนครั้งของการประชุม และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
(4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
1.7 คณะกรรมการเปิ ดเผย วิธีการสรรหากรรมการ วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้ง
คณะและรายบุ คคล วิธีการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการชุ ดย่อยทั้งคณะ และวิธีการประเมิ นผลงานของ
ประธานกรรมการบริ หาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จานวนเงิ นค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่
กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยด้วย
2. ข้ อมูลขั้นตา่ ทีเ่ ปิ ดเผยบนเว็บไซต์ ของบริษัท
2.1 นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรั พย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั โดยกระทาอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
(1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
(3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั
(5) งบการเงินและรายงานเกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานทั้งฉบับปั จจุบนั และของปี
ก่อนหน้า
(6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
(7) ข้อมูลหรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรื อสื่ อต่างๆ
(8) โครงสร้างการถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(9) โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ร่ วมค้า และบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นมาเพื่อ
วัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs)
(10) กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสี ยง
(11) การถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริ หารระดับสูง
(12) หนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
(13) ข้อบังคับบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี)
(14) นโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
(15) นโยบายด้านบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ ยงด้านต่างๆ
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(16)
(17)
(18)
(19)

จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและกรรมการของบริ ษทั
จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถ
ให้ขอ้ มูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
(20) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจาปี
ในปี 2564 บริ ษทั ได้เผยแพร่ รายงานประจาปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 120 วันนับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ด
รอบปี บัญชี โดยได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งสามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ในวันเดียวกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้มีการเผยแพร่ รายงานการประชุมครั้งล่าสุ ดไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกด้วย
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการนาเสนอผลการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผถู ้ ือหุน้ นัก
ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ยังมีการตอบคาถามทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์ ircontact@pe.premier.co.th โทรศัพท์ 02-301-1550 และโทรสาร 02-398-1188 อย่างสม่าเสมอและเท่าเทียมกัน
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
ประจาปี 2564 ในหมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส มีดงั ต่อไปนี้
1. การพบปะกับนักวิเคราะห์ การให้ขอ้ มูลของบริ ษทั นั้น บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลผ่านช่ องทางโดยตรงกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งน่าจะเพียงพอและสมบรู ณ์
2. บริ ษทั ไม่มีการแถลงข่าวต่อสื่ อมวลชน/การจัดทาจดหมายข่าวที่ นาเสนอถึงฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั
เนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญและข้อมูลเกี่ ยวกับฐานะทางการเงินของบริ ษทั ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (Annual Report) รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainability Development Report)
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th อย่างถูกต้องครบถ้วน และบริ ษทั พร้อมที่จะให้
ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวต่อสื่ อมวลชน
6.2

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้องและเป็ นธรรม และมีค่านิยมที่ให้พนักงานของบริ ษทั ถือปฏิบตั ิในการทางาน
ตลอดมา คือ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความรับผิดชอบ และมุ่งมัน่ ทางาน ความมีวนิ ยั ความสามัคคี ความเสี ยสละ และการพัฒนาไม่
หยุดยั้ง ซึ่งถือเป็ นจริ ยธรรมและคุณธรรมของบริ ษทั ที่ปฏิบตั ิมาโดยต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชดั เจนในการประพฤติปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั จึงได้กาหนดข้อพึงปฏิบตั ิในรายละเอียดเพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ยึดถือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน โดย
จรรณาบรรณธุรกิจฉบับเต็มได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th
6.3

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปี ทีผ่ ่านมา
6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการใน
รอบปี ทีผ่ ่านมา สอดคล้ องกับ CG Code 2560
บริ ษทั ยังคงให้ความเชื่อมัน่ และยึดนโยบายการกากับดูแลกิจการดังเช่นที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริ ษทั เห็นว่า
การกากับดูแลกิจการและการกากับความเสี่ ยงเป็ นเรื่ องที่รับผิดชอบโดยฝ่ ายจัดการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยในปี 2564 ที่
ผ่านมาคณะทางานด้านบริ หารความเสี่ ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
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6.3.2 การปฏิบัตใิ นเรื่ องอื่นๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ตามแนว CG Code 2560
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็ นข้อพึงปฎิบตั ิตามแนวทางการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด นอกจากนี้ บริ ษทั กาหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการ
นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บททางธุรกิจ เป็ นประจาทุกปี หรื ออย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยจะทาการทบทวนและบันทึกเหตุผลที่ยงั ไม่ได้นาหลักปฏิบตั ิขอ้ ใดไปปรับใช้
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โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และข้ อมูลสาคัญเกีย่ วกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่ อย ผู้บริหาร พนักงานและ
อื่นๆ
โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ (ผังองค์ กร)
ผังโครงสร้ างองค์ กร บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)

เลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)

งานตรวจสอบภายใน

คณะทางานด้านบริ หารความเสี่ ยง

บมจ.พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์

บจ. พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000)

บจ. พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง

บจ. พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ

กรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการบริ ษทั

กรรมการผูจ้ ดั การ

รักษาการ-กรรมการผูจ้ ดั การ
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ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการมีจานวนทั้งหมด 5 ท่าน โดยมีสดั ส่วนดังต่อไปนี้
 กรรมการอิสระจานวน 1 ท่าน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20.00 ของกรรมการทั้งหมด และ
 กรรมการที่ไม่ใช่ผบ
ู ้ ริ หารจานวน 3 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของกรรมการทั้งหมด

รายชื่ อกรรมการ
1. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
2. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
3. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
5. นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร *

การเข้ าร่ วมประชุ ม / การประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
ประชุ ม
ประชุ มกรรมการ
ประชุ มสามัญ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้น
4/4
1/1
4/4
1/1
4/4
1/1
4/4
1/1
3/3
2/2
-

ตาแหน่ ง
กรรมการและ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

6. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ #
2/2
1/1
หมายเหตุ: * กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการบริ ษทั ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 และได้เข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งภายหลังได้รับการแต่งตั้ง
# กรรมการที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2564

โดยมีนางสาวจริ ญญา ศิริสืบ เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมของคณะกรรมการมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมในปี 2564 คิดเป็ นร้อยละ 100.00
7.2.2 ข้ อมูลคณะกรรมการและผู้มอี านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
7.2.3 บทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ประกอบด้วย นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ และนาง
เพ็ญศรี เดชติ่งเอง สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตาแหน่งหนึ่ งในสาม ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก
และปี ที่ สองภายหลัง จดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
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อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
1) จัดการบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนดาเนิ นการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้
ต้องได้รับมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น การทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันและการซื้ อหรื อขายสิ นทรั พย์ที่สาคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กาหนด เป็ นต้น
2) ทบทวนและอนุมตั ิเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ
โครงสร้างการบริ หาร อานาจการบริ หาร นโยบายเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิ จการ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และ
รายการอื่ นใดที่ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยหรื อที่ กฎหมายกาหนดเป็ นประจาทุกปี และที่ มีความ
จาเป็ น
3) กากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย ภารกิจหรื อกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่
ได้รับอนุมตั ิ ติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ของบริ ษ ัทไปปฏิบตั ิ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตร
มาสคณะกรรมการได้ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของฝ่ ายบริ หาร โดยก าหนดให้มี ก ารรายงานผลการ
ดาเนิ นงานและผลประกอบการของบริ ษทั โดยเฉพาะในส่ วนของเป้ าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ
เพื่อให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้
4) พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
5) พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ ดั การและ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
7) กากับดูแลให้บริ ษทั มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงการ
รายงาน และการติดตามผลที่มีประสิ ทธิภาพ
8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทารายงานทางการเงิ น โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี
9) มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และการกากับ
ดูแลให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามนโยบายแนวทางและเป้ าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือ
หุน้ อยูใ่ นกรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี คานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย มีความโปร่ งใสใน
การดาเนินงาน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
10) อ านาจในการด าเนิ นการดังต่อ ไปนี้ จะกระทาได้ก็ ต่อ เมื่ อ ได้รับอนุ ม ัติจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นก่ อนทั้งนี้
กาหนดให้รายการที่ กรรมการหรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(ก) เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(ข) การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย และอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายหรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอานาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอานาจ
หรื อการมอบอานาจช่วง ที่ทาให้กรรมการหรื อผูร้ ับมอบอานาจจากกรรมการสามารถอนุมตั ิรายการที่ ตน
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั้งกาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการทารายการที่
เกี่ ย วโยงกัน และการได้ม าหรื อจ าหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ที่ ส าคัญ ของบริ ษัท ตามข้อ ก าหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
อานาจหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
1) เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
2) พิจารณากาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ
3) ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับบริ ษทั สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
4) สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอานาจ
หน้า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และสนับ สนุ น และให้ค าปรึ ก ษาการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ
5) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหาร
บริ ษทั ไม่มีพนักงานประจา เนื่ องจากบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและใช้วิธีการว่าจ้าง บริ ษทั
พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด จัดทางานด้านบัญชี และการเงิ นและงานสนับสนุ นอื่นๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การ ดาเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมายที่คณะกรรมการกาหนดไว้
อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจและหน้าที่ในการบริ หารกิ จการของบริ ษทั ตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
รวมถึงเรื่ องหรื อกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินกิจการ และ/หรื อบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั
2) จัดเตรี ยมนโยบายและทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงาน
และอานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษทั และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
3) ดาเนิ นการหรื อปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่
ได้รับอนุมตั ิ
4) มีอานาจในการดาเนิ นการและอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่ กาหนดไว้ในอานาจดาเนิ นการของ
บริ ษทั
5) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6) เป็ นผูร้ ั บ มอบอ านาจของบริ ษ ัทในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษทั ให้บรรลุ ตามวัต ถุ ประสงค์ ข้อบังคับ
นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
7) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
8) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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ทั้งนี้ อานาจกรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่ กรรมการผูจ้ ดั การเห็ นสมควร จะไม่
รวมถึงอานาจหรื อการมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อรายการที่ไม่อยูภ่ ายใต้การดาเนินธุรกิจ
ปกติทวั่ ไปของบริ ษทั ซึ่ งการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
7.3

ข้ อมูลเกีย่ วกับกรรมการชุดย่ อย
7.3.1 คณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษทั มีคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้
 คณะกรรมการตรวจสอบ
7.3.2 รายชื่ อคณะกรรมการชุดย่ อยแต่ ละชุด
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีกรรมการตรวจสอบจานวน 1 ท่าน ดังนี้
รายชื่ อกรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ ง

1. นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร *

กรรมการตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
2/2

หมายเหตุ
* เป็ นผูม้ ีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยในปี 2564 กรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 2 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมกรรมการตรวจสอบราย
ไตรมาส จานวน 2 ครั้ง
ทั้งนี้ นางสาวจริ ญญา ศิ ริสืบ เลขานุ การบริ ษทั รับหน้าที่ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนั ที่
17 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้น มา และนายเอกพัน ธุ ์ นวลเมือ ง ผู อ้ านวยการ งานตรวจสอบภายใน เป็ นผู ส้ อบทานและ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน วางแผนงานตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประวัติ
ของ นายเอกพันธุ์ นวลเมือง ปรากฎตามเอกสารแนบ 3
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยูใ่ น
ต าแหน่ งได้เพี ยงเท่ าวาระที่ เหลื อ อยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ ลาออก หากกรรมการตรวจสอบที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ ง
กรรมการเนื่ องจากครบวาระการดารงตาแหน่ งในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ได้รับเลือกโดยที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี เดียวกันนั้นให้กลับมาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระแล้ว ให้กรรมการอิสระท่านนั้นกลับมาดารงตาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบตามวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบท่านนั้นตามเดิม
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ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้าง หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่ นใดที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บ ริ ษ ัท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
5) พิจารณาและอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันรายการระหว่างกันที่ สาคัญหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6) จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษท
ั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษท
ั
 ความเห็ น เกี่ ยวกับ การปฏิ บ ต
ั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส
้ อบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็ นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิ บต
ั ิหน้าที่ ตามกฎบัตร
(Charter)
 รายงานอื่นที่ เห็ นว่าผูถ
้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
9) ทบทวนนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และติ ด ตามการปฏิ บัติ ต ามนโยบายดัง กล่ า วเป็ นประจ าอย่า ง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
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7.4

ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้บริหาร
7.4.1 รายชื่ อ ตาแหน่ งของผู้บริหาร โครงสร้ างองค์ กร (กรณีเป็ น Holding Company เปิ ดเผยรายชื่ อ ตาแหน่ งของ
ผู้บริหารบริษัทย่ อย)
รายชื่ อผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่ อยทีเ่ ป็ นบริษัททีป่ ระกอบธุรกิจหลัก :
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) (PE) บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด (PIL) และบริ ษทั
พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด (PB) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผบู ้ ริ หารจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่ อผู้บริหาร

ตาแหน่ ง

บริษทั

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

กรรมการผูจ้ ดั การ

PE

นายเดช ตุลยธัญ

กรรมการผูจ้ ดั การ

PIL

นายชญาน์วตั ปุตระเศรณี

รองกรรมการผูจ้ ดั การ-งานขายและการตลาด

PIL

นางอรุ ณี อรรคบุตร

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ-งานทรัพยากรบุคคลและธุรการ

PIL

นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง

รักษาการ-กรรมการผูจ้ ดั การ

PB

7.4.2 นโยบายจ่ ายค่ าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั และเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่ นรู ปบาเหน็จประจาปี และเบี้ยประชุม สาหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารอยู่
ในรู ปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
7.4.3 จานวนค่ าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารเป็ นตัวเงิน รวมผู้บริหาร 4 รายแรกนับจาก MD รวม
ค่ าตอบอื่น และกองทุนสารองเลีย้ งชีพ (กรณีเป็ น Holding Company เปิ ดเผยของผู้บริหารบริษัทย่ อย)
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
1) บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจ าปี 2564 เมื่ อวันที่ 21 เมษายน 2564 มี มติ อนุ ม ัติ จ่ ายค่ าตอบแทน
กรรมการ ดังนี้
ค่ าตอบแทน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ ษทั
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

ปี 2563

ปี 2564

(บาท/ครั้ง)
(บาท/คน/ครั้ง)

20,000
15,000

20,000
15,000

(บาท/ครั้ง)
(บาท/คน/ครั้ง)

19,500
15,000

19,500
15,000
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ค่ าตอบแทน
บาเหน็จ
- ประธานกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการที่มิใช่กรรมการตรวจสอบ

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

สิ ทธิประโยชน์พิเศษอื่น/ผลประโยชน์พิเศษอื่น

ปี 2563

ปี 2564

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

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

-ไม่มี-

-ไม่มี-

หมายเหตุ: เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมโดยไม่มีสิทธิ ประโยชน์พิเศษอื่น/ผลประโยชน์พิเศษอื่น
สาหรับกรรมการที่มีฐานะเป็ นผูบ้ ริ หารทุกท่าน ขอสละสิ ทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่ วนของเบี้ยประชุมและบาเหน็จ

ในปี 2564 บริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรู ปเบี้ยประชุมตามจานวนครั้งที่เข้าประชุม
และบาเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในรู ปเบี้ยประชุมตามจานวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
เบีย้ ประชุ ม

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริษทั
1. คุณกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
ประธานกรรมการ
2. คุณแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
กรรมการ
3. คุณอนุพงษ์ เตชะอานวยพร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง *
กรรมการ
5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ *
กรรมการ
6. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ * #
กรรมการ
รวม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บาเหน็จ
กรรมการ

ค่าตอบแทนรวม

80,000.00

-

250,000.00

330,000.00

60,000.00

-

220,000.00

280,000.00

153,698.63

228,698.63

45,000.00

30,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

185,000.00

30,000.00

623,698.63

หมายเหตุ :
* กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
# กรรมการที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2564
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2) บริ ษทั ย่อย: บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จากัด และ
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด
- ไม่มี ข) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
1) บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี 2) บริ ษทั ย่อย: บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
ปี 2564 บริ ษ ัท จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ผูบ้ ริ ห ารในรู ป ของเงิ น เดื อ นและเงิ น รางวัล (ไม่ ร วมเงิ น
ผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็ นค่าใช้จ่ายในการขาย ) จานวน 4 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้น 10.99 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
1) บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
- ไม่มี 2) บริ ษทั ย่อย: บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
บริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พให้แก่ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยบริ ษทั ได้สมทบใน
อัตราส่ วนร้อยละของเงิ นเดื อนตามที่ บริ ษทั กาหนด โดยในปี 2564 บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นสมทบกองทุนสารองเลี้ ยงชี พสาหรั บ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย จานวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 0.54 ล้านบาท
(3) การว่าจ้างด้านการบริ หารและให้คาปรึ กษาธุรกิจ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการว่าจ้างบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด (PFC) ให้บริ การงานด้าน
บริ หารจัดการและงานสนับสนุ นแก่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริ หารและให้คาปรึ กษาธุ รกิ จ ซึ่ งการว่าจ้าง
ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการแยกงาน (outsourcing) เพื่อใช้บริ การจากหน่วยงานของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ซึ่งเป็ นลักษณะ
การรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่ วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริ มาณธุรกรรมของแต่ละบริ ษทั เพื่อลดค่าใช้จ่าย
โดยรวมที่บริ ษทั จะต้องจัดหาบุคคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน
ขอบเขตการให้บริ การครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
การบริ หารจัดการการกากับกิจการ และสนับสนุนด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุตาม
เป้ าหมายของแต่ละองค์กร รวมถึงดาเนินกิจการให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กร เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อกาหนดของ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีบุคคลกรที่ มีความสามารถ เชี่ ยวชาญ เข้าทาหน้าที่ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารในแต่ละ
องค์กรที่ให้บริ การ
การบริ การให้คาปรึ กษา ทาหน้าที่ ให้คาปรึ กษาแก่องค์กรทุกด้านที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจของ
กิจการ ทั้งด้านการวางแผนการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริ หารงานบุคคลและงานสานักงาน และงานสื่ อสารองค์กร รวมถึงการให้ความรู ้ดา้ นต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู ้
ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร
การบริ การในด้านการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กร เพื่อให้การดาเนิ นกิจการ
บรรลุตามเป้ าหมายและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อในกรณี ที่เรื่ องนั้นจาเป็ นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เช่น งานตรวจสอบภายในองค์กร งานด้านบรรษัทภิบาล การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ งานคดีความ
ทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั บัญชี และภาษีอากร งานบริ การสารสนเทศ รวมถึงบริ หารจัดการแหล่งเงินทุนของกิ จการการติดต่อ
สถาบันการเงิน
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อย่างไรก็ตาม การทาสัญญากับ PFC ถือเป็ นการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทารายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด และ
หาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรื อเงื่ อนไขในการคิดค่าบริ การกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะนา
รายละเอียดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นตามความ
เหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทาสัญญาใหม่
7.5

ข้ อมูลเกี่ยวกับพนักงาน จานวนพนักงานทั้งหมด ค่ าตอบแทนรวม กองทุนสารองเลีย้ งชี พ หากมีการเปลี่ยนแปลง
จานวนพนักงานทีม่ นี ัยสาคัญ
บริ ษทั กาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ทั้งนี้ ในปี 2564 บริ ษทั ย่อยมี
พนักงานทั้งหมด 169 คน โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจานวนทั้งสิ้ น 77.88
ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินรางวัล เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ เป็ นต้น (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการขาย)
จานวนพนักงานและค่ าตอบแทน
ปี 2564

PE

PIL
(บริษทั ย่อย)

PB
(บริษทั ย่อย)

PC (2000)
(บริษทั ย่อย)

รวม

-ไม่มี-

4
6

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-

4
6

-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

ผูบ้ ริ หาร - ชาย (คน)
- หญิง (คน)
พนักงานปฏิบตั ิการและสนับสนุน
- ชาย (คน)
- หญิง (คน)

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั มีนโยบายส่งเสริ มและแนวการปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้จดั ทาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับแผนและทิ ศทางการเติบโตของธุ รกิ จ โดยแต่ละตาแหน่ งงาน แต่ละหน้าที่ จะได้รับการวิเคราะห์
ศักยภาพ (Competency) ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานให้สัมฤทธิ์ ผลเป็ นรายบุคคล เพื่อกาหนดแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับภาระ
งานในหน้าที่ รวมถึ งเพื่อเป็ นการพัฒนา/เตรี ยมความพร้ อมของบุ คลากรโดยการจัดทาแผนความก้า วหน้า/แผนสื บ ทอด
ตาแหน่งงาน (Career Path & Succession Plan)
คุณค่าหลัก (Core Value) คือหัวใจสาคัญขององค์กร ช่วยปรับแนวคิดของแต่ละคนให้มีกระบวนการคิด และการทางาน
ไปในทิ ศทางและลักษณะเดี ยวกัน ส่ งผลไปยังลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในทิ ศทางเดี ยวกันอีกด้วย ดังนั้น หลักในการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ภายใต้ปรัชญาในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” หรื อคุณค่า
หลัก (Core Value) ขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย
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1. คุณภาพ (Quality)
ความหมาย/นิยาม
รายละเอียด
2.

3.

4.

5.

มุ่งมัน่ พัฒนาคุณภาพในทุกด้าน
มุ่งมัน่ พัฒนา เสริ มสร้าง และผลักดันคุณภาพให้ดีเลิศในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการเป็ นผูน้ าในด้านคุณภาพ
ความคิดสร้ างสรรค์ (Innovation)
ความหมาย/นิยาม
ใช้แนวความคิดใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
รายละเอียด
ริ เริ่ ม ผสมผสานแนวความคิดและความรู ้ต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้และพัฒนาการ
ดาเนินงานให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดผลสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
ประโยชน์ ร่วมกัน (Mutual Benefits)
ความหมาย/นิยาม
ดาเนินการบนแนวคิดธุรกิจโลกใหม่ ในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์
รายละเอียด
ดาเนินการตามแนวคิดและหลักการที่ก่อให้เกิดการส่งเสริ ม เกื้อกูลและสร้างประโยชน์
ให้กบั ธุรกิจ พนักงาน สังคม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ทั้งสร้างผลตอบแทนที่มีมูลค่า
ทางการเงิน พร้อมกับการพัฒนาสังคมไปสู่ความสมดุลและยัง่ ยืน
ผสานความรู้ (Collaboration)
ความหมาย/นิยาม
ผสานความรู ้และความสามารถเพื่อร่ วมคิดร่ วมสร้าง
รายละเอียด
มีส่วนร่ วมในการคิด ปฏิบตั ิ และพัฒนา โดยการผสมผสานความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และ
ทรัพยากร ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ร่ วมกันของทุกฝ่ าย
คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
ความหมาย/นิยามยึดหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และวิถีไทยที่ดีงาม
รายละเอียด
ดาเนินชีวติ โดยยึดหลักคุณธรรม เคารพและให้เกียรติซ่ ึงกันและกันตามวิถีไทยที่ดีงาม
พร้อมทั้งดาเนินธุรกิจภายใต้จริ ยธรรมและ ธรรมาภิบาล โดยเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผูอ้ ื่นและสังคมไทย

คุณค่าหลักเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ใช้เป็ นหลักที่ยึดถือในการดาเนินธุรกิจมาโดยตลอด โดยมีความเชื่อว่าการดาเนิ นการภายใต้
ปรัชญา และคุณค่าหลักนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและสังคม ร่ วมดาเนิ นการโดยยึด
คุณค่าหลัก เพื่อสร้างสรรค์สงั คมที่น่าอยูแ่ ละยัง่ ยืน
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้านบุคลากรให้ตอบสนองต่อแนวนโยบายหลักของบริ ษทั บริ ษทั จึงให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน 3 แนวทางหลัก ดังนี้
1. ด้ านความสามารถหลัก (Core Competency)
พนักงานได้รับการพัฒนาและหล่อหลอมในด้าน พฤติกรรม ความเชื่ อ ทัศนคติ อันเป็ นไปในทิศทางที่ ตอบสนอง
สนับสนุ นต่อการบรรลุค่านิ ยมขององค์กรร่ วมกันของบริ ษทั ที่มุ่งดาเนิ นธุ รกิ จแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กบั
ธุรกิจ พนักงาน และสังคม ตามปรัชญาการดาเนิ นธุรกิจ “ธุรกิจก้ าวหน้ า พนักงานมั่นคง สั งคมยั่งยืน” และ “คุณค่ าหลักของ
องค์ กร (Core Value)” ซึ่งประกอบด้วย
1.1 คุณภาพ
1.2 ความคิดสร้างสรรค์
1.3 ประโยชน์ร่วมกัน
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1.4 ผสานความรู ้
1.5 คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความสามารถทางด้ านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
ทักษะและความสามารถทางด้านการบริ หารจัดการ ถื อเป็ นความจาเป็ นและเป็ นเครื่ องมื ออันสาคัญ สาหรั บ
พนักงานระดับบังคับบัญชา พนักงานระดับบริ หาร โดยบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญและกาหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปั จจุบนั และที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาตค ทั้งนี้ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารมีเครื่ องมือที่ดีพอ ในการนาพาองค์กร ทีมงาน
ให้บรรลุซ่ ึงปรัชญา วิสยั ทัศน์และคุณค่าหลักของบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย
2.1 การมีวสิ ยั ทัศน์
2.2 การแก้ปัญหา และการตัดสิ นใจ
2.3 การสื่ อสาร
2.4 การทางานเป็ นทีม และการสร้างเครื อข่าย
2.5 การปลูกฝังแนวคิด และสร้างแรงบันดาลใจ
2.6 การเป็ นโค้ชที่ดี
2.7 การดาเนินการให้สาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.8 การบริ หารด้วยธรรมาภิบาล
3. ความสามารถตามหน้ าทีร่ ับผิดชอบ (Functional Competency)
บุ คลากรแต่ละท่าน แต่ละหน้าที่ จะได้รับการพัฒนาความรู ้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุซ่ ึ งประสิ ทธิ ผลของการ
ทางานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน
บริ ษทั ได้มีการเริ่ มดาเนินการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็ นการรักษาคนเก่งและ
คนดี ให้อยู่กบั องค์กรอีกทั้งยังส่ งผลให้พนักงานสามารถมีความเจริ ญก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชี พของตนเอง และเป็ นการ
พัฒนาขี ดความรู ้ ความสามารถของพนักงานทุ กระดับชั้น ให้การทางานบรรลุเป้ าหมายที่ วางไว้เพื่อที่ จะสามารถแข่งขัน
ในธุรกิจได้
การพัฒนาบุคลากรเน้นคุณค่าหลักในการดาเนิ นธุ รกิ จในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันคือ ธุ รกิ จ พนักงาน และ
สังคม แนวทางการบริ หารงานบุคคล มีดงั นี้
 พัฒนาความสามารถของบุ คลากร กาหนดการพัฒนาส่ งเสริ มคุ ณภาพทั้งความรู ้ ความสามารถ คุณภาพงาน
บริ การและความปลอดภัย ให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่ ดีในแต่ละด้านมี
โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพที่ทา นอกจากนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน (ทักษะ ทัศนคติ เทคนิค) อย่างเป็ นระบบตามแผนการ
อบรมบุ ค ลากร (Training Roadmap) ซึ่ งครอบคลุ ม และสอดคล้อ งกับ Competency หลัก ขององค์ก ร เพื่ อ ท าให้มี ค วามรู ้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบตั ิงาน (Technical Skills) ให้เป็ นที่ยอมรับเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
 ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่ งเสริ มและเข้าร่ วมในกิจกรรมที่สนับสนุนตามหลักวิถีไทยที่ดี และกิจกรรมที่
เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการยึดถือปฏิบตั ิตามคู่มือนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
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7.6

ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
7.6.1 ระบุรายชื่ อบุคคลทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ ดังนี้
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจริ ญญา ศิริสืบ เป็ นเลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อ
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของการประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสนับสนุนให้การกากับ
ดูแลกิ จการเป็ นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ เลขานุ การบริ ษทั มีคุณสมบัติและหน้าที่
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ
1) ต้องมีความรู ้ข้ นั พื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ ยวข้องกับ
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) ต้องมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ
3) ต้องมีความรู ้ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริ ษทั และความสามารถในการสื่ อสารที่ดี เป็ นคุณสมบัติเสริ มที่
ช่วยให้การทาหน้าที่เลขานุการบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
หน้าที่ ความรั บผิดชอบหลักของเลขานุ การบริ ษทั คื อ การสนับสนุ นคณะกรรมการในด้านที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
กฎระเบียบ สาหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริ ษทั รวมถึงหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1) จัดการเรื่ องการประชุมผูถ้ ือหุน้ การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นให้ผูบ้ ริ หารที่เกี่ ยวข้องและติดตามการปฏิบตั ิตามมติ
และนโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3) ให้ ค าปรึ ก ษาและข้อ เสนอแนะเบื้ อ งต้น แก่ ค ณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยที่ แ ต่ ง ตั้ง โดย
คณะกรรมการ ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบตั ิและข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ
4) ดู แลให้หน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั เป็ นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสื อจดทะเบี ยนนิ ติบุคคล
บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
5) ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกากับ ดูแลโดยเป็ นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั
6) ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไป ให้ได้รับทราบสิ ทธิต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้
7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั เพื่อประกอบการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
8) จัดให้มีการให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
ข้อมูลติดต่องานเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์
: 0-2301-1565
โทรสาร
: 0-2748-2063
E-mail
: charinya@pfc.premier.co.th
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ผู้ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
บริ ษทั ได้แต่งตั้ง นางสาวจิ ตติมา นาคลดา เป็ นผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
งานบัญชีและงานการเงิน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้แต่งตั้ง นายเอกพันธุ์ นวลเมือง ผูอ้ านวยการ งานตรวจสอบภายใน เป็ นผูส้ อบทานและประเมินระบบ
การควบคุมภายใน วางแผนงานตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประวัติของนายเอกพันธุ์
นวลเมือง ปรากฎตามเอกสารแนบ 3
7.6.2 รายชื่ อหัวหน้ างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้ อมูลติดต่ อ
ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์:
โทรศัพท์
: 0-2301-1550
โทรสาร
: 0-2398-1188
E-mail
: ircontact@pe.premier.co.th
7.6.3 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่ งเป็ นสานักงานสอบ
บัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด
ทั้งนี้ บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ให้ความเห็ นชอบ และได้รับความเห็ นชอบจากที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่มีความ
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้
เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ค่าตอบแทนจากการบัญชี (Audit Fee) ที่จ่ายให้กบั ผูส้ อบบัญชีในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีดงั ต่อไปนี้
รายการที่
1
2
3
4

บริษทั ผู้จ่าย

ชื่ อผู้สอบบัญชี

บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์เรจ จากัด
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ไม่มี
7.6.4 กรณีเป็ นบริษัทต่ างประเทศให้ ระบุชื่อตัวแทนประสานงานในประเทศไทย
ไม่มี
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8
8.1

รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
สรุปผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการในรอบปี ทีผ่ ่านมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการ
(1) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่ วมในคณะกรรมการ
ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
โดยปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการอิสระจานวน 1 คน ได้แก่ นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร
บริ ษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุ น ที่ ทจ.4/2552 ลงวัน ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดี่ยวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้
บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20
ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักสอบงานบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบธุรกิจที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ก. กรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย
ปฏิ บตั ิหน้าที่ คณะกรรมการสรรหา เป็ นผูส้ รรหาและพิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่ มีคุณสมบัติเหมาะสมนาเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริ ษทั ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริ ษทั มี จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่ งที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ และ
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เท่ าจานวนกรรมการที่ จะพึงมี หรื อพึงเลื อกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการ
เลื อกตั้งในลาดับถัดลงมา มี คะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่ จะพึงมี หรื อพึง
เลือกในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
3. ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งหนึ่ งในสาม ถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้
วิธี จับ สลากกันว่า ผูใ้ ดจะออก ส่ ว นปี หลังๆ ต่ อ ไปให้ก รรมการคนที่ อยู่ในต าแหน่ ง นานที่ สุ ดนั้น เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการที่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
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5. ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลื อ กบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ ต ามกฎหมายก าหนดเข้า เป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ น
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ ง ออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงและมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือ โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงในการประชุมนั้น
ข. กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่
ในการเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่กาหนดว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค. ผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบายที่ จะสรรหาผูบ้ ริ หารโดยคัดเลือกบุคคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และมี
ประสบการณ์เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานบริ ษทั และเข้าใจธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ได้ โดยดาเนิ นการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากร
บุคคล และจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. คณะกรรมการส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องในระบบ
การกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทาเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอก
2. คณะกรรมการกาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจ และ
การดาเนิ นการด้านต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ ของกรรมการ โดยมีเลขานุ การบริ ษทั เป็ นผู ้
ประสานงานในเรื่ องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ความรู ้
ทัว่ ไปของธุรกิจ แนวทางการดาเนินงาน เป็ นต้น
3. คณะกรรมการกาหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หาร และเปิ ดเผยในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั
4. คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาและ
สื บทอดงาน ซึ่งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู งมีการเตรี ยมให้พร้อมเป็ นแผนที่ต่อเนื่อง ถึงผูส้ ื บทอดงานในกรณี ที่ตน
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
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ในปี 2564 มี กรรมการเข้าร่ วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ดังนี้
ลาดับ
1.

ชื่ อ-สกุล
นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

ตาแหน่ ง
กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร

หลักสู ตรที่อบรมปี 2564

ระยะเวลา
อบรม (วัน)

 Effective Risk Governance & GRC + Risk Culture Building

Integrating with Strategy & Performance ปี 2564
 แนวโน้ม ทิศทางการทา M&A ประเด็นสาคัญที่ตอ้ งพิจารณา
และกลยุทธ์การทา M&A ให้ประสบความสาเร็ จ
 CFO Refresher รุ่ นที่ 2 ปี 2564

2 วัน
3 ชัว่ โมง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
เพื่ อ ให้ค ณะกรรมการร่ ว มกันพิ จารณาผลงานและปั ญหา เพื่ อ การปรั บปรุ งแก้ไ ขต่อ ไป โดยก าหนดบรรทัด ฐานที่ จะใช้
เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
2. การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการเป็ นการประเมิ น ทั้ง คณะและรายบุ ค คล ส าหรั บ
คณะกรรมการชุดย่อยเป็ นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ข้ นั ตอนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1 One Report) ของบริ ษทั
3. คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริ หาร หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั เป็ นประจา
ทุกปี เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
สาหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริ ษทั จะจัดส่ งแบบประเมิน
ดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทาการประเมินในเดื อนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี
หลังจากนั้นเลขานุ การบริ ษทั จะทาการรวบรวมและรายงานสรุ ปผลการประเมินโดยเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุ งแก้ไขการทางานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อไป
สาหรั บหลักเกณฑ์การประเมิ น บริ ษทั มี การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ง านของคณะกรรมการทั้งคณะและ
รายบุคคล โดยใช้วธิ ีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรื อไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
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โดยผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสาหรับปี 2564 ของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หัวข้อ สรุ ป
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมาก
8.1.2 การเข้ าร่ วมประชุมและการจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การเข้าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการ รายละเอี ยดปรากฏตามหัวข้อ 7.2 ข้อมูล
เกี่ยวกับคณะกรรมการ หัวข้อย่อย 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
รายบุ ค คล รายละเอี ย ดปรากฏตามหั ว ข้อ 7.4 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผู ้บ ริ ห าร หั ว ข้อ ย่ อ ย 7.4.3 จ านวนค่ า ตอบแทนรวมของ
กรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารเป็ นตัวเงินฯ
8.1.3 การกากับดูแลบริษัทย่ อย
บริ ษทั มีนโยบายให้บริ ษทั ย่อยยึดถือและปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ตามแนวทางที่บริ ษทั
ได้กาหนดไว้ และมี การกาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนิ นการของบริ ษทั ย่อย รวมถึ งการดาเนิ นกิ จการที่ สาคัญหรื อมีขนาด
รายการที่เป็ นสาระสาคัญจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั ก่อน นอกจากนี้ คณะกรรมการจานวนข้างมาก
ของบริ ษทั ย่อยก็เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทาให้การดาเนิ นงานต่างๆ ของบริ ษทั ย่อยจะคานึงและยึดถือแนวทางการดาเนินงาน
ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
กลไกในการกากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานในบริษัทย่ อย
ประธานกรรมการบริ หารมีอานาจและหน้าที่ในการกากับการบริ หารกิจการของบริ ษทั ย่อย รายละเอียดปรากฏ
ตามหัวข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ หัวข้อย่อย 7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ เรื่ อง อานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของประธานกรรมการบริ หาร
8.1.4 การติดตามให้ มกี ารปฏิบัตติ ามนโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการกากับดูแลกิจการ
การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยรวบรวมอยูใ่ นนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรณยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายที่จะ
ปฏิ บัติ ต ามแนวทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั โดยถือเป็ นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ ยึดหลักความ ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีเหตุมีผล และเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรมที่ดี
การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริ ษทั มีการดูแลและการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการ
และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ ยวกับระบบงาน
ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่ อสารข้อมูล ซึ่งเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ
2) กาหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปั ญญา มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับ
ของบริ ษทั สาหรับพนักงาน ผูร้ ับจ้าง ผูข้ ายสิ นค้า/ผูใ้ ห้บริ การ รวมทั้งผูท้ ี่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริ ษทั เพื่อป้ องกันการเปิ ดเผย
ข้อมูลหรื อข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
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3) กาหนดระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส ความ
เสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั ไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ ยวกับความเหมาะสมการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ต้องรักษาความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ไม่นาไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาประโยชน์
แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทาการซื้ อขายโอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั โดยใช้ความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั เว้นเสี ยแต่วา่ ข้อมูลดังกล่าวได้เปิ ดเผยต่อสารธารณชนแล้ว และไม่เข้า
ทานิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม และจะต้องไม่ทาการซื้ อขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดื อนก่อนมีการเปิ ดเผยงบ
การเงิ น และภายใน 2 วันทาการหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกาหนดดังกล่าวนี้ ให้รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ด้วย หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อกาหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทาง
วินยั และ/หรื อตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
4) กาหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั และในกรณี ที่
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ ง พ.ร.บ.หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการให้สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กาหนดให้มีการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็ น
ประจาทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One
Report)
5) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนที่ ทจ.2/2552
การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี และการบริ หารจัดการ
ในกรอบของการเป็ นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย บริ ษทั จึงกาหนดนโยบาย “การต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ” และประกาศเป็ นนโยบายเพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุก
ระดับยึดถือปฏิบตั ิ มีขอบเขตระบบบริ หารจัดการการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการทางาน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้ อ จัดจ้าง จัดจาหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการทางานอื่นๆ ที่มีความ
เสี่ ยงต่อการเกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยบริ ษทั ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริ ตจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และได้รับการ
รับรองการต่ออายุเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับการรับรองฐานะสมาชิก
แนวร่ ว มปฎิ บัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้า นทุ จริ ต จากคณะกรรมการแนวร่ ว มปฎิ บัติใ นการต่ อต้า นการทุ จริ ตใน
ภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการกาหนดเป็ นความรับผิดชอบด้านการบริ หาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจน
ดังต่อไปนี้
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1. ความมุ่งมัน่ ของฝ่ ายบริหาร (Management Commitment)
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ต่อการนาระบบมาตรการการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ มาใช้ในกระบวนการทางาน และ
ปรับปรุ งระบบบริ หารให้มีความโปร่ งใสตามหลักบรรษัทภิบาล โดยกรรมการผูจ้ ดั การได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ทาให้บริ ษทั ดาเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ตามข้อกาหนดของมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งได้
สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วน ได้ช้ ีแจงทาความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และบุคคลภายนอก
ที่ เ กี่ ย วข้อ งให้ต ระหนัก ถึ งความส าคัญ ของการด าเนิ นกระบวนการต่ า งๆ อย่า งโปร่ ง ใส สอดคล้อ งกับ ระเบี ย บนโยบาย
ข้อกาหนด ของกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
 ห้ามกรรมการ ผูบ
้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในสายธุรกิจดาเนินการหรื อยอมรับหรื อให้
การสนับสนุนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและ/หรื อทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริ ษทั ย่อยทุกบริ ษทั พร้อม
ให้การสนับสนุนหรื อส่ งเสริ มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับจ้างหรื อผูร้ ับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ
บริ ษทั และกาหนดให้มีการสอบทานการปฏิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้ อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนมีการ
ทบทวนแนวทางการปฏิ บัติให้ส อดคล้อ งกับนโยบาย ระเบี ย บปฏิ บัติ ข้อ ก าหนด ข้อ บัง คับ ประกาศ กฎหมาย และการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
 มาตรการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และเป็ นหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับจ้างหรื อผูร้ ับจ้างช่วงที่จะมี
ส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิเพื่อให้การดาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บรรลุตามนโยบาย
ที่กาหนด
 บริ ษท
ั พัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงหลัก
ปฏิบตั ิดา้ นจริ ยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และ
นามาจัดทาเป็ นคู่มือแนวทางในการปฏิบตั ิแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง
 บริ ษท
ั ไม่กระทาหรื อสนับสนุนการให้สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยูภ่ ายใต้การดูแล รวมถึงการ
ควบคุมการบริ จาคเพื่อการกุศล การบริ จาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความ
โปร่ งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรื อเอกชนดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
 บริ ษท
ั จัดให้มีการควบคุมภายในที่ เหมาะสมสม่ าเสมอ เพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานมี การปฏิ บตั ิ ที่ ไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
 บริ ษ ท
ั จัดให้ความรู ้ด้านการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นแก่ คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน เพื่อส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ รวมถึงสื่ อให้เห็ นถึงความมุ่งมัน่ ของ
บริ ษทั
 บริ ษท
ั จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่ งใสและถูกต้องแม่นยา
 บริ ษท
ั ส่ งเสริ มให้มีการสื่ อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัยโดยมัน่ ใจได้วา่ ผูแ้ จ้งเบาะแสได้รับการคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อ
กลัน่ แกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
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การแจ้ งเบาะแส
นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิดและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั กาหนดให้ผบู ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนินการให้พนักงาน
ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบตั ิ/ข้อกาหนดของบริ ษทั
หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริ งจัง และได้กาหนดแนวปฏิ บตั ิในการพิจารณาและสอบสวน
เรื่ องราวร้องทุกข์หรื อร้องเรี ยนที่เป็ นระบบ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผรู ้ ้องทุกข์หรื อผูร้ ้องเรี ยนไว้วางใจและเชื่อมัน่ ใน
กระบวนการสอบสวนที่เป็ นธรรม
เพื่อให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็ นธรรม บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางรับ
แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ ยงที่
จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจาการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อจากการปฏิบตั ิของ
พนักงานของบริ ษทั เกี่ยวกับการทาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึง
การทุจิต การปฏิบตั ิที่ไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรื อ
ข้อร้องเรี ยน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้
 กรรมการตรวจสอบ
 เลขานุการบริ ษท
ั
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1565
แฟกซ์ : 0-2748-2063
อีเมล : Charinya.act@pe.premier.co.th
เมื่อบริ ษทั ได้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มาแล้ว บริ ษทั จะดาเนิ นการรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล ตรวจสอบ และกาหนดมาตรการในการดาเนินการเพื่อบรรเทาความเสี ยหายให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบโดยคานึงถึง
ความเดือดร้อน เสี ยหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่ องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดาเนินการและ
รายงานให้ผูร้ ับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็ น/ข้อเสนอแนะ
ทราบ รวมทั้งรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั แล้วแต่กรณี
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ทั้งที่เป็ นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทางานให้แก่บริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่น บริ ษทั จะไม่
เปิ ดเผยข้อมู ล อื่ นใดของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อ ร้ อ งเรี ยน/ข้อคิ ดเห็ น/ข้อ เสนอแนะ หรื อ ผูท้ ี่ ให้ความร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง รวมไปถึงจะได้รับการปกป้ องและคุม้ ครองสิ ทธิตามกฎหมาย หรื อตามแนวทางที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้

86

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564

8.2

แบบ 56-1 One Report

รายงานผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
8.2.1 จานวนครั้งการประชุม และการเข้ าประชุม
กรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่ อกรรมการตรวจสอบ
1. นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร * #

ตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุ มทั้งหมด (ครั้ง)
2/2

หมายเหตุ
* เป็ นผูม้ ีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
# กรรมการอิ ส ระที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ เ ป็ นกรรมการตรวจสอบ เมื่ อ วัน ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และได้เข้าร่ วมประชุ มกรรมการตรวจสอบครบทุกครั้ งภายหลังได้รั บ การ
แต่งตั้ง

8.2.2 ผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6
8.3

สรุปผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องกรรมการชุดย่ อยอื่น
8.3.1 จานวนครั้งการประชุม และการเข้ าประชุม
ไม่มี
8.3.2 ผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่ อย
ไม่มี
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9
9.1

การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง ครอบคลุมทั้งด้าน
การเงิ น การปฏิ บตั ิงาน การดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ ยวข้องด้วยตระหนักว่า เป็ นกลไก
สาคัญที่จะสร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายบริ หารในการช่วยลดความเสี่ ยงทางธุรกิจ รวมทั้งจัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม
เพียงพอมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการปกป้ องรักษาและดูแลทรัพย์สินและ
มีการกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการทาหน้าที่ กากับดูแลระบบการกากับดูแลกิ จการและ
ติดตามระบบการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และทาหน้าที่ในการกากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
มี ความเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งการดูแลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการปฏิ บัติตามข้อกาหนด และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อ
ป้ องกันมิให้เกิดการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร รายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการ ทาหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิ ทธิ ภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การปฏิบตั ิงานในฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจาปี ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ โดยนา
กรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และ
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุ มภายใน การบริ หารความ
เสี่ ยง และการกากับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านต่างๆ มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากที่สุด
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กาหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้
พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่ งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองและสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่าง
ทันท่วงที เพื่อก่อให้เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสาเร็ จของงานจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ตลอดจนมีการประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละครั้งเป็ นประจาทุกปี
ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการได้จดั ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอ และความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยในปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการทบทวนแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้ง
ให้ขอ้ เสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่ งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบตั ิการให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยมีการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หารและอนุมตั ิแบบประเมินที่ฝ่ายบริ หารจัดทาแล้ว จากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ตามแบบประเมินการควบคุมภายในที่สานักงาน
ก.ล.ต. ได้พฒั นาขึ้น คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
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9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยจัด
ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่ จะดาเนิ นการตามระบบได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมี ระบบการควบคุ มภายใน ติ ดตาม
ควบคุมดูแลการดาเนิ นงานให้สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจากการนาไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มี
อานาจ รวมถึงการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว ในส่ วนการหารื อกับ
ผูส้ อบบัญชี เห็นว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจัดทางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายในอย่างครบถ้วน มี
สาระสาคัญ ดังนี้
1) การควบคุมภายในองค์ กร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิจและการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน สามารถวัดผล
ได้ มีการทบทวนเป้ าหมายและเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานจริ งกับเป้ าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การ
จัดทาผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ ตามสายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่ เหมาะสมเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ และกาหนดเกี่ยวกับเรื่ องจรรยาบรรณ จริ ยธรรมทางธุรกิจ นโยบายใน
เรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่า
ของความซื่ อตรง และจริ ยธรรม รวมทั้งกาหนดให้มีคู่มือการใช้อานาจดาเนินการและคู่มือการปฏิบตั ิงานหลักที่สาคัญของทุก
ระบบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่ งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยูเ่ สมอ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บัติ ง าน โดยพิ จ ารณาถึ ง หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและระบบการควบคุ ม ภายใน จัด ให้ มี น โยบายพัฒ นาบุ ค คลและมี
กระบวนการสรรหาบุคลากร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกปี โดยนาระบบ Competency
และกาหนดตัวชี้ วดั ความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ฝ่ ายงาน
แผนก และระดับบุคคลโดยนามาเชื่ อมโยงกับผลประเมินการปฏิ บตั ิงานของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ ยงั จัดให้มีการ
คัดเลือกพนักงานที่มีศกั ยภาพตามแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อพัฒนาส่ งเสริ มและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถให้อยู่กบั บริ ษทั รวมทั้งส่ งเสริ มรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึ กและปฏิบตั ิตาม
อย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีความโปร่ งใส เป็ นธรรม ต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน และส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกาหนดไว้
คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจ
รวมทั้งกากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ โดยกาหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชดั เจนในการ
ถ่วงดุลอานาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานและติดตามผลการ
ดาเนิ นงานเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายขององค์กรอย่างสม่าเสมอ ทาหน้าที่กากับดูแลและพัฒนาการดาเนิ นการด้านการควบคุม
ภายใน แสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ กาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อส่งเสริ มและเพิ่มมูลค่าต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ต
ภายในบริ ษทั รวมทั้งการทบทวนการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่งบริ ษทั ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วม
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ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต และมีความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริ ตและ
คอร์รัปชันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) การประเมินความเสี่ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกากับดูแลการบริ หาร
ความเสี่ ยงขององค์กรให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเพือ่ ให้
ทุกคนถือปฏิ บตั ิ ในการพิจารณาประเมินปั จจัยความเสี่ ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดาเนิ นงาน การเงินการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
และด้านเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็ น ระดับองค์กร และระดับฝ่ ายงาน รวมทั้งความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันที่อาจ
กระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ ยงที่สาคัญตามผลกระทบและโอกาสที่
จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อกาหนดแผนงานการบริ หารความเสี่ ยง และมาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอ
เหมาะสม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กาหนดนโยบายและกลยุทธ์สาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงโดยการเชื่ อมโยงการบริ หาร
ความเสี่ ยงเข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ต สามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรื อปั จจัยความเสี่ ยงจากการ
ประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปั จจัยเสี่ ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็ นประจาทุกปี
3) การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้ก าหนดนโยบายที่ ส าคัญ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ มีมาตรการ
ควบคุมที่ ช่วยลดความเสี่ ยงที่ จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เลือกและพัฒนากิ จกรรมการ
ควบคุมทัว่ ไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์องค์กร จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทาง
นโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบตั ิเพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้น้ นั สามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้ มีการ
จัดทาคู่มืออานาจดาเนิ นการเพื่อกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และวงเงิ นอานาจอนุ มตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับอย่าง
ชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการจัดทาและทบทวนคู่มืออานาจดาเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม
กับโครงสร้างองค์กรและการปฏิ บัติงานในปั จจุบนั การจัดทาคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่กาหนด และจัดโครงสร้างการทางานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงานอย่างชัดเจน
ในการอนุมตั ิการบันทึกรายการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน และมีการติดตามการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและกฎระเบี ยบที่ มีผลบังคับใช้อย่างเคร่ งครัด รวมทั้งมี หน่ วยงานตรวจสอบภายในดาเนิ นการสอบทานผลการ
ปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ คู่มืออานาจดาเนิ นการและคู่มือการปฏิ บตั ิงานต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการนาระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อช่วยให้การปฏิบตั ิงานมีความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทาธุรกรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั ฯ ให้ถือปฏิ บตั ิเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน ให้มีความถูกต้อง โปร่ งใส และเป็ นธรรม ตามหลักเกณฑ์ของ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต.
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4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล โดยจัดให้มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ สาคัญอย่างเพียงพอ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่การจัดหาข้อมูลทั้งจาก
ภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้
ตามที่กาหนดไว้ มีการปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และมีการจัดทารายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อใช้
ประกอบการตัดสิ นใจ โดยได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล
ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบตั ิงานและการนาข้อมูลที่สาคัญไปใช้
ในการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารและตัดสิ นใจทางธุรกิจ มีความครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยการจัดทารายงาน
เชิ งวิเคราะห์เปรี ยบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริ ง รายงานทางบัญชี และการเงิน มีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึ กบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่ งใสและเพื่อเป็ นข้อมูลในการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการได้
พิจารณาร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายงานตรวจสอบภายใน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการจัดทางบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทุก
ไตรมาส เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีการประชุมเพิ่มเติมในวาระที่สมควร
การสื่ อสารข้อมูล มีการจัดช่องทางการสื่ อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่ อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ
รวมทั้งเรื่ องต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ การกาหนดช่องทางที่ปลอดภัยสาหรับการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน มีการสื่ อสารกันระหว่างหน่วยงานภายในบริ ษทั กับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายในรวมทั้งมีการกาหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ขอ้ มูล และจัดให้มีช่องทาง
การสื่ อสารที่ผรู ้ ับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว
ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรี ยมข้อมูลและ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุ ปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนใน
รายงานการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง
5) ระบบการติดตาม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ และมีระบบการ
ติดตามการปฏิบตั ิงานเป็ นลาดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ หาร และคณะผูบ้ ริ หาร เพื่อติดตามเป้ าหมายและ
กากับการดาเนิ นการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยูใ่ นแผนธุรกิจประจาปี โดยได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
เป็ นประจ าทุ ก เดื อ น พร้ อ มทั้ง แก้ไ ขปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และปรั บ แผนการด าเนิ น งานให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรี ยบเทียบผลงานจริ งกับประมาณการ ในกรณี ที่ผลการดาเนินงานจริ งมีความแตกต่างจากประมาณการ
จะให้ผูร้ ับผิดชอบนาเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิ บตั ิ งานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่ วมพิจารณาเพื่ออนุ มตั ิ
แผนการแก้ไ ขปั ญ หา และให้ร ายงานการปฏิ บัติอ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทั้ง ก าหนดระยะเวลาการติ ดตามผลไว้โ ดยชัดเจน
นอกจากนี้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง และมีการเปิ ดเผย
รายการที่เกี่ยวโยงหรื อรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
9.1.2 ข้ อบกพร่ องเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่ อย
คณะกรรมการจัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้าน
บัญชีและการเงิน การปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่ องทุจริ ต ที่มีผลกระทบต่อ
ฐานะชื่อเสี ยงอย่างมีนยั สาคัญ เพื่อรี บดาเนิ นการแก้ไขอย่างทันท่วงที จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การควบคุมภายในยังดาเนิ นไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการประเมินและสื่ อสาร
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ข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่ รับผิดชอบ ซึ่ งรวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งและคณะกรรมการตาม
ความเหมาะสม โดยผูร้ ับผิดชอบในฝ่ ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายใน
9.1.3 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ งทาหน้าที่
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานสาหรับการปฏิบตั ิงานวิชาชี พการตรวจสอบภายใน เพื่อให้
มั่น ใจว่า ข้อ ตรวจพบจากการตรวจสอบหรื อ สอบทานได้รั บการปรั บปรุ งแก้ไ ขอย่า งเหมาะสมและทันท่ ว งที กรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเพียงพอ
เหมาะสม และไม่พบข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญ
9.1.4 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ดารงตาแหน่ งหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
กรรมการตรวจสอบได้กากับดูแลให้งานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมัน่ และให้คาปรึ กษา
ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรมต่อการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการ
ปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทางานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และรายงานตรง
ต่อกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
และมีประสิ ทธิภาพ ควบคู่กบั การบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยอมรับได้ และการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยมอบหมายให้คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ งานตรวจสอบภายใน บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล
จากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งได้พิจารณาคุณสมบัติของคุณ
เอกพันธุ์ นวลเมื อง แล้ว เห็ นว่ามี ความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิ บัติหน้าที่ ดัง กล่ าว เนื่ องจากมี ความเป็ นอิ สระ มี วุฒิ
การศึกษา มีประสบการณ์ในการปฎิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นอย่าง
ดี และยังได้เข้าร่ วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
9.1.5 แนวปฏิบัตกิ ารแต่ งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ าย ผู้ดารงตาแหน่ งหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะต้อง
ผ่านการเห็นชอบจากกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ หน่ วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิ บตั ิงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสาหรับการปฏิ บตั ิงานวิชาชี พการ
ตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้มีการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพฯ และการประเมินความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้
เสี ย นอกจากนี้มีการประเมินความเชี่ยวชาญและความสามารถด้านการตรวจสอบ เพื่อใช้ประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบของ
ผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของงานตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลอย่าง
ต่อเนื่ อง ทาให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นอยู่อย่างแท้จริ ง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อจากัดต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับการพัฒนาผูต้ รวจสอบภายในให้มีทกั ษะความรู ้
และความสามารถในระดับ มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมทั้งความรู ้ดา้ นวิชาชีพตรวจสอบภายใน และด้านธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมถึงความรู ้ดา้ น
วิชาชีพอื่นๆ และส่งเสริ มการทดสอบเพื่อรับวุฒิบตั รสาหรับผูท้ ี่ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
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9.2

แบบ 56-1 One Report

รายการระหว่ างกัน
9.2.1 ข้ อมูลรายการะหว่ างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง / 9.2.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุผลของรายการ
รายการระหว่ างกันของ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กับ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้ องใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง

บมจ. พรี เมียร์ เทคโนโลยี
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
บมจ. พรี เมียร์ มาร์ เก็ตติง้
บจ. พี.เอม.ฟูด
บจ. พรี เมียร์ แคนนิ่ ง อินดัสตรี้
บจ. พรี เมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
บจ. พีเอ็ม เอสอี
บจ. มีวนา
บมจ. พรี เมียร์ โพรดักส์
บจ. อินฟิ นิ ท กรี น
บจ. พรี เมียร์ รี สอร์ ทส์ แอนด์ โฮลเทลส์
บจ. แทมมาริ น วิลเลจ
บจ. เสรี พรี เมียร์
บจ. พรี เมียร์ แอสเซ็ทส์
บจ. พรี เมียร์ เมโทรบัส
บจ. พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล
บจ. เสรี พร็ อพเพอร์ ต้ สี ์ โฮลดิง้
มูลนิ ธิยุวพัฒน์
บจ. เนเจอร์ ทชั
บจ. ไทยดีเอ็มอาร์ รีเทล

ประเภทรายการ

ธุ รกิจปกติ

หน่ วย (ล้ านบาท)

ลักษณะรายการ

ความสั มพั นธ์

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย:รายได้จากค่าเช่า ค่าบริ การ
- บริ ษทั มีรายได้คา่ สิทธิ การเช่า อาคารพรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค
ตามสัญญาระยะยาว
- บจ. พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) ให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็ นสัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน อายุเช่า 3-5 ปี

มูลค่ารายการ
ปี 2564

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

มีกรรมการร่ วมกัน
- อ้างอิงตามราคาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงปี ที่ทาสัญญา
1.00 - รายได้จากสัญญาค่าตอบแทนสิทธิ ต้งั แต่ปี 2531 ซึ่งขณะนั้น
บริ ษทั เป็ นเจ้าของอาคารสัญญามีระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุด ปี 2565
13.87 - ราคาค่าเช่ากาหนดจากต้นทุนการให้เช่าบวกกาไรจานวน
หนึ่ งเทียบเคียงกับการให้เช่าของผูเ้ ช่ารายอื่น

- บจ. พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง ให้เช่ายานพาหนะเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
อายุเช่า 3-5 ปี พร้ อมกับให้บริ การพนักงานขับรถ

37.32 - ราคาค่าเช่ากาหนดจากต้นทุนการให้เช่าบวกกาไรจานวน
หนึ่ งเทียบเคียงกับการให้เช่าของผูเ้ ช่ารายอื่น

ลูกหนี้ การค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง
บมจ. พรี เมียร์ มาร์ เก็ตติง้
บจก.แทมมาริ น วิลเลจ
บมจ. พรี เมียร์ โพรดักส์
บจ. เนเจอร์ ทชั
บจ. ไทยดีเอ็มอาร์ รีเทล
มูลนิ ธิยุวพัฒน์

0.09
0.70
0.02
0.01
0.01
0.18

รวม

1.01
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หน่ วย (ล้ านบาท)
นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
บจ. พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล

ประเภทรายการ
สนับสนุน
ธุ รกิจปกติ

ลักษณะรายการ

ความสั มพั นธ์

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย:-

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าบริ การต่อเดือน มีดงั นี้
บมจ.พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
บจ. พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง
บจ. พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ
บจ. พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
และมีกรรมการ
ร่ วมกัน
- ที่ บจ. พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล ให้บริ การตามสัดส่วนของ
2.16 รายได้ สินทรั พย์และอัตรากาลังคน
13.16
5.85
1.08

อัตรา 224,500 บาท
อัตรา 1,096,640 บาท
อัตรา 487,420 บาท
อัตรา 90,000 บาท

รวม
บจ. พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล

มูลค่ารายการ
ปี 2564

22.25

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย:สนับสนุน
ธุ รกิจปกติ

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
และมีกรรมการ
ร่ วมกัน

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นผูใ้ ช้บริ การร่ วม งานบริ การที่ บจ. ดาต้าโปร
คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ ให้บริ การเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
เจ้ าหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้ อง
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2.16

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564

แบบ 56-1 One Report
หน่ วย (ล้ านบาท)

นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
บจ. เสรี พร็ อพเพอร์ ต้ สี ์ โฮลดิง้

ประเภทรายการ
สนับสนุน
ธุ รกิจปกติ

ลักษณะรายการ

ความสั มพั นธ์

มูลค่ารายการ
ปี 2564

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

บริ ษทั ย่อย:ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

มีกรรมการร่ วมกัน

4.20

- บริ ษทั ย่อย ทาสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร PCP สัญญา

- อัตราค่าเช่าและค่าบริ การส่วนกลางเทียบเคียงราคาตลาด ส่วน
ค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ตามจานวนที่ใช้จริ ง

เช่ามีอายุ 3 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- พื้นที่เช่า บจ. พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง 499.52 ตรม. ราคาค่าเช่า 303 บาท ต่อ
ตรม. สัญญาครบกาหนด 30 ก.ย. 2567
- พื้นที่เช่า บจ. พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ 70 ตรม. ราคาค่าเช่า 303 บาท ต่อ ตรม.
ครบสัญญา 30 ก.ย. 2567
- ค่าบริ การส่วนกลาง 228 บาท ต่อ ตรม.
เจ้ าหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้ อง
เงินประกันตามสั ญญาเช่ า

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล
ผูถ้ ือหุ้นและ/หรื อผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลย้อนหลังเพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th
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- ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างตามจ่ายจริ ง และค่าซ่อมจากค่า
วัสดุบวกค่าแรง
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9.2.3 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
9.2.4 เหตุผลทีบ่ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งถือหุ้นในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมเกินกว่ าร้ อยละ 10
บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็ นไปตามลักษณะการ
ประกอบธุ รกิ จปกติ หรื อสนับสนุ นธุ รกิ จปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายและบริ การ การเช่ าพื้นที่ สานักงาน การให้เช่าพื้นที่
สานักงาน การว่าจ้างบริ หารตามสัญญาว่าจ้างบริ หารและให้คาปรึ กษาธุรกิจ การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ค่าเช่า
และบริ การอื่นๆ เป็ นต้น ซึ่ งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิ ดขึ้นตามความจาเป็ นและเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริ ษทั โดยมีการกาหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และ
เป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จะสอบทานรายการระหว่างกัน
เป็ นรายไตรมาส
สาหรับรายการระหว่างกันที่สาคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริ ษทั จะเสนอให้กรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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ส่ วนที่ 3
งบการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อ ยที่ จัด ท าขึ้ นเพื่ อ ให้เกิ ด ความมั่น ใจว่า ได้แ สดงฐานะการเงิ น รายได้ ค่ า ใช้จ่ า ย และกระแสเงิ น สดรวมที่ เป็ นจริ งและ
สมเหตุสมผล โดยได้จดั ให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่รักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้ องกัน
ทุจริ ตและการดาเนิ นการที่ผิดปกติ และในการจัดทารายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถื อปฏิ บัติโดยสม่ าเสมอ และเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แล้ว
คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระ สอบทานรายงานทางการเงินและสอบทาน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานกรรมการตรวจสอบซึ่ งได้
แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
คณะกรรมการมีความเห็ นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงิ นและงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

( นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์ )
ประธานกรรมการ
ในนามคณะกรรมการ
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บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
อายุ 72 ปี
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท
26 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิ น สหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 70/2549
 หลักสู ตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 32/2553
 หลักสู ตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557
 หลักสู ตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ น 19/2558
 หลักสู ตร Board that Make a difference (BMD) รุ่ นที่ 5/2560
 หลักสู ตร Strategic Board Master Class รุ่ นที่ 6/2562
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2552 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2543 - 2562
กรรมการ
2543 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษาประธานกรรมการ
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บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
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นางแน่ งน้ อย บุณยะสาระนันท์
อายุ 76 ปี
กรรมการ
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท
26 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา
 บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, USA.
 Senior Executive Program, (SEP) SASIN
การอบรมหลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 67/2550
 หลักสู ตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 9/2557
 หลักสู ตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่ นที่ 1/2560
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 - ปัจจุบนั
กรรมการ
ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
-ไม่มีการดารงตาแหน่ง-

บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
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นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร
อายุ 58 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
21 เมษายน 2564
วุฒิการศึกษา
 ปริ ญญาโท มหาบัณฑิตทางการบริ หารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนี ยบัตร บัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปรี ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 23/2547
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
2552 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2561 - 2562
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
2541 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
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บริ ษทั ธนาสิ ริ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อานวยพรการบัญชี จากัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564

แบบ 56-1 One Report

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
อายุ 60 ปี
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
กรรมการผู้จดั การ
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท
23 เมษายน 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา
 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
 นิ ติศาสตร์ บณ
ั ฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมหลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 106/2556
 หลักสู ตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่ นที่ 21/2557
 หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 198/2557
 หลักสู ตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่ นที่ 15/2557
 หลักสู ตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 13/2557
 หลักสู ตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่ นที่ 1/2560
 หลักสู ตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่ นที่ 20/2563
การอบรมพิเศษ
 หลักสู ตร Strategic CFO in Capital Market รุ่ นที่ 2/2559
 หลักสู ตร Executive Development Program (EDP), Premier Group of Companies รุ่ นที่ 1/2559
 หลักสู ตร Leadership Development Program (LDP, Premier Group of Companies รุ่ นที่ 1/2560
 Effective Risk Governance & GRC + Risk Culture Building Integrating with Strategy & Performance ปี 2564
 แนวโน้ม ทิศทางการทา M&A ประเด็นสาคัญที่ตอ
้ งพิจารณา และกลยุทธ์การทา M&A ให้ประสบความสาเร็ จ
 CFO Refresher รุ่ นที่ 2 ปี 2564
รางวัล
 บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจปี 2019 ด้านเงินทุนและหลักทรัพย์ จากมูลนิ ธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย
(มสวท)
 นักบริ หารดีเด่นแห่ งปี ประจาปี 2564 สาขา การพัฒนาองค์กรและทาคุณประโยชน์ต่อสังคม จากมูลนิ ธิเพื่อสังคมไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (%)

0.0000075 %

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564

แบบ 56-1 One Report

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561 - 2562
กรรมการ
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2561 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2563 - ปัจจุบนั
กรรมการธรรมาภิบาลและกากับความเสี่ ยง
ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2552 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2552 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2552 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2552 – ปัจจุบนั
กรรมการ
ปั จจุบนั
กรรมการ
ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการใหญ่
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บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด
บริ ษทั ในกลุ่มพรี เมียร์
งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564

แบบ 56-1 One Report

นางเพ็ญศรี เดชติง่ เอง
อายุ 65 ปี
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท
1 พฤศจิกายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา
 บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 นิ ติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 106//2556
 หลักสู ตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่ นที่ 15/2557
 หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 197/2559
 หลักสู ตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่ นที่ 26/2559
 หลักสู ตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่ นที่ 21/2563
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (%)

0.0000001 %

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2561 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2563 - ปัจจุบนั
กรรมการธรรมาภิบาลและกากับความเสี่ ยง
ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2552 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2552 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2552 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2552 – ปัจจุบนั
กรรมการ
ปั จจุบนั
กรรมการ
ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการใหญ่
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บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด
บริ ษทั ในกลุ่มพรี เมียร์
งานบัญชี กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564

แบบ 56-1 One Report

รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารของบริษัทย่ อย ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทาบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
นายเดช ตุลยธัญ
อายุ 47 ปี
กรรมการผู้จดั การ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท International Marketning, University of Surrey, UK
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564

แบบ 56-1 One Report

นางสาวจิตติมา นาคลดา
อายุ 59 ปี
รองผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
ผู้ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลงานบัญชีและงานการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริ ญญาตรี การจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมอื่นๆ

เจาะกฎหมาย Transfer Pricing 2562 เรื่ องที่นกั บัญชีจะต้องศึกษาและพลาดไม่ได้ (6 ชัว่ โมง)

รู ้ทนั ธุรกิจด้วยการวิเคาระห์งบการเงิน (7 ชัว่ โมง)

การจัดทา Decision Model สาหรับนักบัญชีบริ หารด้วย MS Excel (3 ชัว่ โมง)

การใช้บริ การ Service Provider ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิ กส์ (CA) และการจัดทา นาส่ งและเก็บรักษาใบกากับ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice (6 ชัว่ โมง)

e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดทา การส่งมอบและเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิ กส์และใบรับอิเล็กทรอนิ กส์
(6 ชัว่ โมง)

โครงการอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริ หารระดับสูง (หลักสูตรเต็ม) (18 ชัว่ โมง)

โครงการทดสอบนักบัญชีบริ หารระดับสูง (Strategic Management) (1.30 ชัว่ โมง)

โครงการทดสอบนักบัญชีบริ หารระดับสูง (Risk Management) (1.30 ชัว่ โมง)

โครงการทดสอบนักบัญชีบริ หารระดับสูง (Financial Strategy) (1.30 ชัว่ โมง)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.00%

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการดารงตาแหน่งตาแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2556 - 2561
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
2562 - ปัจจุบนั
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
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หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม / = กรรมการ
* บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อง หมายถึ ง บริ ษทั ที่กรรมการผูม้ ีอานาจและผูบ้ ริ หารเข้าไปดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจ

//
//
//
//
//
//
//

//

//

//

SNE

//

LPCE

//

PMC

//

PMB

//

PPlanner

//

SPH

//

IME

//

PCE

//

SHR

//

P-PET

//

PMN

//

PAC

//

//

PT

//

MS
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PPP

5. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง

TAM

//

SZPM

//

TGD

//

MIVANA

บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อง *

//

PMSE

บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อง *

4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิ ตต์

3. นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร

2. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์

1. นายกิ ตติ ศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

รายชื่ อ

PRH

//

//

//

//

//

//

//

//

//

5. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง

รายชื่ อบริ ษทั
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//

//

PFP

//

PCI

//

PMF

4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิ ตต์

/

PM

/

PFC

/

//

PB

3. นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร

PIL

2. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์

PC2000

X, //

PE

รายชื่ อ

บริ ษทั ย่อย

1. นายกิ ตติ ศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

บริ ษทั

รายชื่ อบริ ษทั

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมที่เป็ นผู้บริหารในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกีย่ วข้ อง

//

RKT

//

//

DCS

//

CVC

//

PS

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564
แบบ 56-1 One Report

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564

แบบ 56-1 One Report

รายชื่อบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้อง
PE
PC2000
PIL
PB
PFC
PM
PMF
PCI
PFP
PMSE
MIVANA
TGD
SZPM
PPP
IGC
PT
DCS
PRH

บมจ. พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
บจ. พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000)
บจ. พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง
บจ. พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ
บจ. พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล
บมจ. พรี เมียร์ มาร์ เก็ตติง้
บจ. พี.เอม.ฟูด
บจ. พรี เมียร์ แคนนิ่ ง อินดัสตรี้
บจ. พรี เมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
บจ. พีเอ็ม เอสอี
บจ. มีวนา
บจ. เดอะ กูด๊ ดริ งค์
Shenzhen Premier Marketing Co., Ltd.
บมจ. พรี เมียร์ โพรดักส์
บจ. อินฟิ นิ ท กรี น
บมจ. พรี เมียร์ เทคโนโลยี
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์
บจ. พรี เมียร์ รี สอร์ ทส์ แอนด์ โฮเทลส์

TAM
SP
MS
PAC
PMN
P-PET
SHR
PCE
IME
SPH
PPlanner
PMB
PMC
LPCE
SNE
RKT
CVC
PS
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บจ. แทมมาริ น วิลเลจ
บจ. เสรี พรี เมียร์
บจ. หมู่บา้ นเสรี
บจ. พรี เมียร์ แอสเซ็ทส์
บจ. พรี เมียร์ แมนูแฟคเจอริ่ ง
บจ. พรี เมียร์ เพ็ท โพรดักส์
บจ. ซี แฮริ เออร์
บจ. พรี เมียร์ ซีอี
บจ. อิมพีเรี ยล อีเกิล้
บจ. เสรี พร็ อพเพอร์ ต้ สี ์ โฮลดิง้
บจ. พรี เมียร์ แพลนเนอร์
บจ. พรี เมียร์ เมโทรบัส
บจ. พรี เมียร์ มอเตอร์
บจ. แอลพีซีอี
บจ. เสนานี
บจ. ร้านคนไทย
บจ. เช้นจ์ เวนเจอร์ แคปปิ ตอล
บจ. พรี เมียร์ สมั มากร
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รายงานการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายชื่ อกรรมการ

ตาแหน่ ง

นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

31 ธันวาคม 2563
คิดเป็ นร้ อยละ
จานวนหุ้ น

ประธานกรรมการ

31 ธันวาคม 2564
คิดเป็ นร้ อยละ
จานวนหุ้ น

เพิ่ มขึน้
(ลดลง)

-

0.00%

-

0.00%

-

-

0.00%

-

0.00%

-

-

0.00%

-

0.00%

-

-

0.00%

-

0.00%

-

-

0.00%

-

0.00%

-

-

0.00%

-

0.00%

-

60

0.00%

60

0.00%

-

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
นางเพ็ญศรี เบญจฤทธิ์ (คูส่ มรส)
นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์

กรรมการ

นายบุญเสริ ม บุณยะสาระนันท์ (คูส่ มรส)
นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางอาพร เตชะอานวยพร
นางวไลรั ตน์ ผ่องจิตต์

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการผูจ้ ดั การ

นายสุวฒั น์ ผ่องจิตต์ (คูส่ มรส)
นางเพ็ญศรี เดชติง่ เอง

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

1

นายวิจารณ์ พลการ (คูส่ มรส)
รวม

171

0.00%

1

-

0.00%

-

0.00%

-

61

0.00%

61

0.00%

-
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รายละเอียดเกีย่ วกับเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
นางสาวจริญญา ศิริสืบ
เลขานุการบริษัท
อายุ 57 ปี
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
17 พฤษภาคม 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร วิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 119/2564
การอบรมอื่นๆ

2563 P01: หลักสูตรพื้นฐานด้านความยัง่ ยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) รุ่ นที่ 2

2563 SD Professional Sharing 2/2020: รายงานด้านความยัง่ ยืน "ทาไม่ยาก" อย่างที่คิด
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.00%

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการดารงตาแหน่งตาแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2539 – ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ าย งานเลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด

หมายเหตุ: นางสาวจริ ญญา ศิริสืบ มีตาแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ าย งานเลขานุการบริ ษทั ของบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การตามสัญญาว่าจ้างบริ หารและให้คาปรึ กษาธุรกิจ โดยมีขอบเขตการให้บริ การตามที่ปรากฏในหน้า 73
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อบริ ษัทย่อย

PC2000

1. นางดวงทิพย์ เอีย่ มรุ่ งโรจน์

PIL

PB

//

//

2. นายกิ ตติ ศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

//

3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิ ตต์

//

//

//

4. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง

//

//

//

5. นายเดช ตุลยธัญ

//

หมายเหตุ : // = กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม / = กรรมการ
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นายเอกพันธุ์ นวลเมือง
ผู้อานวยการ งานตรวจสอบภายใน
อายุ 58 ปี
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
30 สิ งหาคม 2552
คุณวุฒิทางการศึกษา

บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา
การฝึ กอบรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

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

หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical (ACPG) รุ่ นที่ 2 ปี 2556
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 - ปัจจุบนั
ผูอ้ านวยการ
งานตรวจสอบภายใน กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
หมายเหตุ: นายเอกพันธุ์ นวลเมือง มีตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ งานตรวจสอบภายใน ของบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การตามสัญญาว่าจ้างบริ หารและให้คาปรึ กษาธุรกิจ โดยมีขอบเขตการให้บริ การตามที่ปรากฏในหน้า 73
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดราคาประเมิน
ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
1. ทรัพย์ สินหลักทีบ่ ริษัทและบริษัทย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดงั นี้

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่า
(ล้านบาท)

สัญญาเช่า
PIL

4.99

PB

0.55

PIL

0.10

2. รถยนต์สาหรับให้เช่า รวม 1,054 คัน

เป็ นเจ้าของ
PIL

688.72

เป็ นรถยนต์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้อ/
ลิสซิ่ ง 3-5 ปี 487.33 ล้านบาท

3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาหรับให้เช่า รวม 988 เครื่ อง

เป็ นเจ้าของ
PC (2000)

13.92

-ไม่มี-

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
บริษทั และบริษทั ย่อย
1. พื้นที่เช่าใช้ประกอบธุรกิจ มีดงั นี้
1.1 อาคารส านั ก งาน ที่ ต้ ั ง เลขที่ 1 ซอยพรี เมี ย ร์ 2 ถนน
ศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ
- (พื้นที่ เช่ ารวม 499.52 ตารางเมตร สัญญาเช่ าระยะเวลา
ยาว 3 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2567)
- (พื้ น ที่ เ ช่ า รวม 70 ตารางเมตร สั ญ ญาเช่ า ระยะเวลา
ยาว 3 ปี ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567)
1.2 อาคารส านัก งานชั้นเดี ยว ที่ ต้ งั สานัก งานที่ จงั หวัดชลบุรี
เลขที่ 14/1 หมู่ที่ 4 ตาบล/อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- (พื้ น ที่ เ ช่ า 1 ไร่ สั ญ ญาเช่ า ระยะเวลายาว 3 ปี ตั้ง แต่
1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2565)

2.

ภาระผูกพัน

-ไม่มี-

ทรัพย์ สินทีไ่ ม่ มตี วั ตนทีส่ าคัญในการประกอบธุรกิจ
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี เ ครื่ อ งหมายการค้า ที่ ก รมทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์รั บ จดทะเบี ย นไว้แ ล้ว 8
เครื่ องหมาย ครอบคลุมธุ รกิ จและผลิตภัณฑ์ที่ดาเนิ นการได้ทุกประเภท อาทิ เครื่ องหมายบริ การ PIL อยู่ในจาพวก 39 (การ
บริ การให้เช่ารถ) เลขทะเบี ยนและเลขที่ คาขอ บ 11468/405162 เพื่อใช้ในธุ รกิ จการบริ การให้เช่ ารถ ทั้งนี้ การจดทะเบี ยน
เครื่ องหมายการค้ามีอายุ 10 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียน ซึ่งที่ผา่ นมาบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาการต่ออายุมาโดยตลอด
3.

นโยบายการลงทุน
นอกจากธุรกิจปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีนโยบายจะลงทุนในธุรกิจอื่น

รายละเอียดราคาประเมิน
ไม่มี
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เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม
นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยเชื่ อมัน่ ว่ากระบวนการกากับดูแลกิ จการที่ ดีและการ
บริ หารจัดการในกรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายจะ
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษ ัท เติ บ โตอย่า งมั่น คงและยัง่ ยื น เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่น ให้แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ผู ้ล งทุ น และผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย
คณะกรรมการจึ งกาหนดนโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดีเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานยึดถื อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี้
1. ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็ นธรรม และโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
3. ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
4. ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎระเบี ยบต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ เพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
โดยหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี
2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในสิ ทธิพ้นื ฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ
ในฐานะเจ้าของบริ ษทั โดยกาหนดแนวปฏิบตั ิการให้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1 การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้นทุ กกลุ่มรวมถึ งผูถ้ ื อหุ ้น
ประเภทสถาบันให้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และใช้สิทธิ ของตน โดยครอบคลุมสิ ทธิ พ้ืนฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนแบ่ง
ในกาไรของกิจการ การซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรู ปแบบ ได้แก่ เบี้ยประชุม
บาเหน็จหรื อสิ ทธิประโยชน์อื่นๆ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น
การจัดสรรเงิ นปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุ มตั ิ
รายการพิเศษ เป็ นต้น
1.2 บริ ษทั มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้ แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระหรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ หรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม และ
ละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
1.2.1 บริ ษทั ไม่มีการลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั ที่ ตอ้ งเปิ ดเผยตาม
ข้อกาหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ อย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้น
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ทราบล่วงหน้า ให้สิทธิ ในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จากัดสิ ทธิ ในการเข้าประชุมของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาสาย เป็ นต้น
1.2.2 บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกาหนดวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
ไว้เป็ นเรื่ องๆ และมีการระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมี
ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสิ นใจดังต่อไปนี้
ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ
1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คานาหน้าชื่ อ ชื่ อ อายุ ประเภทกรรมการ
การศึกษา ประวัติการทางาน จานวนบริ ษทั ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ เป็ นต้น
2) การดารงตาแหน่ งในกิ จการอื่ น โดยหากกิ จการใดเป็ นกิ จการที่ อาจก่ อให้เกิ ด ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ก็ได้ระบุไว้ชดั เจนแล้ว
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณี แต่งตั้งกรรมการใหม่)
4) วันที่ เดือน และปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ น
มา (กรณี แต่งตั้งกรรมการเดิม)
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทาหน้าที่คณะกรรมการสรรหา
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1) จานวนเงินและรู ปแบบค่าตอบแทนแยกตามตาแหน่งหรื อภาระหน้าที่ของกรรมการ
2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
4) สิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปั จจุบนั กรรมการไม่มีสิทธิ ประโยชน์
อื่นใด นอกจากเบี้ยประชุมและบาเหน็จประจาปี )
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทาหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ค. วาระการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
1) ชื่อผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่สงั กัด
2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้ อบบัญชี
3) ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
4) จานวนปี ที่ทาหน้าที่ให้บริ ษทั (กรณี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิม) หรื อเหตุผลที่เปลี่ยนตัว
ผูส้ อบบัญชี (กรณี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนใหม่)
5) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริ การอื่นของผูส้ อบบัญชี
6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ง. วาระการจ่ายเงินปั นผล
1) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
2) จานวนเงินปั นผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา
3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปั นผลไม่เป็ นไปตามนโยบาย
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
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จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่ องสาคัญของบริ ษทั เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย/
เลิก/โอนกิจการ การควบรวมกิจการ เป็ นต้น
1) รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรื อความจาเป็ น
3) ผลกระทบต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ตัดสิ นใจลงมติได้
1.3 คณะกรรมการอานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่
และละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ การเข้าประชุมเพื่อออกเสี ยงลงมติไม่มีวิธีการที่
ยุง่ ยากหรื อมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง
1.4 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคาถามเกี่ยวกับบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์
การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี้ บริ ษทั ยัง
เผยแพร่ หลักเกณฑ์การส่ งคาถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย คณะกรรมการได้มีการกาหนดการกลัน่ กรอง
คาถามล่วงหน้าและกาหนดให้บริ ษทั ตอบคาถามให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า พร้อมกับมีการชี้แจงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ โดย
มีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
1.4.1 บริ ษ ัท เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น เสนอวาระการประชุ ม ถึ ง คณะกรรมการล่ ว งหน้า ได้ต ลอด
ระยะเวลา โดยในส่ ว นของการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อ หุ ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคาถามจนถึ ง
ประมาณ 7 วันก่อนวันประชุม โดยบริ ษทั ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1) กาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน
2) แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
3) วิธีการส่ งคาถามล่วงหน้า เช่น ให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคาถามผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื ออีเมล หรื อ
ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็ นต้น
4) ช่วงเวลาที่เปิ ดให้ส่งคาถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผูถ้ ือหุน้
5) มีกระบวนการกลัน่ กรองคาถามล่วงหน้าที่ผถู ้ ือหุ ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาใน
การตอบคาถามเหล่านั้น
6) บริ ษทั ได้ตอบคาถามให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
7) บริ ษทั ได้ตอบคาถามให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบในวันประชุม
8) บริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบถึงคาถามที่มีผถู ้ ือหุ ้นถามมาล่วงหน้า และคาตอบ
ของคาถามเหล่านั้น
1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผถู ้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสี ยงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสื อมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ และยังจัดให้มี
อากรแสตมป์ ไว้บริ การผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปิ ดหนังสื อมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมภายหลังจาก
ประธานในที่ประชุมเปิ ดการประชุมแล้วสามารถออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่อยูร่ ะหว่างพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ และ
นับเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็ นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
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2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 คณะกรรมการส่ งเสริ มให้บริ ษทั นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้
การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยา
2.2 การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกรรมการ
2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2.2 ในกรณี ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มครบทุ กท่ านอย่างน้อยมี บุคคลดังต่อไปนี้ เข้า
ประชุมผูถ้ ือหุน้
1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการผูจ้ ดั การ
3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2.3 เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
2.3 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้จดั ให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณี ที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น
วาระการแต่งตั้งกรรมการ
2.4 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบันทึก
วิดีทศั น์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนน
เสี ยงในทุกๆ วาระเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้
2.5 ประธานในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
3. การจัดทารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นบันทึ กการชี้ แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุมรวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ตั้งประเด็นหรื อซักถาม พร้อมทั้งมีบนั ทึกคาถามคาตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถ้ ือหุ ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสี ยงเป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริ ษทั เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
3.2.1 เปิ ดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็ นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในวันทาการ
ถัดไป
3.2.2 เผยแพร่ รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้เป็ นช่องทางให้ผถู ้ ือ
หุน้ แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้ งรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
3.2.3 เผยแพร่ วดิ ีทศั น์การประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
4. บริษัทฯ ให้ การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่ าสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้
4.1 ให้ขอ้ มูลสาคัญที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
4.2 จัดให้มีจดหมายข่าวถึงผูถ้ ือหุน้
4.3 จัดให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าเยีย่ มชมกิจการ
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการได้กากับดูแลและปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่ องการกาหนดกระบวนการที่อานวย
ความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยงุ่ ยากจนเกินไป ผูถ้ ือหุ ้นได้รับการคุม้ ครองจากการกระทาที่เป็ นการเอาเปรี ยบ
และผูถ้ ือหุ ้นมีอานาจควบคุม การมีมาตรการป้ องกันกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง
บริ ษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันดังนี้
1. การให้ ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริ ษทั แจ้งกาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
1.1.1 บริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ได้ มี เ วลาศึ ก ษาข้อ มู ล ประกอบการประชุ ม ล่ ว งหน้ า บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั มีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลที่บริ ษทั จะ
ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบเอกสาร
1.1.3 บริ ษทั จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือ
หุน้ มากกว่าที่กฎหมายกาหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
1.2 บริ ษทั แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ รวมทั้งสิ ทธิ
การออกเสี ยงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ ทราบทั้งในหนังสื อเชิญประชุมและในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.3 หนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวข้างต้นได้จดั ทาเป็ นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่ พร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นฉบับภาษาไทย
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
2.1 คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่
ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่ องที่เสนอเป็ นวาระการประชุม
4) ช่องทางรับเรื่ อง เช่น ส่ งหนังสื อถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่ งเรื่ องผ่านบนเว็บไซต์ หรื ออีเมลมา
ก่อน เป็ นต้น
5) ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
6) คณะกรรมการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั
7) มี ก ระบวนการกลั่นกรองเรื่ องที่ ผูถ้ ื อ หุ ้นเสนอ เพื่ อ ให้คณะกรรมการพิ จารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการ
8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้ อมเหตุผลให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบโดยแจ้งไปยังผูถ้ ือหุ ้นผู ้
เสนอ วาระและแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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2.2 คณะกรรมการกาหนดวิธีการให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการก่อนวัน
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อ โดยมี
หลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ช่องทางรับเรื่ อง โดยการส่งหนังสื อถึงคณะกรรมการ
2) ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
3) ข้อมูลประกอบการพิจ ารณา เช่ น ข้อมูลคุ ณสมบัติโดยละเอี ย ดของผูไ้ ด้รับเสนอชื่ อ หนังสื อ
ยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ เป็ นต้น
4) คณะกรรมการแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบหลักเกณฑ์ที่กาหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั
กาหนดไว้
6) เลขานุการบริ ษทั แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบโดยแจ้งไป
ยังผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ สนอ และประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.3 ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารไม่ มี ก ารเพิ่ ม วาระการประชุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้แ จ้ง เป็ นการล่ ว งหน้า โดยไม่ จ าเป็ น
โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
2.4 คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายคน
3. การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
3.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายในการเก็บรั กษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิเรื่ องการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วนรู ้ขอ้ มูลภายในใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วน
รู ้ขอ้ มูลภายในจะต้องไม่ทาการซื้ อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบ
การเงิน และภายใน 2 วันทาการหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว
3.2 กาหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ ง
รายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็ นประจา รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
4. การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
4.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร รายงานการมีส่วนได้เสี ยอย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาวาระนั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
1) คณะกรรมการกาหนดแนวทางให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนได้เสี ยของตนและ
ผูเ้ กี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
บริ ษทั
2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุ รกิ จและข้อกาหนดของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เช่น
ธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็ นต้น
3) กาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อมูลส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง
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4) เลขานุ การบริ ษทั ทาหน้าที่ ในการรายงานข้อมูลส่ วนได้เสี ยให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมทั้งผูเ้ กี่ ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุ ร กรรม
ระหว่างบริ ษทั กับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง
4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะที่ อาจทาให้กรรมการราย
ดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั เห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็ นภาคส่ วนที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็ นหน้าที่ใน
การดูแลให้เกิดความอยูร่ อดและยัง่ ยืนของสังคมร่ วมกัน ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยึดมัน่ เจตนารมณ์ของการดาเนินธุรกิจให้
ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนโดยตระหนักและให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน ภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริ ษทั
พรี เมียร์ นัน่ คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” เพราะเชื่อมัน่ ว่าการคงไว้ซ่ ึ งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน
และสังคมนั้น จะส่งเสริ มให้ท้ งั บริ ษทั สังคม และสิ่ งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข็มแข็งและยัง่ ยืน
บริ ษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1. การกาหนดนโยบายการปฏิบัตติ ่อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
1.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและแนวการปฏิ บัติ ต่ อ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย แต่ ล ะกลุ่ ม พร้ อ มมาตรการ
ดาเนินการที่เป็ นรู ปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม ที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั และห่วง
โซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้น
ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส และเป็ นประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษ ัท และผู ้ถื อ หุ ้ น
บริ หารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและผูเ้ กี่ ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ที่ ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดาเนิ นการใดๆ ในลักษณะที่ อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน
ของบริ ษทั
2) พนักงาน
บริ ษทั เล็งเห็นถึงความสาคัญของพนักงานซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบตั ิต่อพนักงานทุก
คนอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมบนหลักสิ ทธิ มนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิท้ งั การแบ่งแยกสี ผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มี
การใช้แรงงานบังคับและ/หรื อแรงงานเด็กทุกรู ปแบบที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริ หารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลัก
ความเป็ นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียง
กับบริ ษทั ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่ งเสริ มความรู ้ความสามารถให้กบั พนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
สาหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิการสาหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมาย
กาหนด เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็ นเครื่ องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานและรักษาบุคลากรไว้กบั บริ ษทั ในระยะยาวรวมถึงเพื่อเป็ นหลักประกันในการใช้ชีวติ หลังเกษียณอายุของพนักงาน
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการ
ปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู ้และฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานแก่
พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริ มในการสร้างจิตสานึ กให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบตั ิ
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และกาหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้ องกันภัยในอาคารสานักงาน การซ้อมหนีไฟเป็ นประจาทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์
ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสี ยง
3) ลูกค้ า
บริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อ
ลูกค้า และมีกระบวนการเรี ยกคืนสิ นค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสิ นค้า
4) คู่ค้าและเจ้ าหนี้
บริ ษทั มีการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ดาเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
เคารพและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่กาหนดไว้ ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการติดต่อกับคู่คา้
หรื อเจ้าหนี้ หากในกรณี ที่ขอ้ มูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต บริ ษทั จะหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกัน
แก้ไขปั ญหาให้รวดเร็ วเเละเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่ าย
5) คู่แข่ ง
บริ ษทั มีการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการ
แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริ ต
หรื อไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสี ยงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรื อกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
6) ชุมชน/สังคม
บริ ษทั กาหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุ รกิ จ เพื่อเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิแก่พนักงานทุกคน ดังนี้
(1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่ วนรวม และสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดี
กับชุมชนที่สถานประกอบการของบริ ษทั ตั้งอยู่
(2) ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) ไม่สนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อชุมชน สังคม
(4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่สงั คมหวัน่ วิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริ การ
หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั
(5) มีส่วนร่ วมในการยกระดับคุณภาพชี วิตที่ดี สร้างสังคมที่อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข พัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
7) สิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั กาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(1) ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(2) ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
(3) ไม่ให้การสนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
(4) ส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรอื่นๆ โดยการนาเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริ ษทั
(5) ส่ งเสริ มให้มีการให้ความรู ้พนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมร่ วมกับพนักงาน โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิให้เป็ นที่ทราบ
183

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564

แบบ 56-1 One Report

1.2 คณะกรรมการกาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อร้องเรี ยน และจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรื อรายงานประจาปี ของบริ ษทั
1.3 มีกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหาย
จากการที่บริ ษทั ละเมิดสิ ทธิตามกฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น และห้ ามจ่ ายสินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ ส่งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดมา
2.1 บริ ษทั ย่อยได้บรรจุ หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น” ไว้ในหลักสู ตรการปฐมนิ เทศ
พนักงานใหม่ที่จดั ขึ้นเป็ นประจาทุกเดือน โดยใช้สื่อวิดีทศั น์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
2.2 บริ ษทั ย่อยได้ออกเอกสารลงนามโดยกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ย่อยไปยังลูกค้าและคู่คา้ เพื่อแจ้งงด
เว้นการให้ของขวัญและของกานัลแก่บุคลากรของบริ ษทั ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่บริ ษทั ย่อยได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุ
ให้เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี
2.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบรรจุ “นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ” ลงบนเว็บไซต์ของบริ ษทั และ
ของบริ ษทั ย่อย (http://www.pe.premier.co.th/th_04_4_ir_Sustainability_Development_Report.html)
2.4 บริ ษทั ย่อยทบทวนและประเมินความเสี่ ยงด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ซึ่งบรรจุให้เป็ น 1 หัวข้อ
ของการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั โดยเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงาน เรื่ อง “การบริ หารจัดการความเสี่ ยง”
3. บริษัทมีการกาหนดนโยบายทางด้ านทรัพย์ สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ผูอ้ ื่น ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาในประเทศหรื อต่างประเทศและห้ามการนาซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ มาใช้งานใน
บริ ษทั
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่ งใสทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงิ นและข้อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่ งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้นนักลงทุนและสาธารณชน
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุ ง
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
บริ ษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส ดังนี้
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่ จะดูแลให้มนั่ ใจได้ว่าข้อมูลที่ เปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด
และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน ทั้งนี้
1.1.1 มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่ มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิ น
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
1.1.2 มีการประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจา
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1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริ หารความ
เสี่ ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุ ป และผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว รวมทั้งกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน
ประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี โดยครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การปฏิ บัติ ต ามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ว ไป เหมาะสมกับ ธุ ร กิ จ ใช้น โยบายบัญ ชี ที่
เหมาะสม และถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ
(2) รายงานทางการเงินมีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริ งตามมาตรฐานการบัญชี
(3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ
1.4 คณะกรรมการสนับสนุ นให้บริ ษ ัทจัดท าค าอธิ บายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญของบริ ษทั รวมถึงปั จจัย
และเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินหรื อผลการดาเนินงาน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
1.5 คณะกรรมการกาหนดให้มีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่นที่ ผูส้ อบบัญชี ให้บริ การไว้ใน
รายงานประจาปี ของบริ ษทั
1.6 คณะกรรมการกาหนดให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
(1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการชุดย่อย
(3) จานวนครั้งของการประชุม และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
(4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
1.7 คณะกรรมการเปิ ดเผย วิธีการสรรหากรรมการ วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้ง
คณะและรายบุ คคล วิธีการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการชุ ดย่อยทั้งคณะ และวิธีการประเมิ นผลงานของ
ประธานกรรมการบริ หาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จานวนเงิ นค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่
กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยด้วย
2. ข้ อมูลขั้นตา่ ทีเ่ ปิ ดเผยบนเว็บไซต์ ของบริษัท
2.1 นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรั พย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั โดยกระทาอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
(1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
(3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั
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งบการเงินและรายงานเกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานทั้งฉบับปั จจุบนั และของปี
ก่อนหน้า
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
ข้อมูลหรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรื อสื่ อต่างๆ
โครงสร้างการถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ร่ วมค้า และบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นมาเพื่อ
วัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs)
กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสี ยง
การถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริ หารระดับสูง
หนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ข้อบังคับบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี)
นโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
นโยบายด้านบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ ยงด้านต่างๆ
จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและกรรมการของบริ ษทั
จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถ
ให้ขอ้ มูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจาปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี หน้า ที่ ก ากับ ดู แลการท างานของฝ่ ายจัด การให้เ ป็ นไปตามนโยบาย กลยุท ธ์ แผนงาน และ
งบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย
ทั้งในด้านเพศ อายุ ประวัติการศึ กษา ประสบการณ์ในวิชาชี พ ทักษะและความรู ้ ความสามารถเฉพาะด้านที่ เป็ นประโยชน์
กับบริ ษทั และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุ รกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่
บริ ษทั ดาเนิ นกิ จการอยู่
1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ มีความ
หลากหลาย รวมถึงจานวนปี การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ทั้งนี้
1.2.1 เปิ ดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่ เป็ นทางการและโปร่ งใส และจานวนปี การดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริ ษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
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1.2.2 เปิ ดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ ้นบริ ษทั ที่แสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการมีความรู ้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ผ่านช่องทางรายงานประจาปี และ
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2.3 เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี อย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ / กรรมการ
ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถที่
เพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน
1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ
ในจานวนที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกาหนด
1.5 สั ด ส่ ว นของกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้ห ลัก เกณฑ์เ รื่ องความรู ้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลที่ จะมาดารงตาแหน่ งกรรมการเป็ นหลัก มากกว่าที่ จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่ อง
สัดส่วนของเงินลงทุน
1.6 บริ ษทั คานึ งถึงประโยชน์การบริ หารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริ ษทั กาหนดมากกว่า
จานวนหรื อสัดส่วนของกรรมการอิสระ
1.7 คณะกรรมการมีการกาหนดจานวนปี ที่ดารงตาแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกาหนดจานวนวาระที่
ดารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด
1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็ น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริ ษทั มี
ความเป็ นอิสระอย่างแท้จริ งเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษทั โดยความเป็ นอิ สระอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
1.9 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารกิจการและการ
ดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถมาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถ
ดาเนินการได้โดยทันที
1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกาหนดอานาจ
หน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การให้ชดั เจนและแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคล
ที่ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด
1.11 บริ ษทั เคารพในวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ในการที่จะไม่ไป
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อื่นที่ มีธุรกิ จอย่างเดี ยวกัน หรื อมีลกั ษณะแข่งขันกันกับธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อมีลกั ษณะที่
ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริ ษทั
1.12 บริ ษทั มีเลขานุการบริ ษทั ซึ่ งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ คณะกรรมการ
จะต้อ งทราบ และปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามมติ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั ที่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ ในฐานะเลขานุ การบริ ษทั และเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุ การบริ ษทั ในรายงานประจาปี และบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั
1.13 เลขานุ การบริ ษทั ได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่ องด้านกฎหมาย การบัญชี หรื อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั กาหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยคานึงถึงความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ในการทางานเป็ นหลัก ไม่วา่ บุคคลดังกล่าวจะเป็ นพนักงานประจาของบริ ษทั หรื อไม่
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2. คณะกรรมการชุดย่ อย
2.1 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการพิจารณาหรื อรับทราบ ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิ หน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2.2 คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยปฏิบตั ิหน้าที่คณะกรรมการค่าตอบแทน ทาหน้าที่
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการ ก่ อนนาเสนอ
ค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
2.3 คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยปฏิ บตั ิหน้าที่ คณะกรรมการสรรหา ทาหน้าที่
พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษ ัท เพื่ อ ดารงต าแหน่ ง กรรมการ รวมทั้ง คัด เลื อกบุ คคลตามกระบวนการสรรหาที่ ก าหนดไว้ เสนอความเห็ นต่อ
คณะกรรมการเพื่อนาเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการต่อไป กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนั้น
บริ ษทั ได้คดั เลือกจากกรรมการอาชีพในทาเนียบของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และบุคลากรในสาขา
ต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ในการทางาน
3. บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการมีอานาจอนุ มตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ตามขอบเขตหน้าที่ ที่กาหนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริ ษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงการพิจารณา
และให้ความเห็ นชอบในเรื่ องที่ สาคัญเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิ จ
กลยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิ น การบริ หารความเสี่ ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกากับ
ดู แลกิ จการที่ ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึ งทาการทบทวนและอนุ มตั ิเป็ น
ประจา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริ ษทั
2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตาม นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กาหนดไว้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3) การควบคุ ม ภายในและการบริ หารความเสี่ ย งรวมทั้ง กลไกในการรั บ เรื่ องร้ องเรี ย นและการ
ดาเนินการกรณี มีการชี้เบาะแส
4) การดูแลให้การดาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผูส้ ื บ
ทอดตาแหน่งงาน (Succession Plan)
3.2 คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้
1) คณะกรรมการกาหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกากับดูแลกิจการที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2) สื่ อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
3) มีวธิ ีการส่งเสริ มให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่กาหนด
4) ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
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3.3 คณะกรรมการส่ งเสริ มให้จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้กรรมการผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่บริ ษทั ใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจ และติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าวอย่างจริ งจัง
บริ ษทั ดาเนินการให้พนักงานทุกคนทาแบบทดสอบ “สุจริ ตไทย” ผ่านระบบ Intranet ของบริ ษทั เพื่อให้
มัน่ ใจว่าพนักงานมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ และ
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงบริ ษทั ได้ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคนในหัวข้อ
คุณธรรมจริ ยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผอู ้ ื่นและสังคม ตามคุณค่าหลักของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ เป็ น
ประจาทุกปี
3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่ องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทารายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ น
สาคัญโดยที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และคณะกรรมการกากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการดาเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบี ย บและนโยบาย คณะกรรมการจัด ให้มี บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่ มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ เ ป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุ มดังกล่าวและทบทวนระบบที่สาคัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และให้เปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี
3.6 คณะกรรมการกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กรโดยให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจา มี การทบทวนระบบหรื อประ
เมินประสิ ทธิผลของการจัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า
ระดับความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท้ งั หลาย
3.7 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสี่ ยงไว้ในรายงานประจาปี
3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดาเนิ นการที่ชดั เจนกับผูท้ ี่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อรายงานตรงต่อบริ ษทั โดยคณะกรรมการกาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อร้องเรี ยนและ
จัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรื อรายงานประจาปี ของบริ ษทั
มีกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการที่บริ ษทั ละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
3.9 คณะกรรมการมีกลไกกากับดูแลบริ ษทั ย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงิ นลงทุนของบริ ษทั โดย
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่ งไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยเพื่อควบคุมการบริ หาร
ให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั และการทารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริ ษ ัท ก าหนดให้มี ก ารประชุ ม และวาระการประชุ ม คณะกรรมการเป็ นการล่ ว งหน้า และแจ้ง ให้
กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้
4.2 จานวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัด การร่ ว มกัน พิ จ ารณาการเลื อ กเรื่ องเข้า วาระการประชุ ม
คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่ องที่สาคัญได้นาเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เข้าสู่วาระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม
4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่
ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
4.6 บริ ษ ัท ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ องค์ป ระชุ ม ขั้น ต่ า ณ ขณะที่ ค ณะกรรมการจะลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ในกรณี ที่มีเหตุ/วาระเร่ งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ธุรกิจหรื อการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั และไม่อาจดาเนินการให้กรรมการจานวน 2 ใน 3 เข้าประชุมได้ กรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับ
มีอานาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้
4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะ
อภิปรายปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ประธานกรรมการส่งเสริ มให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคน
ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่ องที่นาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกากับดูแลกิจการ
4.8 คณะกรรมการสนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการ
เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู ้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสู งสาหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดงาน
4.9 คณะกรรมการเข้าถึ ง สารสนเทศที่ จาเป็ นเพิ่ม เติ มได้จากกรรมการผูจ้ ัด การ เลขานุ ก ารบริ ษทั หรื อ
ผูบ้ ริ หารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณี ที่จาเป็ นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระ
จากที่ปรึ กษาหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
4.10 คณะกรรมการถือเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และแจ้งให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สื บค้นง่าย แต่
ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผา่ นที่ประชุมคณะกรรมการ
 วัน เวลาเริ่ ม-เวลาเลิกประชุม
 ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
 สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องที่เสนอคณะกรรมการ
 สรุ ปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
 ผูจ้ ดรายงาน - เลขานุการคณะกรรมการ
 ผูร้ ับรองรายงาน - ประธานกรรมการ
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5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
เพื่ อ ให้ค ณะกรรมการร่ ว มกันพิ จารณาผลงานและปั ญหา เพื่ อ การปรั บปรุ งแก้ไ ขต่อ ไป โดยก าหนดบรรทัด ฐานที่ จะใช้
เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมิ นผลการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการเป็ นการประเมิ นทั้งคณะและรายบุ คคล สาหรั บ
คณะกรรมการชุดย่อยเป็ นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ข้ นั ตอนไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริ หาร หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั เป็ น
ประจาทุกปี เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กาหนด
สาหรั บกระบวนการในการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุ การบริ ษทั จะจัดส่ งแบบ
ประเมินดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทาการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของ
ทุ กปี หลังจากนั้นเลขานุ การบริ ษทั จะทาการรวบรวมและรายงานสรุ ปผลการประเมินโดยเปรี ยบเที ยบกับปี ที่ ผ่านมาต่อที่
ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุ งแก้ไขการทางานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อไป
สาหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและ
รายบุคคล โดยใช้วธิ ีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรื อไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
สาหรับหลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะนั้น บริ ษทั มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานแบบทั้งคณะ โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ยัง มี ก ารประเมิ น ผลงานของประธานกรรมการบริ ห ารโดยพิ จารณาจากผลการ
ดาเนิ นงานทางธุรกิจของบริ ษทั ผลการดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ เพื่อการปรับปรุ งแก้ไข ใช้วิธีการให้
คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิ บตั ิงานรายบุคคล ซึ่ ง
หัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
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หมวดที่ 1: ความคืบหน้าของแผนงาน
หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบตั ิงาน
2.1 ความเป็ นผูน้ า
2.2 การกาหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
2.7 การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
2.8 การสื บทอดตาแหน่ง
2.9 ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 3: การพัฒนาประธานกรรมการบริ หาร
6. ค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่ เปรี ยบเที ยบได้กับระดับที่ ปฏิ บัติอยู่ในอุตสาหกรรม
เดี ยวกันของบริ ษทั จดทะเบียน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability
and Responsibility) และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมการส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่ผูเ้ กี่ ยวข้องใน
ระบบการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เลขานุ การบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้มีการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง การฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทาเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบัน
ภายนอก
7.2 คณะกรรมการกาหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจ และการ
ด าเนิ น การด้า นต่ า งๆ ของบริ ษ ัท เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องกรรมการ โดยมี เ ลขานุ ก ารบริ ษ ัท เป็ น
ผูป้ ระสานงานในเรื่ องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ความรู ้
ทัว่ ไปของธุรกิจ แนวทางการดาเนินงาน เป็ นต้น
7.3 คณะกรรมการกาหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุ คลากรสาหรั บกรรมการและผูบ้ ริ หาร และเปิ ดเผยใน
รายงานประจาปี ของบริ ษทั
7.4 คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนา
และสื บทอดงาน ซึ่งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสูงมีการเตรี ยมให้พร้อมเป็ นแผนที่ต่อเนื่อง ถึงผูส้ ื บทอดงานในกรณีที่
ตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
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จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้องและเป็ นธรรม และมีค่านิยมของชาวพรี เมียร์ที่ให้พนักงานของกลุ่ม
ฯ ถือปฏิบตั ิในการทางานตลอดมา คือ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ ทางาน ความมีวินยั ความสามัคคี ความ
เสี ยสละ และการพัฒนาไม่หยุดยั้ง ซึ่งถือเป็ นจริ ยธรรมและคุณธรรมของกลุ่มฯ ที่ปฏิบตั ิมาโดยต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชดั เจนในการประพฤติปฏิบตั ิงานของพนักงาน กลุ่มบริ ษทั
พรี เมียร์ จึงได้กาหนดข้อพึงปฏิบตั ิในรายละเอียดโดยยังคงอ้างอิงถึงค่านิยมชาวพรี เมียร์เป็ น แนวทาง ทั้งนี้ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั ยึดถือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. ข้อพึงปฏิบตั ิต่อลูกค้า
1.1 สนองความต้องการของลูกค้า/ผูบ้ ริ โภคด้วยสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
1.2 เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
1.3 ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้ขอ้ กาหนดอันเหมาะสม
1.4 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด
1.5 กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปั ญหาและป้ องกันความเสี ยหาย
1.6 พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ต่าสุด โดยยังรักษาคุณภาพของสิ นค้าและบริ การให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
1.7 จัดกลไกและระบบการบริ การลูกค้าให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริ ษทั ได้โดยสะดวกและรวดเร็ ว
1.8 รักษาความลับของลูกค้าและข้อมูลลูกค้า
2. ข้อพึงปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ และเจ้าหนี้
2.1 ดาเนิ นธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ เคารพและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่กาหนดไว้ กรณี
ที่ ไม่สามารถปฏิ บตั ิได้ตอ้ งรี บเจรจากับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ เป็ นการล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
2.2 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ ไม่สุจริ ตกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ ถ้ามีขอ้ มูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น พึงหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
3. ข้อพึงปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
3.1 แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
3.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตผิดกฎหมาย
3.3 ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรื อกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจริ งและ ไม่เป็ นธรรม
4. ข้อพึงปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
4.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ตัดสิ นใจดาเนินการต่างๆ ด้วยความบริ สุทธิ์ โปร่ งใส และเป็ นประโยชน์แก่
บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
4.2 ปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู ้ความสามารถและทักษะการบริ หารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
4.3 จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริ ษทั เสื่ อมค่าหรื อสูญหายโดยมิชอบ
4.4 รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างครบถ้วนถูกต้องด้วยความเป็ นจริ ง
4.5 ไม่ แ สวงหาผลประโยชน์ ใ ห้ ต นเองหรื อ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยใช้ข ้อ มู ล ใดๆ ของบริ ษ ัท ที่ ย งั ไม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน
4.6 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งของบริ ษทั
4.7 ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั โดยมิได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบ
193

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564

แบบ 56-1 One Report

5. ข้อพึงปฏิบตั ิต่อสังคมส่วนรวม
5.1 ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
5.2 ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
5.3 ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
5.4 ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่สงั คมหวัน่ วิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ / บริ การ หรื อการดาเนินงาน
ของบริ ษทั
5.5 ไม่ให้การสนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลภายนอกที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
6. ข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงาน
6.1 ปฏิ บัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละและอดทน เพื่อความก้าวหน้าและความมัน่ คงของ
บริ ษทั และตัวพนักงานเอง
6.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความขยันหมัน่ เพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งงานให้มี ประสิ ทธิภาพ
อยูเ่ สมอ
6.3 ปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด
6.4 ร่ วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่ วมกันทางาน
และแก้ไขปั ญหาเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิภาพ
6.5 ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั อย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เสื่ อมเสี ยหรื อสู ญหาย รวมทั้งไม่ใช้
ทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ของตนหรื อบุคคลอื่น
6.6 ไม่ดาเนิ นการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั หรื อของผูอ้ ื่น รวมถึงการไม่นาซอฟต์แวร์ ที่
ละเมิดลิขสิ ทธิ์มาใช้ในบริ ษทั
6.7 รักษาความลับของบริ ษทั ดูแลระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรื อข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั รั่วไหลหรื อตกไป
ถึงผูไ้ ม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั
6.8 ห้า มเปิ ดเผยหรื อ ใช้ป ระโยชน์ จ ากข่ า วสารใดๆ ที่ เ ป็ นความลับ ทางธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ซึ่ ง รวมตลอดถึ ง สู ต ร
กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต ข้อมูลทางธุรกิจและข่าวสารที่เป็ นสาระสาคัญอันถือว่าเป็ นเรื่ องที่พึง ปกปิ ดของ
บริ ษทั ต่อบุคคลอื่น ไม่วา่ โดยวิธีการใดๆ
6.9 เอาใจใส่และช่วยดาเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน
6.10 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูบ้ ริ หารหากพบว่ามีการกระทาใดๆ ในบริ ษทั โดยมิชอบหรื อผิดกฎหมาย รวมทั้ง
การมีไว้ในครอบครองหรื อเสพย์ยาเสพติด
6.11 ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตนหรื อยอมให้บุคคลอื่นใช้อานาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
โดยมิชอบ
6.12 ไม่กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของบริ ษทั
7. ข้อพึงปฏิบตั ิระหว่างพนักงาน (ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ ผูร้ ่ วมงาน)
7.1 ให้ความร่ วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานและสภาพแวดล้อมในการทางานของบริ ษทั
โดยส่วนรวมและเคารพในสิ ทธิของพนักงานอื่นที่อยูใ่ นบริ ษทั เดียวกัน
7.2 ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่ เคารพนับถือของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ
โดยเคร่ งครัด เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และปกครองผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่
ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
7.3 ปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยความมีน้ าใจและมนุษย์สัมพันธ์
อันดี ไม่กล่าวร้ายผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งมูลความจริ ง
7.4 ไม่นาผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตนเอง
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เอกสารแนบ 6
รายงานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 1 ท่าน
ซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน
กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยในปี 2564 กรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 2 ครั้ง
ประกอบด้วย การประชุมกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จานวน 2 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้
นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร*

กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่ วมประชุม

2/2 ครั้ง

* กรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม 2564 และได้เข้าร่ วมประชุมกรรมการตรวจสอบครบทุกครั้งภายหลังได้รับการแต่งตั้ง

นอกจากนี้ ยงั ได้ประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญ
ได้ดงั นี้
1. สอบทานงบการเงินประจาไตรมาสและงบการเงินประจาปี ซึ่ งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
โดยได้สอบถามและรั บฟั งคาชี้ แจงจากผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ในเรื่ องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิ นและความ
เพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่ งบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ โดยที่ผสู ้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
2. สอบทานความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน โดยพิ จ ารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นสอดคล้องกับผูต้ รวจสอบภายในว่า บริ ษทั มี ระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอและ
เหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรื อข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
3. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่ งครอบคลุมทั้งในส่ วนของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
4. สอบทานการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่าไม่พบประเด็นที่ เป็ น
สาระสาคัญในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดดังกล่าว
5. สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดย
ประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อรับทราบการดาเนินงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยในด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะต่อฝ่ ายบริ หาร
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6. สอบทานการปฏิ บตั ิตามคู่มือปฏิ บตั ิมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ตามโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต ทั้งการควบคุมภายใน การจัดทารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ที่บริ ษทั ได้จดั ทาขึ้น และจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับการทุจริ ตภายในบริ ษทั
รวมทั้งการทบทวนการปฏิบตั ิตามนโยบาย บริ ษทั ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นว่าบริ ษทั มี การนามาตรการไปปฏิ บตั ิ อย่างครบถ้วนเพียงพอด้วยความเคร่ งครัดและ
ระมัดระวัง
7. พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งผูส้ อบบัญชีมีความเห็นว่า รายการกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่ มีสาระสาคัญได้เปิ ดเผยและ
แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว กรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี
รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
8. ทบทวนและติดตามผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
และได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
9. ประชุมเป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมประชุมด้วย เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูส้ อบบัญชีมีความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิงาน และจากการพิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี คุณภาพของงานการสอบบัญชี ทีมงาน ความเชี่ยวชาญ
และความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน
กรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมตั ิที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2565 เนื่องจากผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานการตรวจสอบได้ถูกต้อง
และครบถ้วนเป็ นอย่างดีตลอดมา
10. กรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิ บตั ิงานรวมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการทราบทุ กครั้งที่ มีก าร
ประชุมคณะกรรมการ
กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ มีความเป็ นอิสระ แสดงความเห็ นอย่างตรงไปตรงมา มี
ความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กรรมการตรวจสอบเชื่อมัน่ ว่า งบการเงินของบริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่ ครบถ้วนเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การบริ หารความเสี่ ยงและระบบการควบคุมภายในมี
ประสิ ทธิผล เหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบตั ิงานที่มีความเสี่ ยง และมี
กระบวนการตรวจสอบที่ สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมี การกากับดู แลการปฏิ บัติงานให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั
ในนามกรรมการตรวจสอบ

196

