
 



 

รายงานประจาํปี 2562 
i 

สารบัญ 
 

                  หน้า 
 

 ลกัษณะและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1-7 
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 8-11 

 ปัจจยัความเส่ียง 12-17 
 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน 18-20 
 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 21-22 
 นโยบายและการจ่ายเงินปันผล 22 

 โครงสร้างการจดัการ 23-34 
 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ เลขานุการ และงานตรวจสอบภายใน 35-44 
 การกาํกบัดูแลกิจการ 45-72 

 ความรับผดิชอบต่อสงัคม 73-112 
 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 113-118 
 รายการระหวา่งกนั 119-122
 สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 123 

 การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝายจดัการ 124-127 
 รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 128 
 รายงานและงบการเงินรวม 129-184 



 

รายงานประจาํปี 2562 
ii 

 



 

รายงานประจาํปี 2562 
1 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)  เป็นบริษทัหน่ึงในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เดิมช่ือ บริษทั พรีเมียร์ ซัพพลาย 
จาํกัด จดทะเบียนก่อตั้ งเม่ือปี พ.ศ. 2517 บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกัด และดาํเนินการเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2536 ต่อมาในปี 2543 บริษทัไดป้รับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็นบริษทัประกอบ
ธุรกิจเพ่ือการลงทุนหรือ Holding Company โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆ ท่ีสําคญั ไดแ้ก่ 
ธุรกิจใหบ้ริการรถเช่ารถยนตป์ระเภทต่างๆ เพ่ือการดาํเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั ใหบ้ริการ
แนะนาํและเป็นท่ีปรึกษาดา้นการประกนัแก่ลูกคา้  
 บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย 3 แห่ง ดงัน้ี 
 1) บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาํหรับบริษทัในกลุ่มฯ 
 2) บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ดาํเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพ่ือการดาํเนินงาน (Operating Lease) พร้อมทั้ง
บริการพนกังานขบัรถ บริการบาํรุงรักษา และบริการต่อเน่ืองอ่ืนๆ 
 3) บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั ให้บริการแนะนาํและเป็นท่ีปรึกษา
ดา้นการประกนัแก่ลูกคา้  
  ในปีปัจจุบนับริษทัยงัคงมุ่งเน้นการขยายตวัในธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพ่ือการดาํเนินงาน
(Operating Lease) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษทัดาํเนินการผ่านทางบริษทัยอ่ยคือ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั โดยมีเป้าหมาย
การจดัการกลยุทธ์การให้บริการของธุรกิจยานพาหนะให้เช่า มุ่งเน้นลูกคา้ท่ีให้ผลตอบแทนสูงข้ึน สอดคลอ้งกบังานบริการท่ี
เพ่ิมข้ึน 
 

 วสัิยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย 
 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวนและมีมติให้คง วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายไว้
เช่นเดิม ดงัน้ี 

วสัิยทศัน์   
เป็นบริษทัไทยท่ีมุ่งมัน่ในการเป็นผูน้าํดา้นธุรกิจบริการรถเช่า นายหนา้ประกนัภยั ท่ีครบวงจรอยา่งต่อเน่ือง มีคุณภาพ 

สร้างความสมดุลและความยัง่ยนืใหก้บัธุรกิจ พนกังาน และสังคม 
พนัธกิจ   
 ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพไดร้ะดบัมาตรฐานสากล  
 นาํเสนอแนวความคิดใหม่ พฒันาคุณภาพชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  
 ดาํเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้ง พนกังาน องคก์ร และสังคม  
 ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้างงานบริการ  
 ดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล และยดึหลกัคุณธรรมจรรณยาบรรณ ดว้ยวถีิแบบไทยท่ีดีงาม 
เป้าหมายของบริษัท    
 พฒันาการสร้างรูปแบบการใหบ้ริการท่ีครบวงจร และสร้างความแตกต่างท่ีชดัเจนในงานบริการ  
 เนน้การรักษาฐานลูกคา้เดิมและสร้างมูลค่าเพ่ิมของการบริการทั้งกบัลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่เพ่ือใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุด 
 มุ่งพฒันาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความความรู้ความเช่ียวชาญในงานบริการตลอดจนพฒันาระบบบริหารจดัการ

เพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัในอนาคต 
 ปรับโครงสร้างทางการเงินใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนอนัจะนาํไปสู่การลดตน้ทุนทางธุรกิจ 
 บริหารจดัการสินทรัพยใ์หส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ของเศรษฐกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัในช่วงปี 2560 - 2562 มดีงันี ้ 
ปี 2562 
 จากเหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ดว้ยเหตุท่ีส่วนของผูถื้อหุ้น

ของบริษทัมีมูลค่าตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ สําหรับงบการเงินตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2/2561 นั้น ตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดให้บริษทัจดทะเบียนท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ตอ้งดาํเนินการจดัประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลกบัผูล้งทุนและ   
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีหลกัทรัพยถู์กข้ึนเคร่ืองหมาย “C” 
บริษทัไดด้าํเนินการจดัประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลกบัผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 
เป็นตน้มา และในปี 2562 บริษทัไดจ้ดัประชุม Public Presentation จาํนวน 4 คร้ัง ดงัน้ี 

 คร้ังท่ี 1   วนัท่ี 4 มีนาคม 2562 
 คร้ังท่ี 2   วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 
 คร้ังท่ี 3  วนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 
 คร้ังท่ี 4  วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 

บริษทัมีการช้ีแจงสาเหตุท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C”  จากการท่ีศาลฎีกามีคาํพิพากษาใหบ้ริษทัชาํระหน้ีค่า
ภาษีอากรคา้งของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลนใหแ้ก่กรมสรรพากรเป็นจาํนวน 251 ลา้นบาท จึงเป็นเหตุใหส่้วนของผูถื้อหุน้มี
มูลค่าตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ ส่วนอุปสรรคต่อการแกไ้ขการถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” มาจากคดีท่ีศาลลม้ละลาย
กลางไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัชาํระเงินค่างานของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลนให้กบับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั 
(มหาชน) ดว้ยคดีดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ีสุดยงัอยูใ่นชั้นการยื่นขอฎีกาต่อศาลฎีกา จึงเป็นอุปสรรคต่อการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
ของบริษทั 

 บริษทัไดย้ืน่อุทธณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลางต่อศาลอุทธณ์คดีชาํนญัพิเศษเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษไดอ้่านคาํพิพากษาเห็นฟ้องดว้ยบางส่วนตามคาํพิพากษาของศาลลม้
ลายกลาง โดยมีคาํพิพากษาให้บริษทัชาํระเงินเงินค่างานของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน ให้กบับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ 
จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 837,221,091.68 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 473,466,980.61 บาท นบัแต่
วนัท่ี 3 เมษายน 2555 เป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน 
เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 บริษทัไดด้าํเนินการยื่นขอขยายระยะเวลาการยื่นคาํร้องขออนุญาตฎีกา หลงัจากท่ีศาลอุทธรณ์ 
คดีชาํนญัพิเศษมีคาํพิพากษา และบริษทัไดด้าํเนินการยืน่คาํร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาฎีกาเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 เพ่ือคดัคา้น
คาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ ปัจจุบนัคาํร้องดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา ซ่ึงผลของคดี
ยงัไม่เป็นท่ีสุดข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

 เก่ียวเน่ืองกบัคดีภาษีอากรตามคาํพิพากษาของศาลฎีกาและคดีท่ีบริษทัชาํระตอ้งเงินเงินค่างานของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพท
แลน ให้กบับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั(มหาชน) ตามคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลางนั้น ในปี 2561 สํานกังาน
บงัคบัคดีแพ่งไดน้าํการยึดของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั จาํนวน 63,999,998 หุ้น 
หรือประมาณร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด เพ่ือนาํไปขายทอดตลาดและนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายมาชาํระหน้ีตามคาํ
พิพากษาทั้งสองคดี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งใหข้ายหุน้สามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ 
ลิซซ่ิง จาํกดั โดยใหร้วมหุน้ท่ีถูกยดึทั้งสองคดีประกาศขายรวมกนั เจา้พนกังานกรมบงัคบัคดีไดก้าํหนดวนันดัขายทอดตลาด
ของหุ้นดงักล่าวใหม่  โดยกาํหนดวนันดัขายทอดตลาดทั้งหมด 4 คร้ัง คร้ังท่ีหน่ึงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 คร้ังท่ีสองวนัท่ี 
18 ธนัวาคม 2562 คร้ังท่ีสามวนัท่ี 8 มกราคม 2563 และคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 29 มกราคม 2563 ปรากฎวา่จากการขายทอดตลาด
จนถึงคร้ังสุดทา้ย ไม่ปรากฎวา่มีผูเ้สนอซ้ือหุน้แต่อยา่งไร  
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ปัจจุบนัหุน้ดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัจนกวา่จะมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือหุน้จากการขายทอดตลาด และการดาํเนินการ
ของบริษทัยอ่ยยงัคงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัในฐานะยงัคงเป็นบริษทัยอ่ย 

 งบการเงินของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จนถึงปัจจุบนั ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นผลมาจาก
คดีท่ีศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ ไดพิ้พากษาใหบ้ริษทัชาํระเงินจาํนวน 837 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของ
เงินตน้ 473 ลา้นบาท นับจากวนัท่ี 3 เมษายน 2555 เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จส้ิน ซ่ึงเป็นคดีแพ่งอนัเก่ียวเน่ืองกับ
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ และบริษทัไดย้ื่นคาํร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของ
บริษทั ทนายความและคณะทาํงานร่างคาํขออนุญาตฎีกาและฎีกา มีความเช่ือมัน่วา่ศาลฎีกาน่าจะรับฎีกาไวพิ้จารณา และมีคาํ
พิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลชาํนัญพิเศษ ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินตามคาํพิพากษาไวใ้น
บญัชี  เน่ืองจากผลของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุดและข้ึนอยูก่บัขบวนการยุติธรรมในอนาคต นอกจากน้ีบริษทัยงัมีหน้ีสินภาษีท่ี
อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการชาํระใหแ้ก่กรมสรรพากรจาํนวน 242 ลา้นบาท รวมถึงบริษทัไดส่้งมอบใบหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงจาํนวน 64 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทั้ งหมดให้แก่สํานักงานบังคับคดีแพ่งเพ่ือนําไปขาย
ทอดตลาดและนาํเงินมาชาํระหน้ีทั้งสองคดี จากการการขายทอดตลาดทั้งส้ิน 4 คร้ัง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 คร้ังสุดทา้ยเม่ือ
วนัท่ี 29 มกราคม 2563  ไม่ปรากฎวา่วา่มีผูเ้สนอซ้ือหุ้นดงักล่าวแต่อยา่งใด  ณ ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัคงมีฐานะเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั ซ่ึงดาํเนินกิจการใหเ้ช่ายานพาหนะซ่ึงเป็นส่วนงานหลกัของกลุ่มบริษทั 
จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัอยา่งมากเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ือง
ของกลุ่มบริษทั จึงเป็นเหตุใหผู้ส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2563 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้หนงัสือขอให้บริษทัช้ีแจงแนวทางแกไ้ขปัญหาจากการท่ี
ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และเร่งดาํเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหค้รบถว้น เพ่ือไม่ให้
เขา้ข่ายถูกเพิกถอนหลกัทรัพย ์ซ่ึงตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
พ.ศ. 2542 บริษทัอาจเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563  หากผูส้อบบญัชีไม่
แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลาสามปีติดต่อกนั  และตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการรับหุน้
สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 หากบริษทัไม่สามารถดาํเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ใหค้รบถว้นได ้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะหยดุพกัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563  
นั้น 
บริษทัไดมี้หนงัสือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงในเร่ืองสถานะของบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2563 ในประเดน็เหตุ
ท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาจากปัจจัยเร่ืองคดีความท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมหรือหา
แนวทางเพ่ือมาแกไ้ขได ้บริษทัจึงไดแ้ต่เพียงรอผลวา่ศาลฎีกาจะมีคาํสั่งหรือมีคาํพิพากษาเป็นอยา่งไร ส่วนการสรรหาบุคคล
เพ่ือมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้น การสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมไม่สามารถ
ดาํเนินการไดโ้ดยง่าย ดว้ยเหตุเร่ืองของสถานะของบริษทัท่ีอาจเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจากการท่ี
ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลาสามปีติดต่อกนัตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดด้าํเนินการต่ออายกุารรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ตน้ทุจริต คร้ังท่ี 2 ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตน้ทุจริต และ
บริษทัยอ่ยของบริษทั (บริษทั พรีมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) ไดท้าํการยืน่ขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตน้ทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตในภาคเอกชนไทย เช่นเดียวกนั 

 ปี 2561 
 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยท์ราบมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 โดย

รับทราบการลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารของนายวรเทพ รางชยักุล และท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติปรับ
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โครงสร้างการจดัการของบริษทัโดยยุบตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 
2561 ซ่ึงมีผลทาํใหก้รรมการผูจ้ดัการบริษทัเป็นตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั 
 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย SP และ NP เน่ืองจากผูส้อบบญัชีไม่แสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทังวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงสํานักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษทัแก้ไขงบ
การเงินได ้และในวนัเดียวกนับริษทัไดแ้จง้ท่ีผูส้อบบญัชีไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัเป็นผลมาจาก
คดีท่ีศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัชาํระเงินจาํนวน 479 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวม
เป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 1,123 ลา้นบาท ให้แก่โจทกใ์นคดีแพ่งอนัเก่ียวเน่ืองกบัขบวนการฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์
เพ่ือคดัคา้นคาํวินิจฉัยของศาลลม้ละลายกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษ เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 โดยคาดว่าศาล
อุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีน้ีประมาณ 2 ปี  ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ทาํการประเมิน               
คาํพิพากษาประกอบกบัความเห็นของทนายความ จึงมีความเช่ือมัน่ในประเด็นขอ้ต่อสู้และมีความเห็นว่าศาลอุทธรณ์คดี
ชาํนญัพิเศษน่าจะมีคาํพิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสิน
ตามคาํพิพากษาไวใ้นบญัชี  และเน่ืองจากผลคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุดและข้ึนอยูก่บัขบวนการยุติธรรมในอนาคต สถานการณ์
ดังกล่าวทั้ งหมดแสดงถึงความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญเก่ียวกับ
ความสามารถของกลุ่มบริษทัท่ีจะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ตามท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดงเหตุผลไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี 
ทั้ งน้ีผูส้อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทตั้ งแต่งบการเงินงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ             
งบการเงินของบริษทังวดส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 เช่นกนัอนัเน่ืองจากความไม่แน่นอนของผลของคดีท่ีกล่าวขา้งตน้ พร้อม
กนัน้ีในปี 2561 บริษทัไดท้าํการช้ีแจงเหตุดงักล่าวในจดหมายช้ีแจงตลาดหลกัทรัพยล์งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 วนัท่ี 6 
สิงหาคม 2561 และวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้มา 
 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษทัไดช้ี้แจงต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ืองการชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาศาลฎีกา กรณีศาลฎีกาไดมี้คาํ

พิพากษาในคดีหมายเลขแดงท่ี 5316/2556 ระหว่างกรมสรรพากร โจทก์ กบับริษทั จาํเลยท่ี 1 และบริษทั พรีเมียร์ อินฟรา
สตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั จาํเลยท่ี 2 ใหบ้ริษทัและบริษทั พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ร่วมกนั
ชดใชห้น้ีค่าภาษีอากรคา้งรวม 251,699,348.81 บาท ซ่ึงในปี 2560 บริษทัไดเ้คยรายงานวา่บริษทัจะดาํเนินขายหุน้บริษทัยอ่ย 
(บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) ท่ีบริษทัถือครองอยูม่าชาํระหน้ีดงักล่าว ต่อมาบริษทัไม่สามารถดาํเนินการขายได้
เน่ืองจากราคาหุ้นท่ีผูส้นใจซ้ือเสนอมานั้นตํ่ากว่าราคาหุ้นท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระนั้น ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 
มีนาคม 2561 บริษทัไดรั้บหมายจากกรมบงัคบัคดีแจง้การยึดหุ้นท่ีบริษทัถือครองในบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวน 48,339,869 
หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 75.53 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัยอ่ย เพ่ือนาํไปขายทอดตลาดและนาํเงินท่ีขายไดม้าชาํระหน้ี
ตามคาํพิพากษาศาลฎีกา พร้อมกนัน้ีบริษทัไดท้าํการช้ีแจงเพ่ิมเติมเร่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินและการดาํรงสถานะการเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2561 โดยมีประเดน็ ดงัน้ี 

 1. บริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนต่อเน่ืองมาจากปี 2557 จนถึงปี 2560 มาจากสาเหตุหลกั โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 
2560 บริษทัยอ่ย (บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) มีการตั้งสาํรองดอ้ยค่ายานพาหนะให้เช่า รวมจาํนวน 229 ลา้นบาท 
ซ่ึงผลขาดทุนดงักล่าวเป็นผลขาดทุนในทางบญัชีเท่านั้น มิไดส่้งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยแต่
อยา่งใด และในปี 2559 บริษทัรับรู้ผลเสียหายในคดีตามคาํพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกบัหน้ีภาษีอากร จาํนวน 251 ลา้นบาท 

  ซ่ึงทั้งสองรายการขา้งตน้มีจาํนวนรวม 480 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองมา และเป็น
ผลทาํใหเ้กิดผลขาดทุนสะสมจาํนวน 340 ลา้นบาท 

 2.  ในส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวม 562 ลา้นบาทนั้น ดว้ยรายการหน้ีสินหมุนเวียนรวม
รายการหน้ีสินจากผลเสียหายคดีภาษีอากร จาํนวน 241 ลา้นบาท และหน้ีสินของบริษทัยอ่ย (บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง 
จาํกดั) ซ่ึงเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวนรวม 480 ลา้นบาท 
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ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีทรัพยสิ์นเป็นยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ท่ีแสดงในงบการเงินจาํนวนรวม 1,678 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นจาํนวนเพียงพอในการรองรับการชาํระหน้ีสินดงักล่าว 

 3. การท่ีหุน้ของบริษทัยอ่ย (บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) ท่ีกรมบงัคบัคดีแจง้ยดึหุน้นั้น หุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ยงัคงเป็นกรรมมสิทธิของบริษทั จนกวา่จะมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือจากการขายทอดตลาด ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยงัไม่มีการ
ดาํเนินการขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดี 

 4. บริษทัประกอบธุรกิจเพ่ือการลงทุน (Holding Company) โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินต่างๆ ในบริษทัย่อย 2 
บริษทั ได้แก่ ธุรกิจให้บริการเช่ารถเพ่ือการดาํเนินงานผ่านบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกัด และธุรกิจนายหน้า
ประกนัภยัผา่นบริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั หากมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือหุน้ของบริษทัจากการขายทอดตลาดของกรมบงัคบั
คดี บริษทักย็งัคงเหลือธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัหรือธุรกิจแกนอยู ่ 
 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดช้ี้แจงตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ืองความคืบหน้าในการดาํเนินการเก่ียวกบัคดีตามท่ีศาล

ลม้ละลายกลางมีคาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 ใหบ้ริษทัชาํระเงินใหแ้ก่บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั(มหาชน) 
จาํนวน 479 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546 ดงัน้ี 

 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์เพ่ือคดัคา้นคาํวินิจฉยัของศาลลม้ละลายกลางในคดีพิพาทต่อศาลอุทธรณ์คดี
ชาํนญัพิเศษ พร้อมทั้งยืน่คาํร้องขอใหศ้าลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษทุเลาการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง
ไวก่้อน โดยศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งใหรั้บคาํอุทธรณ์และมีคาํสั่งใหน้าํเสนอคาํร้องขอทุเลาการบงัคบัคดีใหศ้าลอุทธรณ์
คดีชาํนญัพิเศษเป็นผูพิ้จารณาและมีคาํสั่ง โดยบริษทัคาดวา่ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษจะใชเ้วลาในการพิจารณาคดีประมาณ 
2 ปี 

 ระหว่างการรอการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญพิเศษ บริษทัไดรั้บหมายจากกรมบงัคบัคดีแจ้งยึดหุ้นบริษทัย่อย 
(บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) ท่ีบริษทัถือครองอยู่ จาํนวน 15,660,129 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 24.47 ของจาํนวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย เพ่ือนาํหุน้ดงักล่าวไปขายทอดตลาดและนาํเงินท่ีขายไดไ้ปชาํระหน้ีในคดีตามท่ีศาลลม้ละลายกลางมี
คาํสั่ง การยดึหุน้บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่กระทบต่อการดาํเนินกิจการของบริษทัและบริษทัยอ่ย และหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ยงัคงเป็นกรรมมสิทธิของบริษทั จนกว่าจะมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือจากการขายทอดตลาด อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากคดีพิพาทยงัไม่
เป็นท่ีสุด โดยยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยงัไม่มีการดาํเนินการขาย
ทอดตลาดของหุน้บริษทัยอ่ยดงักล่าว 
 11 สิงหาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ดว้ยเหตุท่ีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัตํ่ากวา่ร้อยละ 

50 ของทุนชาํระแลว้ สําหรับงบการเงินไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยใ์ชเ้กณฑ์ดงักล่าว
ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 และกาํหนดในบริษทัจดทะเบียนท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ตอ้งดาํเนินการจดัประชุมเพ่ือใหข้อ้มูล
กบัผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีหลกัทรัพยถู์กข้ึนเคร่ืองหมาย “C” 

 บริษทัไดด้าํเนินการจดัประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง(Public Presentation) ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการมี
มติใหช้ี้แจงแนวทางการดาํเนินการแกไ้ขกรณีท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย”C” ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 ดงัน้ี 

 สาเหตุท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” มาจากเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาให้
บริษทัชาํระหน้ีค่าภาษีอากรค้างของกิจการร่วมค้า พีอี-เพทแลน ให้แก่กรมสรรพากรเป็นจาํนวน 251 ลา้นบาท และ
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการชาํระหน้ีคดีภาษีอากร โดยให้บริษทัขายหุ้นบริษทัย่อย (บริษทั พรีเมียร์ 
อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั)บางส่วนเพ่ือนาํมาชาํระหน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากร ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลาง
ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัชาํระเงินค่างานของกิจการร่วมร่วมคา้ พีอี-เพทแลนให้กบับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั 
(มหาชน) (“คดีฟ้องเรียกค่างาน”) เป็นจาํนวน 479 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัท่ี 23 กรกฎาคม 



 

รายงานประจาํปี 2562 
6 

2546 ดว้ยคดีฟ้องค่างานยงัไม่เป็นท่ีสุด โดยบริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลางต่อศาลอุทธรณ์
คดีชาํนญัพิเศษเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ผลของคาํพิพากษาในคดีดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการแกไ้ขปัญหาของบริษทั ดงัน้ี 

 1. บุคคลผูใ้หค้วามสนใจท่ีจะซ้ือหุน้บริษทัยอ่ยไดย้ติุการขอเสนอซ้ือหุน้ จากความไม่แน่นอนของผลคดีฟ้องค่างาน 
 2. การท่ีคดีฟ้องค่างานยงัไม่เป็นท่ีสุด ทาํใหบ้ริษทัตอ้งรอผลคาํพิพากษาอนัเป็นท่ีสุดในคดีน้ีก่อนจึงจะกาํหนดแนวทางการ

แกไ้ข กรณีท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ได ้
 ในปี 2561 บริษทัไดด้าํเนินการจัดประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลแก่นักลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) เม่ือวนัท่ี 28 

สิงหาคม 2561 และ 27 พฤศจิกายน 2561 และไดช้ี้แจงสาเหตุท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” กบัอุปสรรคต่อ
การแกไ้ขปัญหาของบริษทัตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พร้อมทั้งรายงานผลคดีอุทธรณ์ยงัอยูใ่นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดี
ชาํนญัพิเศษ  

 ปี 2560 
 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 บริษทัไดรั้บรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต โดย

ใบรับรองดงักล่าวจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติใหก้ารรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption (CAC))  

 เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือจากสาํนกังานการบงัคบัคดีสาํนกังานอยัการสูงสุด แจง้ให้บริษทัชาํระหน้ี
ตามคาํพิพากษาใหแ้ก่กรมสรรพากร จาํนวน 251,699,348.81 บาท และต่อมาในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือ
จากกรมสรรพากร แจง้เร่ืองไม่อนุมติัใหผ้อ่นชาํระภาษีรายงวดตามท่ีบริษทันาํเสนอไปเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2560 และขอให้
บริษทัชาํระหน้ีจาํนวนดงักล่าวภายในระยะเวลา 15 วนันบัจากไดรั้บจดหมายแจง้ ซ่ึงหากบริษทัไม่ชาํระหน้ีภายในเวลาท่ีได้
กาํหนดไว ้ทางกรมสรรพากรกจ็ะดาํเนินการเพ่ือบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นของบริษทัเพ่ือนาํมาขายและชาํระหน้ีต่อไป  

 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัพิจารณาอนุมติัให้บริษทัขาย
หุ้นสามญัท่ีบริษทัถือครองอยูใ่นบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั (PIL) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัในราคาขายไม่ตํ่า
กวา่หุน้ละ 4.49 บาท และในจาํนวนหุน้ท่ีขายแลว้ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บชาํระราคาเป็นเงินจาํนวนเท่ากบั 260,000,000 บาทหรือ
ใกลเ้คียงท่ีสุด (“หุน้ PIL”) ใหแ้ก่บุคคลท่ีสนใจท่ีใหร้าคาสูงสุด  

 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัชาํระเงินให้แก่ บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั 
(มหาชน) (NWR) เป็นจาํนวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากตน้เงินดงักล่าว นบั
จากวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546 เป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน 

 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการจึงมีมติให้บริษทัทาํหนงัสือแจง้ PFC เพ่ือขอเล่ือนการทาํรายการซ้ือขายหุ้น PIL 
ออกไปจนกว่าท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะมีความเห็นฉบบัสมบูรณ์ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากการขอเล่ือนการทาํรายการ
ดงักล่าวเป็นการท่ีบริษทัไม่สามารถทาํรายการขายหุ้น PIL ให้แก่ PFC ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ดงันั้นหาก PFC 
ประสงคจ์ะยกเลิกขอ้เสนอในการซ้ือหุน้ PIL โดยท่ี PFC และบริษทัต่างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อกนั บริษทักต็กลงท่ี
จะยกเลิกขอ้เสนอในการซ้ือหุ้น PILดว้ย  เน่ืองจาก บริษทัหลกัทรัพย ์ยูโอบีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ไดมี้ความเห็นในร่างรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฉบบัล่าสุด 
กรณีท่ีบริษทัจะขายหุน้สามญัท่ีบริษทัถือครองอยูใ่นบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั (PIL) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
(“หุ้น PIL”) ให้แก่บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จาํกดั (PFC) ว่า ราคาในการเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่
เหมาะสม เน่ืองจากมูลค่าหุ้นสามญัของ PIL ท่ีไดจ้ากการประเมินมูลค่าโดยท่ีปรึกษาการเงินอิสระนั้นสูงกวา่ราคาเสนอซ้ือ
ของ PFC และผูถื้อหุน้ของบริษทัควรออกเสียงลงมติไม่อนุมติัการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี  
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 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2560 บริษทัไดท้าํหนังสือแจง้บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (PFC) เพ่ือขอเล่ือนการทาํ
รายการซ้ือขายหุน้บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั (PIL) ออกไป จนกวา่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะมีความเห็นฉบบั
สมบูรณ์ 

  
โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 เป็นดงันี ้    

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

 

   
ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
บริษทั ไม่มี ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) กบัผูถื้อหุน้รายหน่ึงรายใด 

บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั 
100% 

บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 
100 %

บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั 
99.99 % 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ   
 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 
 บริษทัมีรายไดส่้วนใหญ่มาจากธุรกิจใหบ้ริการรถเช่าเพ่ือการดาํเนินงาน (Operation Lease)  ซ่ึงดาํเนินงานโดยบริษทัยอ่ย 
คือ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั   
 

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ 
ดาํเนินการ 
โดยบริษทั 

%  การถือหุ้น 
ของบริษทั 
ในปัจจุบัน 

ปี 2562 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
%  

ปี 2561 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
%  

ปี 2560 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
%  

บริการสินเช่ือธุรกิจและ   
ใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

PC2000 100.00 15.96 2.49 14.50 1.95 13.03 1.74 

บริการรถเช่าเพื่อการดาํเนินงาน PIL /1 100.00 602.60 94.03 705.16 94.71 705.59 94.44 

นายหนา้ประกนัวนิาศภยั PB /1 99.99 20.98 3.27 23.63 3.17 23.67 3.17 

รายไดอ่ื้น PE  1.35 0.21 1.29 0.17 4.88 0.65 

รวมรายได้   640.89 100.00 744.58 100.00 747.17 100.00 
 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
1. ธุรกิจการให้บริการรถเช่าเพื่อการดาํเนินงาน  
 (1) ลักษณะของการบริการ 
   เป็นการให้บริการจดัหายานพาหนะให้กบัผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการและกลุ่มรัฐวิสาหกิจใน
รูปแบบการให ้“เช่า” (Leasing) โดยมีลกัษณะเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนตส์าํหรับผูบ้ริหาร รถยนต์
เพ่ือการขนส่ง รถโดยสารไม่ประจาํทางสาํหรับรับ-ส่งผูโ้ดยสาร รถรับ-ส่งนกัเรียน และรถยนตเ์พ่ือการพาณิชยอ่ื์นๆ อายสุัญญา
อยูร่ะหว่าง 3-5 ปี การให้บริการมีทั้งการให้บริการตามสัญญาเช่าระยะยาวและการให้บริการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ โดย
บริษทัมีรถยนตใ์ห้เช่าหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ รถยนตน์ัง่ขนาดตั้งแต่ 1,500 ซีซี ข้ึนไป รถยนตน์ัง่เอนกประสงค ์รถกระบะ  
รถตู ้และรถโดยสาร 
  บริษทัให้บริการในลกัษณะครบวงจร โดยเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์และนาํเสนอเง่ือนไขการเช่าเพ่ือให้รองรับกบัธุรกิจ
ของลูกคา้ ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้านของลูกคา้ พร้อมกบัการจดัทาํประกนัรถยนตป์ระเภทชั้น 1 การจดทะเบียนและต่อ
ภาษีรถยนต ์การบาํรุงรักษาและการซ่อมแซมตามกาํหนดระยะทาง รวมทั้งการจดัรถทดแทนให้ใชใ้นกรณีรถขดัขอ้งหรือเกิด
อุบติัเหตุ บริษทัมีบริการหลงัการขาย โดยผ่านศูนยป์ระสานงาน (Call Center) ให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ในการ
ดูแลลูกคา้ นดัหมายนาํรถยนตเ์ขา้รับการบาํรุงรักษา ประสานงาน ใหค้าํแนะนาํในเร่ืองต่างๆ พร้อมทีมช่างมืออาชีพ และรถซ่อม
บาํรุงเคล่ือนท่ี (Mobile Service) รวมทั้งให้ผูบ้ริโภคสามารถทราบเส้นทางการเดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง เพ่ือความ
สะดวก รวดเร็วตลอด 24 ชัว่โมง 
 (2) การตลาดและการแข่งขัน  
  ธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทยแบ่งลกัษณะผูป้ระกอบการออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มท่ีมุ่งเนน้ให้เช่าทรัพยสิ์นแบบ
สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าซ้ือกบักลุ่มท่ีมุ่งเน้นการให้เช่าแบบสัญญาเช่าดาํเนินงาน (Operating 
Lease) โดยบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั จดัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจบริการสัญญาเช่าดาํเนินงาน (Operating Lease) ซ่ึงถือเป็น
หน่ึงในบริษทัชั้นนาํของธุรกิจลิสซ่ิง  
  การดาํเนินงานของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ในปี 2562 มุ่งเนน้การให้บริการรูปแบบต่างๆ ท่ีมีมาตรฐาน
สอดคลอ้งความตอ้งการของคู่คา้ สร้างคุณค่าเพ่ิมในการใหบ้ริการ พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชง้าน บริหารจดัการและ
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วเิคราะห์ขอ้มูลการใชง้านเพ่ือนาํไปเป็นแผนพฒันาใหก้บัผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมทุกกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความ
ปลอดภยับนทอ้งถนน โดยเร่ิมจากธุรกิจท่ีใหบ้ริการ ณ ปัจจุบนัเป็นตน้แบบความปลอดภยั อาทิ กลุ่มรถเช่าองคก์รท่ีร่วมผลกัดนั
ความปลอดภยัดว้ยการติดตั้งระบบตรวจสอบพร้อมรายงานพฤติกรรมการขบัข่ี การให้บริการตน้แบบพนกังานผูช่้วยผูบ้ริหาร 
(Personal Accelerator) การพฒันาระบบและการจดัเกบ็ขอ้มูลงานลูกคา้สัมพนัธ์สู่ระบบออนไลน์ 
  นอกจากน้ีทางบริษทัยงัพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดอยา่งต่อเน่ืองดว้ยพฒันางานการบริการท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
ปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือใชใ้นงานบริการต่างๆ อาทิ การพฒันาระบบแอพพลิเคชัน่การจดัการแจง้อุบติัเหตุ ระบบแอพพลิเคชัน่
รถโรงเรียนสาํหรับผูป้กครองแจง้สถานะ การเดินทางของนกัเรียนเพ่ือการส่ือสารท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน การพฒันาระบบงานซ่อม
ควบคู่กบัตวัแทนจาํหน่ายรถยนตท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพ่ือพฒันางานซ่อมบาํรุงให้มีมาตรฐานและรวดเร็วทัว่
ประเทศ การเป็นผูท่ี้ให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา ออกแบบ หาแนวทางแกปั้ญหาทั้งดา้นการบริหารจดัการและการใชง้านเพ่ือให้
เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของลูกคา้ประเภทต่างๆ บริการ 24 ชัว่โมงในกรณีรถเสียหรืออุบติัเหตุ อีกทั้งยงัเสริมดว้ยบริการ
จดัการฝึกอบรมขบัข่ีปลอดภยัใหก้บัลูกคา้ร่วมกบัองคก์รคู่คา้  เพ่ือสร้างความแตกต่างและประโยชน์ต่อลูกคา้สูงสุด  
 (3) กลยุทธ์ในการแข่งขัน  
  บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการโดยการนาํเสนอบริการรถเช่ารถยนตแ์ต่ละประเภท พร้อมกบันาํเสนอคุณค่าเพ่ิมใน
แต่ละประเภทพาหนะ เพ่ือสร้างบริการดา้นคุณค่าทางจิตใจ เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ และมัน่ใจในบริการ ไดแ้ก่ 

- กลุ่มรถยนต์น่ังทัว่ไปสําหรับผู้บริหารและพนักงานองค์กร  
 ยานพาหนะไดม้าตรฐาน มีการตรวจเช็คตามอายกุารใชง้าน พร้อมพนกังานขบัรถท่ีไดม้าตรฐาน สร้างความมัน่ใจ 

และความปลอดภยัในการเดินทาง ตลอดจนร่วมสนบัสนุนการใชร้ถยนตพ์ลงังานทางเลือก เช่น รถยนตไ์ฮบริด  
- กลุ่มรถยนต์เพื่อการขนส่งหรือการพาณิชย์ในรูปแบบต่าง  ๆ           
 ยานพาหนะพร้อมระบบการจัดการ การตรวจสอบ และการรายงานผลเพื่อควบคุมตน้ทุนการบริหารจัดการ

พฤติกรรมผูใ้ชง้าน และการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า ช่วยแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 
- กลุ่มรถโรงเรียน 
 ยานพาหนะมาตรฐานความปลอดภยัสูงสุดสาํหรับการเดินทางของนกัเรียนในแต่ละวนั พร้อมนวตักรรมระบบการ

จดัการเต็มรูปแบบ พนกังานท่ีผ่านการฝึกอบรมทั้งกปัตนั มอนิเตอร์ควบคุม และการส่ือสารผ่านเมโทรแคร์เซ็น
เตอร์ท่ีหมายเลข 099-258-5959 

- กลุ่มรถโดยสารไม่ประจําทางเพื่อการขนส่งผู้โดยสารหรือพนักงานระหว่างจุดทีกํ่าหนด  
 การขนส่งผูโ้ดยสารดว้ยยานพาหนะขนาดใหญ่ โดยออกแบบแผนปฏิบติัการ เส้นทาง จุดจอด เช้ือเพลิง และปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการใหบ้ริการไวล้่วงหนา้ ควบคุมยานพาหนะโดยกปัตนัผูผ้า่นการฝึกอบรม และถือใบขบัข่ี
ถูกตอ้งตามประเภทรถโดยสาร 

  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างมคุีณภาพ 
  บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินการในการให้บริการรถเช่าระยะยาวและรถเช่าพร้อมพนักงานขบัรถ โดยให้บริการ
บาํรุงรักษารถยนตแ์บบครบวงจร ในระดบัมาตรฐานสากล การดาํเนินธุรกิจมุ่งเนน้ในการให้บริการเป็นหลกั การให้บริการรถ
เช่าดว้ยรถใหม่ท่ีมีคุณภาพ และสมรรถนะเยีย่มผา่นการตรวจเชค็มาเป็นอยา่งดี ในรูปแบบการเช่าระยะยาว พร้อมพนกังานขบัรถ
ดว้ยอตัราเช่าท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีรถทดแทนใหใ้ชใ้นกรณี รถขดัขอ้ง หรือเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงการใหบ้ริการฉุกเฉินตลอด 
24 ชัว่โมง บริษทัยงัจดัให้มีบริการหลงัการขาย โดยผ่านศูนยป์ระสานงาน (Call Center) ในรูปแบบ One Stoop Service ดูแล
ลูกคา้ นดัหมายนาํรถยนตเ์ขา้รับการบาํรุงรักษา ประสานงาน ใหค้าํแนะนาํเร่ืองต่างๆ พร้อมทีมช่างมืออาชีพ และการบริการรถ
ซ่อมบาํรุงเคล่ือนท่ี 
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 (4) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
  เนน้การให้บริการกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดย
กลุ่มลูกคา้หลกัในปัจจุบนั คือ กลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ และภาคใต ้กลุ่มธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ กลุ่มองคก์รดา้นการศึกษา
ทั้งมหาวทิยาลยัและโรงเรียนนานาชาติ  
 (5) การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
  บริษทัใชก้ารนาํเสนอบริการโดยตรงกบัลูกคา้ และจดัให้มีศูนยบ์ริการทัว่ประเทศ เพ่ือให้ลูกคา้สามารถเขา้รับบริการ
ได้สะดวกยิ่งข้ึน รวมทั้ งจัดทาํเว็บไซต์ http://www.pil.premier.co.th ไวส้ําหรับบริการลูกคา้ ทั้ งในการต่ออายุสัญญา หรือ
พิจารณาสินคา้และบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได ้
 (6) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
        บริษทัมีขั้นตอนการจดัหายานพาหนะ อุปกรณ์ส่วนควบทุกรูปแบบจากตวัแทนจาํหน่ายท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็น
ทางการจากค่ายผูผ้ลิตรถยนตห์รือผูน้าํเขา้หรือผูผ้ลิตท่ีไดม้าตรฐาน ตลอดจนการคดัเลือกบุคลากรหรือบริการ ตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สร้างความมัน่ใจให้ลูกคา้ว่าจะไดรั้บผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการ
รับประกนัจากจากผูผ้ลิตโดยตรง 
 
2. ธุรกิจการให้บริการเป็นนายหน้าประกันวนิาศภัย 
 เป็นการให้บริการจดัหาประกนัภยัประเภทต่างๆ ท่ีให้ความคุม้ครองเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดย
คดัเลือกบริษทัประกันภยัท่ีมีสถานะมั่นคง มีหลกัการชดใช้ค่าสินไหมอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว ให้คาํแนะนําในการทาํ
ประกนัภยัท่ีจาํเป็นกบัความเส่ียงภยั เพ่ือใหลู้กคา้เลือกตามความตอ้งการ และใหบ้ริการเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
แก่ลูกคา้ ทั้งกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการนิติบุคคลและบุคคลทัว่ไป 
 (1) ลักษณะของการบริการ 
           ให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการทาํประกนัภยัประเภทต่างๆ ท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และให้บริการ
ดา้นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั ประกอบดว้ยประกนัภยัหลกั 5 ประเภท ดงัน้ี  

- ประกนัภยัรถยนต ์ 
- ประกนัอคัคีภยั 
- ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 
- ประกนัภยัเบด็เตลด็ 
- ประกนัสุขภาพ 

 (2) การตลาดและการแข่งขัน 
  ธุรกิจประกนัวินาศภยั ในปีท่ีผา่นมา เม่ือส้ินปี 2561 มีเบ้ียประกนัวินาศภยั จาํนวน 231,990  ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 
6.21 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมาพบว่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์และเบ้ียประกนัเบ็ดเตล็ด มีอตัราการเติบโตโดดเด่น แนวโน้มการ
แข่งขนัในตลาดประกนัภยัยงัคงรุนแรง จากช่องทางการขายใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน ไม่วา่จะเป็นการขายผา่น เวบ็ไซด ์แอปพลิเคชัน่มือถือ 
หรือร้านสะดวกซ้ือ การรักษาฐานลูกคา้ต่ออายกุรมธรรมแ์ละขยายผลิตภณัฑย์งัคงเป็นส่ิงท่ีสาํคญั 
 (3) กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
  1)  มุ่งเน้นในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ลูกคา้ โดยเสริมสร้าง 

พฒันาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการ การบริการ เพ่ือสร้างคุณภาพของการเป็นตัวแทน
ประกนัภยั 



 

รายงานประจาํปี 2562 
11 

  2) จดัหาผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 

  3) คดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมีความมัน่คงและเสถียรภาพ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ และทาํงาน
ร่วมกบักรมการประกนัภยัเพื่อประโยชนร่์วมกนั ทั้งลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัในกลุ่มตวัแทนประกนัภยั 

 (4) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทั มี 2 กลุ่ม  
 1) กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 2) กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปท่ีอยูใ่นธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา้ ภาคการขนส่งและภาคบริการ 
 (5) การจัดจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
  มีช่องทางการจดัจาํหน่าย 4 ทางหลกัๆ ในการเขา้ถึงลูกคา้ดงัน้ี 

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

 (6) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  บริษทัมีนโยบายในการจัดหาผลิตภณัฑ์ท่ีจาํเป็นต่อการป้องกนัความเส่ียงภยัและเป็นประโยชน์แก่ลูกคา้ มีความ
คุม้ครองภยัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยคดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมัน่คงทางการเงิน มีช่ือเสียง มี
ความน่าเช่ือถือท่ีเป็นท่ีรู้จกัในวงการประกนัภยั และมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย เพ่ือใหไ้ดค้วามมัน่ใจวา่ลูกคา้ของบริษทัจะไดรั้บ
ชดเชยค่าสินไหมอยา่งยติุธรรม และลูกคา้เลือกใชบ้ริการตามความตอ้งการท่ีเกิดประโยชน์กบัลูกคา้มากท่ีสุด 
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ปัจจัยความเส่ียง  
การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ซ่ึงจะนาํไปสู่

การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัองคก์ร ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ และสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
กรอบการบริหารความเส่ียง 
องคป์ระกอบท่ีสําคญัในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์นโยบาย และความมุ่งมัน่ในการบริหาร

ความเส่ียง การนาํไปปฏิบติั การติดตามตรวจสอบ การทบทวน และการปรับปรุงการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง ทั้งบริษทั
และบริษัทย่อยได้นํากรอบข้อกําหนด หลักการ และแนวทางของระบบการบริหารความเส่ียง COSO Enterprise Risk 
Management (COSO ERM) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลสําหรับการจดัการความเส่ียงมาประยุกตใ์ชใ้นการวิเคราะห์ความเส่ียงและ
ประเมินความเส่ียงตามหลกัการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบติั รวมถึงการใชก้รอบการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน ISO 
31000 ดว้ย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์ เกณฑใ์นการวิเคราะห์ 
วดัระดบั ค่าความเส่ียง และการจดัลาํดบัความเส่ียง ท่ีรวมถึงการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
นโยบายและกลยทุธ์ ของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 โดยพิจารณา
จากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง (Impact) เพ่ือ
เป็นมาตรฐานใหค้ณะทาํงานบริหารความเส่ียง ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากทุกส่วนงานขององคก์ร นาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ ประเมิน
ความเส่ียง และจดัทาํแผนในการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับ ตลอดจนการกาํหนดใหมี้การทบทวน
และติดตามอยา่งต่อเน่ืองในทุกรายไตรมาส  

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระกาศนโยบายการบริหารความเส่ียง และไดจ้ดัทาํคู่มือบริหารความเส่ียงเพ่ือ
เผยแพร่ให้พนกังานรับทราบและใชเ้ป็นคู่มือการปฏิบติังานดา้นบริหารความเส่ียง คู่มือดงักล่าวครอบคลุมความเส่ียงดา้นการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ ซ่ึงบริษทัไดรั้บการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริตอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 และบริษทัไดรั้บการรับรองการต่ออายเุป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 

การบริหารความเส่ียงดงักล่าวจะช่วยให้องค์กรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและการกาํกบัดูแล สร้าง
ความเช่ือมัน่ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจดัการและความยดืหยุน่ ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และปกป้องธุรกิจและบริการของบริษทั 

 
โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 
บริษทัไดก้าํหนดให้มีผูรั้บผิดชอบงานดา้นบริหารความเส่ียง เพ่ือให้การบริหารความเส่ียง มีการดาํเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่านและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทย่อย 
ดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี  
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียง กาํหนด

ทิศทางหรือแนวทางการบริหารความเส่ียง ให้คาํแนะนาํและดาํเนินการ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผูบ้ริหารมีเคร่ืองมือและกระบวนการท่ี
เหมาะสมในการจดัการความเส่ียง สอบทานการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการยงั
สามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงภายในบริษทั อนุมติัระดบัความเส่ียงท่ี
ยอมรับได  ้และระดบัเบ่ียงเบนท่ียอมรับได  ้(Risk Appetite & Risk Tolerance) นอกจากน้ีมีหน้าท่ีกาํกบัดูแลและติดตามการ
บริหารความเส่ียงของบริษทัย่อยให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บการอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รายงานความเส่ียงท่ีสาํคญัต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา ติดตามและให้ขอ้สังเกตในการบริหารความเส่ียง
ขององคก์ร 

ในการทาํงานดา้นการบริหารความเส่ียง กรรมการผูจ้ดัการไดป้ระกาศแต่งตั้งคณะทาํงานดา้นบริหารความเส่ียง ซ่ึงมี
หนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี  

 กาํหนด แนะนาํ อนุมติักรอบ และแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยนโยบายการบริหาร
ความเส่ียง โครงสร้างการบริหารความเส่ียง ความเส่ียงท่ียอมรับได ้และกระบวนการบริหารความเส่ียง 

 สนบัสนุน ส่งเสริม พฒันา ส่ือสาร การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั และเป็นวฒันธรรมในองคก์ร 

 ติดตาม ให้ขอ้สังเกต กาํกบัดูแล การบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือการบริหารความเส่ียงและ
นาํเสนอกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 จดัใหมี้การประชุมทบทวนผลการดาํเนินงานตามระบบบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส 
 รายงานความเส่ียงท่ีสาํคญั พร้อมรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ดัการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย   

ปีละ 1 คร้ัง 
 

คณะกรรมการบริษทั 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขานุการบริษทั 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะทาํงานดา้นบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)

งานตรวจสอบภายใน 
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กระบวนการบริหารความเส่ียง 
บริษทัไดน้าํระบบการบริหารความเส่ียงตามหลกั COSO ERM และใชก้รอบการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน ISO 

31000 มาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งการระบุ
แนวทางในการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได ้โดยมีการประเมินความเส่ียงเป็นรายไตร
มาส และนาํรายงานเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือแกไ้ขสถานการณ์ก่อนท่ีจะเกิดผลกระทบรุนแรง
มากยิ่งข้ึน รวมไปถึงการใชป้ระโยชน์จากความเส่ียงในการแสวงหาโอกาสในการดาํเนินธุรกิจ บริษทักาํหนดแผนการจดัการ
ความเส่ียง 4 ระดบั คือ 

1. การยอมรับความเส่ียง 
2. การจดัการความเส่ียง 
3. การหลีกเล่ียงความเส่ียง  
4. การโอนความเส่ียง 
การวเิคราะห์ กําหนดประเภทความเส่ียง และมาตรการรองรับเพื่อลดความเส่ียง  
บริษทัไดว้ิเคราะห์ กาํหนดและระบุความเส่ียงโดยจาํแนกประเภทและท่ีมาของความเส่ียงไว ้จากการประเมินความเส่ียง

โดยพิจารณาตามกรอบการบริหารความเส่ียงและแนวโนม้จากปัจจยัภายนอกรวมถึงปัจจยัภายใน โดยกาํหนดความเส่ียงท่ีอาจมี
ผลกระทบกบัธุรกิจของบริษทัไว ้5 ประเภท ไดแ้ก่  

1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
2. ความเส่ียงดา้นการเงิน 
3. ความเส่ียงดา้นการบริหารและการดาํเนินงาน 
4. ความเส่ียงดา้นสังคม 
5. ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ 
ธุรกิจให้บริการรถเช่า 
1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

- การแข่งขันทางการตลาดทีสู่งขึน้ 
 ในปี 2562 ขอ้มูลภาพรวมธุรกิจรถเช่ายงัพบว่ามีอตัราการเติบโตของจาํนวนรถและความตอ้งการใชร้ถยนต์เช่า

ขององค์กรขนาดต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากนโยบายภาครัฐ นโยบายองค์กร แนวทางการ
บริหารงานทรัพยสิ์นและปัจจยัเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ ส่งผลการใหธุ้รกิจบริการรถเช่า 
(Operating Lease) ยงัขยายตวั เกิดการแข่งขนัในกลุ่มผูใ้ห้บริการในธุรกิจประเภทเดียวกนั ส่วนธุรกิจรถโดยสารไม่ประจาํทาง 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยรถโรงเรียน รถรับ-ส่งพนกังาน และรถบริการรับ-ส่งเฉพาะจุด (Shuttle Bus)  มีแนวโนม้การขยายตวัเพ่ิมมาก
ข้ึนเช่นกนั เน่ืองมาจากนโยบายภาครัฐในการออกกฎหมายควบคุมรถโดยสารประเภทต่างๆ อยา่งเขม้งวด ทาํใหผู้บ้ริการหันมา
ปรับมาตรฐานใหม่ การขยายตวัของประชากรและการขยายธุรกิจ การขยายโรงเรียนไปในพ้ืนท่ีต่างๆ การบริหารจัดการ
ตลอดจนการควบคุมดูแลท่ีไม่ไดม้าตรฐานความปลอดภยั ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นทาํใหเ้กิดการแข่งขนัสูงทั้งทางดา้นราคาและบริการ 
ซ่ึงทางบริษทัยงัคงมุ่งเนน้เร่ืองคุณภาพดา้นการใหบ้ริการเป็นสาํคญั บริษทัจึงมีความเส่ียงและขาดโอกาสการขายสาํหรับลูกคา้ท่ี
ใหค้วามสาํคญัดา้นราคาเพียงอยา่งเดียว 

 มาตรการบริหารจดัการความเส่ียง 
 บริษทัไดใ้ชแ้ผนการดาํเนินการในการรับมือความเส่ียงดงักล่าวดว้ยมาตรการหลกัรักษาฐานลูกคา้เดิม และสร้าง

ฐานลูกคา้ใหม่ท่ีเล็งเห็นคุณค่าในงานบริการ พฒันาเคร่ืองมือวิเคราะห์ลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ทั้งดา้นขอ้มูลการใชง้านและ
ขอ้มูลทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียง เพ่ิมลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพท่ีให้ความสําคญัดา้นบริการมากกว่าราคา สร้างคุณค่าเพ่ิมและความ
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แตกต่างของการบริการในหลายภาคส่วน การสร้างความแตกต่างในการบริการท่ีครบวงจร ตั้งแต่การร่วมทาํงานกบัลูกคา้ เป็นผู ้
ร่วมคิด ให้คาํแนะนํา วางแผน ดาํเนินการและพฒันาจนสําเร็จ การสร้างความแตกต่างทางนวตักรรมด้วยการร่วมมือผูมี้
ประสบการณ์ในสายธุรกิจอ่ืนๆ ทั้งภายในกลุ่มพรีเมียร์หรือองคก์รคู่คา้ในการพฒันาเทคโนโลยกีารจดัการและการวเิคราะห์ เช่น 
การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการขบัข่ีเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุบนทอ้งถนน การริเร่ิมนวตักรรมรูปแบบบริการใหม่ๆ เช่น พนกังาน
ผูช่้วยผูบ้ริหาร (Personal Accelerator) ในธุรกิจบริการพนกังานขบัรถ การบริการครบวงจร เช่น บริการงานจดและต่อทะเบียนท่ี
รวดเร็ว งานประกนัภยัพร้อมเง่ือนไขความคุม้ครองตามกฎหมายหรือสูงกว่า การขยายเครือข่ายศูนยบ์ริการท่ีครอบคลุมทัว่
ประเทศท่ีพร้อมใหบ้ริการทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมงผา่น ศูนยบ์ริการลูกคา้ (Customer Service) การขา้มขีดจาํกดัดว้ยการใหบ้ริการ
ครอบคลุมการเดินทางหรือการใชง้านทุกประเภท ตั้งแต่รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถตู ้รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ไป
จนถึงรถบรรทุกเพ่ือการพาณิชย ์ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นส่วนประกอบสําคญัท่ีสร้างความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัให้อยูใ่น
ระดบับริษทัชั้นนาํของธุรกิจต่อไป 

จากผลการดาํเนินงานในปี 2562 พบวา่ร้อยละ 34.18 ของจาํนวนรถใหม่ท่ีใหบ้ริการเช่าในปี 2562 นั้น เป็นสัญญา
เช่าท่ีเกิดข้ึนจากลูกคา้ใหม่จากธุรกิจประเภทต่างๆ โดยรถเหล่านั้นประกอบไปด้วย รถยนต์หรือรถอเนกประสงค์สําหรับ
ผูบ้ริหารระดบัสูง รถกระบะท่ีใชธุ้รกิจการเพ่ือการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย ์รถโดยสารไม่ประจาํทางสาํหรับ
รับส่งผูใ้ชบ้ริการหา้ง รถท่ีใชใ้นกิจการเฉพาะทาง และอ่ืนๆ  

ในปี 2563 ทางบริษทัยอ่ยไดจ้ดัเตรียมแผนธุรกิจเพ่ือรองรับความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการเพ่ิมมูลค่าเสนอสินคา้และ
บริการตามท่ีดาํเนินการมาโดยตลอด และยงัจดัเตรียมแผนขยายธุรกิจท่ีทางบริษทัมีศกัยภาพในการใหบ้ริการและเป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาดในปัจจุบนั โดยจะผลกัดนัธุรกิจรถโรงเรียนและรถรับส่งประเภทต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายตวัของเมืองและความ
ตอ้งการดา้นมาตรฐานบริการและความปลอดภยัต่อไป 

2) ความเส่ียงจากการประเมนิมูลค่ารถใช้งานแล้ว 
 สืบเน่ืองจากปี 2557 และ 2558 ทางบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการประเมินมูลค่าเผื่อการดอ้ยค่าของรถยนตไ์ปแลว้นั้น ณ ปี 
2562 พบวา่ราคาขายรถใชแ้ลว้มีแนวโนม้ไปในทิศทางท่ีทรงตวัหรือดีข้ึนในบางกลุ่ม อาทิ รถยนตเ์อนกประสงค ์รถยนตส์าํหรับ
ครอบครัว สําหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ เช่น รถบสัท่ีไดมี้การสํารองการดอ้ยค่าไปแลว้นั้นพบว่าราคาขายยงัคงอยู่ในเกณฑ์
ใกลเ้คียงกบัราคาประเมินซ่ึงไม่ส่งผลอยา่งมีนยัสาํคญัในการขาย จากผลการดาํเนินงานในปี 2562 พบวา่บริษทัมีผลกาํไรจากการ
ขายรถ 3,062,393 บาท จากการขายรถจาํนวนทั้งส้ิน 650 คนั หากรวมมูลค่าดอ้ยค่าท่ีประเมินไวร้วมเป็นทั้งส้ิน 12,235,871 บาท 
ดงันั้นในภาพรวมถือวา่ความเส่ียงจากการประเมินมูลค่ารถใชง้านลดลง  

3) ความเส่ียงด้านต้นทุนทางการเงนิ 
 เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียมีแนวโน้มการปรับสูงข้ึน ทาํให้โอกาสบริการเช่าของบริษทัย่อยก็จะยากข้ึน หากมีการ

แข่งขนัดา้นราคา อยา่งไรกต็ามบริษทัตอ้งหาลูกคา้ท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นบริการท่ีมีคุณภาพมากกวา่คาํนึงถึงราคา  
4) ความเส่ียงด้านการบริหาร/การดาํเนินงาน   
 ความเส่ียงทางดา้นบุคลากร (แผนสืบทอดตาํแหน่ง)  
 บริษทัยอ่ยมีจาํนวนพนกังานท่ีมีอายคุ่อนขา้งมาก การเกษียณอายกุารทาํงานจึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงทาํใหส่้งผลต่อบริษทั

ยอ่ย ท่ีจะขาดแคลนบุคลากรในระดบัต่างๆ ทั้งตาํแหน่งท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน หรือตาํแหน่งงานท่ีมีความเฉพาะทาง 
 มาตรการบริหารความเส่ียง 
 บริษทัยอ่ยไดมี้การพิจารณาการขยายอายเุกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี พร้อมทั้งมีการจดัทาํแผนสืบทอดในตาํแหน่ง

งานท่ีสาํคญัของทุกฝ่ายงาน โดยมุ่งเนน้ไปตาํแหน่งงานในระดบัผูจ้ดัการแผนกข้ึนไป ท่ีจะเกษียณอายุภายในระยะเวลา 1-3 ปี  
หรือตาํแหน่งงานท่ีมีความเส่ียง ซ่ึงไดจ้ดัทาํแผน และวิธีการจดัทาํแผนการทดแทนในตาํแหน่งงานดงักล่าว และส่ือสารให้กบั
ผูบ้งัคบับญัชารับทราบในแนวทาง  รวมถึงมีการส่งเสริม สนบัสนุนในการเรียนรู้ หรือการพฒันาการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง และ
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หมุนเวียนหนา้ท่ีกนัภายใน เพ่ือทาํการทบทวนค่างาน และจดัระดบังานเป็นรายบุคคล โดยเช่ือมโยงกบัระบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานประจาํปี ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการพิจารณาค่าตอบแทน การเล่ือนตาํแหน่ง และพฒันาศกัยภาพของบุคลากร)  และบริษทัมี
การวิจยัสาํรวจความตอ้งการของพนกังาน เพ่ือนาํขอ้เสนอแนะต่างๆ มาจดัทาํแผนการปรับปรุงเพ่ือใหค้วามผกูพนัของพนกังาน
เพ่ิมข้ึน  รวมทั้งใชเ้คร่ืองมือ Happy Workplace ในการบริหารความสุขในการทาํงานของพนักงานอย่างต่อเน่ือง จากผลการ
ดาํเนินงานในปี 2562 พบว่าได้ดาํเนินการแผนสืบทอดครบทุกตาํแหน่งตามแผนงาน ยกเวน้กลุ่มพนักงานขบัรถโดยสาร
สาธารณะประเภท 2 ท่ีมีความตอ้งการในตลาดสูงแต่มีจาํนวนผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑ์นอ้ย จึงตอ้งดาํเนินการสรรหา
หรือพฒันาบุคลากรท่ีมีใหมี้ใบอนุญาตขบัรถโดยสารสาธารณะประเภท 2 ต่อไป 
 5) ความเส่ียงด้านสังคม 
  - อุบัตเิหตุทีอ่าจเกิดขึน้บนท้องถนน 
   จากขอ้มูลสถิติการเกิดอุบติัเหตุของบริษทัในปี 2562 พบว่ามีอุบติัเหตุเกิดข้ึนทั้งส้ิน 1,974 คร้ัง แบ่งเป็นอุบติัเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากลูกคา้ท่ีเช่ารถไปใชง้าน 1,868 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 0.16 เป็นอุบติัเหตุหนกัจาํนวน 3 คร้ังและอุบติัเหตุกลางถึงเบา
จาํนวน 1,865 คร้ัง เกิดจากบริการรถโดยสารไม่ประจาํทางท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัเองจาํนวน 25 คร้ัง จาก
จาํนวนเท่ียววิ่งทั้งหมด 29,144 เท่ียว คิดเป็นร้อยละ 0.09 และอุบติัเหตุจากบริการรถรับ-ส่งนกัเรียนจาํนวน 10 คร้ัง จากจาํนวน
เท่ียววิ่งทั้งหมด 15,443 เท่ียว คิดเป็นร้อยละ 0.06  ซ่ึงอุบติัเหตุของรถโดยสารไม่ประจาํทางและรถรับ-ส่งนกัเรียนเป็นอุบติัเหตุ
เบาทั้งส้ิน จากสถิติท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวทางบริษทัตระหนกัถึงเร่ืองความปลอดภยัในสังคมจึงกาํหนดเป็นมาตรการเพื่อบริหารความ
เส่ียงในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุอยา่งต่อเน่ือง 
   บริษทัย่อยไดใ้ห้ความสําคญัดา้นความปลอดภยับนทอ้งถนนเป็นอย่างสูง จึงไดจ้ดัเตรียมแผนรองรับในกลุ่ม
พนกังานท่ีรับผิดชอบดว้ยการฝึกอบรมการขบัข่ีอยา่งปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2562 ไดร่้วมกบับริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั จดัการฝึกอบรมขบัข่ีปลอดภยัมาตรฐานสําหรับพนักงานภายในองค์กรทั้งกลุ่มพนักงานขบัรถ กปัตนัรถ
โดยสาร พนกังานทัว่ไป พนกังานกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ตลอดจนผลกัดนัให้ลูกคา้และคู่คา้ส่งพนกังานเขา้ร่วมฝึกอบรมซ่ึงไดเ้ขา้
อบรมแลว้เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 200 คนจาก 28 องคก์ร ปลูกฝังทศันคติสร้างสังคมขบัข่ีปลอดภยัอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
   นอกจากน้ีการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาควบคุมและตรวจสอบการขบัข่ี มีการบริหารจดัการให้เกิดความปลอดภยักบั
ผูใ้ชเ้ส้นทางบนทอ้งถนน อาทิ การใชร้ะบบ GPS การจาํกดัความเร็วในการขบัข่ีของรถรับ-ส่งนกัเรียนและรถโดยสารไม่ประจาํ
ทาง มีการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลทุ์กวนั โดยกาํหนดระดบัแอลกอฮอลต์อ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น และการวดัความดนั
โลหิตเป็นประจาํแก่พนักงานขบัรถ และกาํหนดบทลงโทษอย่างชดัเจน ซ่ึงในปี 2562 บริษทัมีการตรวจวดัแอลกอฮอล์เป็น
จาํนวนทั้งส้ิน 16,603 คร้ัง ไม่พบระดบัแอลกอฮอลสู์งเกินกวา่ท่ีบริษทักาํหนด ตลอดจนการรณรงคข์บัข่ีปลอดภยัร่วมกบัลูกคา้ 
ภาครัฐและหน่วยงานเก่ียวขอ้ง ผลกัดนัการนาํเทคโนโลยีการจดัการขอ้มูลตวัรถและนาํมาวิเคราะห์การใชง้านและควบคุม
พฤติกรรมการขบัข่ีให้กบัลูกคา้ เพ่ือป้องกนัและให้มัน่ใจว่าการให้บริการของบริษทัมีความปลอดภยัสูงสุดและแสดงถึงความ
รับผดิชอบต่อสังคม และบริษทัยงัร่วมมือกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนตใ์นการจดัฝึกอบรมการขบัข่ีปลอดภยัและการบาํรุงรักษารถยนต์
เบ้ืองตน้รวมถึงกฎจราจรต่าง ๆ ใหก้บัลูกคา้ของบริษทัทุกไตรมาส 
 

ธุรกิจให้บริการประกันวินาศภัย    
1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

- การรักษาฐานลูกค้าเดมิ 
  ในปี 2562 การแข่งขนัในการเพิ่มช่องทางการขายประกนัค่อนขา้งสูง การให้ส่วนลดท่ีสูงข้ึนมากอีกทั้งคู่แข่งได้
เพ่ิมช่องทางใหม่ๆ การใหลู้กคา้ผอ่นชาํระค่าเบ้ียประกนัภยั เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูเ้อาประกนัมากข้ึน การขายออนไลน์ 
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ส่งผลให้ค่าเบ้ียประกนัภยัถูกกว่า คู่แข่งขนัรายใหม่ บริษทันายหนา้อ่ืนลดค่าเบ้ียประกนัภยัไดม้ากกวา่  พรบ. สามารถลดไดถึ้ง
ร้อยละ 30 ทาํใหบ้ริษทัมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียฐานลูกคา้เดิม  

 มาตรการบริหารความเส่ียง 
 บริษทัไดน้าํเสนอช่องทางในการท่ีใหลู้กคา้เขา้ถึงการเอาประกนัไดร้วดเร็วข้ึน และมีการประชาสัมพนัธ์มากข้ึน 

อีกทั้งไดน้าํเสนอผลิตภณัฑ์การประกนัภยัอ่ืนท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดท้าํเพ่ิมเติมไปดว้ยและส่ิงสําคญัดา้นหน่ึงท่ีบริษทัเร่งดาํเนินการ 
และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง คือ “การให้บริการหลงัการขาย” บริษทัไดมี้การพฒันา ปรับปรุงขบวนการทาํงาน การให้บริการดา้น
สินไหม อาํนวยความสะดวก การเรียกร้องค่าสินไหมแก่ลูกคา้ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดแขง็ของบริษทัเม่ือเทียบกบับริษทันายหนา้ดว้ยกนั 
ทาํให้สามารถรักษาลูกคา้เดิมได ้และลูกคา้มีการแนะนาํ บอกต่อลูกคา้ใหม่มาตลอด ทาํให้บริษทัสามารถรักษาฐานรายไดจ้าก
การต่ออายขุองลูกคา้เดิมไวไ้ดม้ากกวา่ร้อยละ 80  อีกทั้งบริษทัยงัมีแผนท่ีจะขยายตลาดลูกคา้ในกลุ่มพรีเมียร์ใหม้ากข้ึน โดยการ
นาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขนัและลดความเส่ียงลง 
 2) ความเส่ียงด้านการบริหาร/การดาํเนินงาน 

- ความเส่ียงเร่ืองแผนสืบทอดและสรรหาบุคลากร 
 บริษทัมีจาํนวนวนบุคคลากรมีอายคุ่อนขา้งสูง ใกลว้ยัเกษียณส่งผลใหบ้ริษทัขาดแคลนบุคลากรในระดบับริหาร

และพนกังานนายหนา้ขายประกนั ซ่ึงจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นนายหนา้จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ) 

 มาตรการบริหารความเส่ียง 
      บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัการเกษียณอายพุนกังานจาก 55 ปีเป็น 60 ปี ทาํให้บริษทัมีระยะเวลา

ในการสรรหาพนกังานข้ึนมาเป็นผูสื้บทอด อีกทั้งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลากร บริษทัไดมี้การส่งเสริมให้
พนักงานไปสอบเพ่ือขออนุญาตเป็นนายหน้าขายประกนั และจดัส่งให้เขา้รับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคม
ประกนัวนิาศภยั  บริษทัประกนัภยั ฯ เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต 
 
ความเส่ียงบริษัทในการถูกเพกิถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน 
 หุ้นของบริษทัถูกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2561 ดว้ยเหตุส่วนของ    
ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมูลค่าตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้  ประกอบกบังบการเงินของบริษทั ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 เป็นเวลาสามปีติดต่อกนั ซ่ึงตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เร่ืองการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2542 บริษทัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรพยจ์ดทะเบียนเช่นกนัดว้ย  
 อุปสรรคในการแกไ้ขกรณีบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C”  และการแกไ้ขประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบ
การเงิน  มาจากคดีท่ีศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัชาํระค่างานของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลนให้กบับริษทั
เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั(มหาชน) (ตามขอ้มูลท่ีเปิดเผยในส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หัวขอ้ 1.2 การเปล่ียนแปลงและ
พฒันาการท่ีสําคญัในช่วงปี 2560-2562)  ปัจจุบนับริษทัไดด้าํเนินการยื่นคาํร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 
2562 ด้วยคดีดังกล่าวยงัไม่เป็นท่ีสุดข้ึนอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต จึงเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขการถูกข้ึน
เคร่ืองหมาย “C”  และการแกไ้ขในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
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ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
  ช่ือบริษัท : บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) 
  เลขทะเบียนบริษัท  : 0107536001150 
   ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ไดแ้ก่ ธุรกิจการบริการ

รถเช่าเพ่ือการดาํเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยั  
ธุรกิจใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาํหรับบริษทัในกลุ่มฯ 

  ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่ : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์   
    แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศัพท์  : 0-2301-1550 
    โทรสาร  : 0-2398-1188  
   Homepage : www.pe.premier.co.th 
  ทุนจดทะเบียน : 406,076,354.50 บาท  
  จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว : 800,000,000.00 หุน้ 
  งานเลขานุการบริษัท 
  โทรศัพท์  : 0-2301-1569 
    โทรสาร  : 0-2748-2063 
  E-mail : teerapol@pfc.premier.co.th 
  นักลงทุนสัมพนัธ์ 
  โทรศัพท์  : 0-2301-1550 
    โทรสาร  : 0-2398-1188 
  E-mail : ircontact@pe.premier.co.th 
 
 นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
  ช่ือบริษัท : บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด 
  เลขทะเบียนบริษัท  : 0105529047547 
   สถานทีต่ั้ง  : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
    แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศัพท์  : 0-2301-1900 
  โทรสาร  :  0-2301-1927 
  ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการรถเช่าเพ่ือการดาํเนินงาน (Operating Lease)                                                              
  ทุนจดทะเบียน : 320,000,000  บาท 
  จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว :    64,000,000  หุน้ 
  จํานวนหุ้นสามัญทีบ่ริษัทถืออยู่ :   63,999,998  หุน้ 
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  ช่ือบริษัท : บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จํากัด 
  เลขทะเบียนบริษัท  : 0845527000059 
  สถานทีต่ั้ง : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
    แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
  โทรศัพท์ : 0-2301-1274 - 1281 
  โทรสาร : 0-2399-1055 
  ประเภทธุรกิจ : นายหนา้ประกนัวนิาศภยั                                                                                              
  ทุนจดทะเบียน : 7,000,000  บาท 
  จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว :      70,000  หุน้ 
  จํานวนหุ้นสามัญทีบ่ริษัทถืออยู่ :      69,994  หุน้ 
    
   ช่ือบริษัท : บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จํากัด 
  เลขทะเบียนบริษัท : 0105543016793 
   สถานทีต่ั้ง : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
    แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศัพท์  : 0-2301-1000 
  โทรสาร  : 0-2301-2098 
  ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาํหรับบริษทัในกลุ่มฯ                                                          
  ทุนจดทะเบียน  : 60,000,000  บาท 
  จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว :           600,000  หุน้ 
  จาํนวนหุน้สามญัท่ีบริษทัถืออยู ่ :           599,996  หุน้ 
  
 ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอ่ืน  ๆ
 1) นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศพัท ์ 0-2009-9378-89  โทรสาร 0-2009-9476  Call center 0-2009-9999 
  Website : http://www.set.or.th/tsd 
  E-mail : TSDCallCenter@set.or.th 
 

 2) ตวัแทนผู้ถือหุ้นกู้ 
  - ไม่มี - 
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 3) ผู้สอบบัญชี     
  นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือ 
  นางชลรส   สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือ 
  นายฉตัรชยั   เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 
  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
  อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท ์ 0-2264-0777,  0-2261-9190   โทรสาร  0-2264-0789-90,   0-2661-9192    
 

 4) ทีป่รึกษาทางการเงนิ 
  - ไม่มี - 
 

 5) ทีป่รึกษากฎหมาย 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การวา่จา้งบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (PFC) ซ่ึงปัจจุบนัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ
บริษทั ให้บริการงานด้านบริหารจัดการและงานสนับสนุนแก่บริษทัและบริษทัย่อยตามสัญญาว่าจ้างบริหารให้
คาํปรึกษาธุรกิจและท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  สาํหรับการดาํเนินคดีบริษทัไดว้า่จา้งสาํนกังานกฎหมายภายนอกดาํเนินคดี 

 

6) ทีป่รึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ 
 สัญญาวา่จา้งบริหารและใหค้าํปรึกษาธุรกิจ     
     บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั 
 เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250        
 โทรศพัท ์ 0-2301-1000 โทรสาร 0-2398-1188  

 
2. ข้อมูลสําคญัอ่ืน 
 -ไม่มี- 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว       
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 406,076,354.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญหุ้น 812,152,709 หุ้น  
มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ทุนเรียกชาํระแลว้ 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท   
 
 2.  ผู้ถือหุ้น   
  1) รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 
   (ก) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนบญัชีผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562  
มีดงัต่อไปน้ี  
 

ลําดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น %  
1 บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั              199,700,081   24.96251 
2 นายทวฉีตัร จุฬางกรู              196,000,000   24.50000 
3 บริษทั พรีเมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั + บริษทั ลิควเิดชัน่ 1 จาํกดั               42,439,226     5.30490 
4 บริษทั พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จาํกดั               41,410,616     5.17633 
5 COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH               22,974,780     2.87185 
6 บริษทั ลิควเิดชัน่ 3 จาํกดั               14,056,022     1.75700 
7 นางวมิลทิพย ์พงศธร               13,416,235     1.67703 
8 นายภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ ์               12,500,000     1.56250 
9 ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)               11,964,495     1.49556 
10 น.ส. สมจิตต ์ธาราอมรรัตน์                 9,050,000     1.13125 

  รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่              563,511,455   70.43893 
หมายเหตุ  * การถือหุน้ของ บจ.พรีเมียร์ แพลนเนอร์ เป็นการถือหุน้แทนและเพื่อประโยชนข์องเจา้หน้ีในมูลหน้ีคํ้าประกนัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
ของบริษทั  
         (ข) สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย (Free float) เท่ากบัร้อยละ 39.15 
           (ค) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเขา้ร่วมในการบริหารจดัการของบริษทั  
   -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจาํปี 2562 
22 

  2) รายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัของ บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกัด 
(มหาชน) ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนบญัชีผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั 
ช่ือ จํานวนหุ้น (หุ้น) %  สัดส่วนการถือหุ้น 

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

 
       บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 

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

    
    บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั 

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

  
  3) ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ใหญ่ 
   บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ        
ต่อการบริหารงานของบริษทั 
 
 3.  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
  -ไม่มี- 
 
นโยบายและการจ่ายเงนิปันผล 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเป็นปีๆ ไป 
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โครงสร้างการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษทั 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 

บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง  
 

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 

งานตรวจสอบภายใน 

เลขานุการบริษทั 

บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ 
 

คณะกรรมการบริษทั

คณะทาํงานดา้นบริหารความเส่ียง 

บมจ.พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์  
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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1. คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
ตาํแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

ประชุม 
คณะทํางาน
ความเส่ียง 

1. นายกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ    กรรมการและ 
ประธานกรรมการ 

 
5/5 

 
- 

 
1/1 

 
- 

2. นางแน่งนอ้ย  บุณยะสาระนนัท ์ กรรมการ 5/5 - 1/1 - 
3. นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง   กรรมการ 5/5 - 1/1 - 
4. นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ กรรมการและ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

5/5 
 
- 

1/1 
 
- 

5. รศ.ดร.วิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี * กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

2/5 3/4 1/1 1/1 

6. นายเกรียงไกร รักษก์ลุชน # กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

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

7. นายอนุพงษ ์เตชะอาํนวยพร # กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

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

    หมายเหตุ: -   
 *  กรรมการท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
 #  กรรมการท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดแ้ต่งตั้งนายธีระพล จุฑาพรพงศ ์เป็น

กรรมการแทนนายอนุพงษ ์เตชะอาํนวยพร โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้ไป 
 
โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี ประวติัของนายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ปรากฎตามเอกสารแนบ 1     

 
      กรรมการผู้มอํีานาจลงนามผูกพนับริษัท 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ประกอบดว้ย  
 นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ และนางเพ็ญศรี เดชต่ิงเอง สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั  
 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด
นั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 1) จดัการบริษทัเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้
แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
ตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนด เป็นตน้  
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 2) ทบทวนและอนุมติัเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญั เช่น นโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงสร้าง
การบริหาร อาํนาจการบริหาร นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และรายการอ่ืนใดท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรือท่ีกฎหมายกาํหนดเป็นประจาํทุกปีและท่ีมีความจาํเป็น  
 3) กาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ภารกิจหรือกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บ
อนุมติั ติดตามดูแลให้มีการนาํกลยุทธ์ของบริษทัไปปฏิบติั โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการได้
ติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกาํหนดให้มีการรายงานผลการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษัท 
โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้
 4) พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ 
 5) พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการและประธาน
คณะกรรมการบริหาร  
 6)  จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7) กาํกบัดูแลให้บริษทัมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงการรายงาน 
และการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ  
 8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี 
 9) มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และการกาํกบัดูแลให้การ
บริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น อยู่ในกรอบของการมี
จริยธรรมท่ีดี คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งเพียงพอ 
 10) อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระทาํไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนทั้ งน้ี กาํหนดให้
รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
  (ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  (ข) การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทน
คณะกรรมการกไ็ด ้ทั้งน้ีการมอบอาํนาจแก่กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจหรือการมอบอาํนาจช่วง      ท่ี
ทาํใหก้รรมการหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ
มีผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย รวมทั้งกาํหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทั ตามขอ้กาํหนด
ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ 
 2) พิจารณากาํหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ 
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 3) ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้นให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั
บริษทั สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
 4) สนบัสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบ และตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และสนบัสนุนและใหค้าํปรึกษาการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ 
 5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการบริษัทย่อย 
 บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ท้ังหมด (คร้ัง) 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น 

1. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ 2/2 1/1 
2. นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ กรรมการ 2/2 1/1 
3. นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง   กรรมการ 2/2 1/1 
4. นายเดช ตุลยธญั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 2/2 1/1 

 

      กรรมการผู้มอํีานาจลงนามผูกพนับริษัท ประกอบดว้ย  
 1. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์และ นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ 
 2. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ หรือ นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์หรือ นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบั 
นายเดช ตุลยธญั อีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด
นั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 
 บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ท้ังหมด (คร้ัง) 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น 

1. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ 1/1 1/1 
2. นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ กรรมการ 1/1 1/1 
3. นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ กรรมการ 1/1 1/1 
4. นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง   กรรมการ  

และรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
1/1 1/1 
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      กรรมการผู้มอํีานาจลงนามผูกพนับริษัท ประกอบดว้ย  
 นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ หรือ นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบั นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ หรือ 
นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์อีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด
นั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 
2. ผู้บริหาร 
 บริษทัไม่มีพนกังานประจาํ เน่ืองจากบริษทัดาํเนินธุรกิจการลงทุนในบริษทัยอ่ยและใชว้ธีิการวา่จา้ง บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ 
แคปปิตอล จาํกดั จดัทาํงานดา้นบญัชีและการเงินและงานสนับสนุนอ่ืนๆ ทั้งน้ี บริษทัไดม้อบหมายอาํนาจหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการดาํเนินงานภายใตน้โยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้
  อํานาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ  
 กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการบริหารกิจการของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย รวมถึงเร่ือง
หรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1) ดาํเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั  
 2) จดัเตรียมนโยบายและทบทวน วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและ
อาํนาจการบริหารต่างๆของบริษทั เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา 
 3) ดาํเนินการหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วสิัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
 4) มีอาํนาจในการดาํเนินการและอนุมติัค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามขอบเขตท่ีกาํหนดไวใ้นอาํนาจดาํเนินการของบริษทั 
 5) พฒันาองคก์รและบุคลากรใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 6) เป็นผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบั นโยบาย 
ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 7) ดูแลและรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
 8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
 ทั้งน้ี อาํนาจกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอาํนาจ
หรือการมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือรายการท่ีไม่อยู่ภายใตก้ารดาํเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของ
บริษทั ซ่ึงการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือพิจารณา
และอนุมติัตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 
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 รายช่ือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยทีเ่ป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก :  
 บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั (PIL) และบริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั (PB) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  มี
ผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

 
3. เลขานุการบริษัทและผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี 
 คณะกรรมการไดมี้มติแต่งตั้ง นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์เป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2556 เพ่ือทาํหนา้ท่ี
เก่ียวกบัการประชุมของการประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งสนบัสนุนใหก้ารกาํกบัดูแล
กิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษทัภิบาลท่ีดี ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
 คุณสมบัต ิ
 1) ตอ้งมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่า
ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
 2) ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการ 
 3) ตอ้งมีความรู้ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษทั และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี เป็นคุณสมบติัเสริมท่ีช่วยใหก้าร
ทาํหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 หน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัของเลขานุการบริษทั คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบ 
สาํหรับหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษทัรวมถึงหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1) จดัการเร่ืองการประชุมผูถื้อหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี  
 2) แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ใหผู้บ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามการปฏิบติัตามมติและนโยบาย
ดงักล่าวผา่นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 3) ใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั
ในประเดน็กฎหมายระเบียบปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ 
 4) ดูแลใหห้น่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลองคก์ร อาทิ หนงัสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ 
ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ 
 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลโดยเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษทั 
 6) ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้  

รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง บริษัท 
นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ กรรมการผูจ้ดัการ PE 
นายเดช  ตุลยธญั กรรมการผูจ้ดัการ PIL 
นายชญาน์วตั  ปุตระเศรณี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-งานขายและการตลาด PIL 
นางอรุณี  อรรคบุตร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-งานทรัพยากรบุคคลและธุรการ PIL 
นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง รักษาการ-กรรมการผูจ้ดัการ PB 
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 7) ให้ข่าวสารและขอ้มูลแก่กรรมการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั เพ่ือประกอบการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการ 
 8) จดัใหมี้การใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
 บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นางสาวจิตติมา นาคลดา เป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลงานบญัชีและ
งานการเงิน 
 
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัและ
เปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่นรูปบาํเหน็จประจาํปี และเบ้ียประชุม สาํหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยูใ่นรูป
เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 (1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
   (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 
    1) บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 
     ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ดงัน้ี 

ค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 
-  ประธานกรรมการบริษทั 
-  กรรมการบริษทั 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการตรวจสอบ 

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

 
20,000 
15,000 

 
19,500 
15,000 

 
20,000 
15,000 

 
19,500 
15,000 

บาํเหน็จ 
- ประธานกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ 

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

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

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

สิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืน/ผลประโยชน์พิเศษอ่ืน -ไม่มี- -ไม่มี- 
 เบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืน/ผลประโยชน์พิเศษอ่ืน 
 สาํหรับกรรมการท่ีมีฐานะเป็นผูบ้ริหารทุกท่าน ขอสละสิทธ์ิท่ีจะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและบาํเหน็จ  
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    ในปี 2562 บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการในรูปเบ้ียประชุมตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม
และบาํเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในรูปเบ้ียประชุมตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมดงัน้ี 
 
 

ช่ือ-สกุล 
ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบีย้ประชุม 
บําเหน็จ 
กรรมการ 

ค่าตอบแทน 
รวม คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

1. นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ  
    ประธานกรรมการ 

100,000.00 - 250,000.00 350,000.00 

2. นางแน่งนอ้ย บุณยะสารนนัท ์
    กรรมการ 

75,000.00 - 220,000.00 295,000.00 

3. นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง * 
    กรรมการ 

- - - - 

4. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์* 
    กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- - - - 

5. รศ.ดร.วิไลลกัษณ์ สกลุภุกดี ** 
    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
30,000.00 

 
78,000.00 

 
150,684.93 

 
258,684.93 

6. นายเกรียงไกร รักษก์ลุชน # 
    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
75,000.00 

 
75,000.00 

 
220,000.00 

 
370,000.00 

7. นายอนุพงษ ์เตชะอาํนวยพร # 
    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
75,000.00 

 
75,000.00 

 
220,000.00 

 
370,000.00 

ยอดรวม      355,000.00       228,000.00 1,060,684.93   1,643,684.93 
หมายเหตุ :  
 * กรรมการท่ีไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 **  กรรมการท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
 #   กรรมการท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
    2) บริษทัย่อย: บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั และบริษทั 
พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั  
     - ไม่มี -        
  (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
   1)  บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 
     - ไม่มี -        
    2)  บริษทัยอ่ย: บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั  
     ปี 2562 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหารในรูปของเงินเดือนและเงินรางวลั  (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจ
และผลตอบแทนจากการขาย ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย ) จาํนวน 5 ราย เป็นเงินทั้งส้ิน 9.06 ลา้นบาท 
 
 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน (ถ้าม)ี 
   1) บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)  
     - ไม่มี -        
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    2)  บริษทัยอ่ย: บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั  
   บริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังาน โดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วน
ร้อยละของเงินเดือนตามท่ีบริษทักาํหนด โดยในปี 2562 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบ้ริหารของ
บริษทัยอ่ย จาํนวน 5 ราย รวมทั้งส้ิน 0.58 ลา้นบาท    
 
  (3)    การว่าจ้างด้านการบริหารการให้คาํปรึกษาธุรกิจและที่ปรึกษาทางกฎหมาย    
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การวา่จา้งบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (PFC) ซ่ึงปัจจุบนัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ให้บริการงานดา้นบริหารจดัการและงานสนบัสนุนแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย ตามสัญญาวา่จา้งบริหารและให้คาํปรึกษา
ธุรกิจและท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ซ่ึงการว่าจา้งดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการแยกงาน (outsourcing) เพ่ือใชบ้ริการจาก
หน่วยงานของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ซ่ึงเป็นลกัษณะการรวมศูนยแ์ละแบ่งรับภาระค่าใชจ่้ายร่วมกนั (sharing cost) ตามขนาดและ
ปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษทั เพ่ือลดค่าใชจ่้ายโดยรวมท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหาบุคคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือมารองรับงานสนบัสนุน
ใหค้รอบคลุมในทุกๆ ดา้น  

ขอบเขตการใหบ้ริการครอบคลุมดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 การบริหารจดัการการกาํกบักิจการ และสนบัสนุนดา้นกลยทุธ์และนวตักรรมทางธุรกิจเพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายของ
แต่ละองค์กร รวมถึงดาํเนินกิจการให้สอดคลอ้งกบัคุณค่าหลกัขององค์กร เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงจดัใหมี้บุคคลกรท่ีมีความสามารถ เช่ียวชาญ เขา้ทาํหนา้เป็นกรรมการและผูบ้ริหารในแต่ละองคก์รท่ีใหบ้ริการ 
 การบริการใหค้าํปรึกษา ทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาแก่องคก์รทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของกิจการ ทั้งดา้นการ
วางแผนการกาํหนดกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  การปฏิบติัตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งการบริหารงานบุคคลและงานสํานกังาน  และงานส่ือสารองคก์ร รวมถึงการให้ความรู้ดา้นต่างๆ เพ่ือการพฒันาองค์
ความรู้ใหก้บัผูป้ฏิบติังานในองคก์ร 
 การบริการในดา้นการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบติังานให้กบัองค์กร เพ่ือให้การดาํเนินกิจการบรรลุตาม
เป้าหมายและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือในกรณีท่ีเร่ืองนั้นจาํเป็นตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น งาน
ตรวจสอบภายในองค์กร งานดา้นบรรษทัภิบาล การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพย ์งานคดีความ ทะเบียน
หุน้ส่วนบริษทั บญัชีและภาษีอากร รวมถึงบริหารจดัการแหล่งเงินทุนของกิจการการติดต่อสถาบนัการเงิน 
 อยา่งไรกต็าม การทาํสัญญากบั PFC ถือเป็นการทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับริษทั ซ่ึงบริษทัตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทาํรายการระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด และหาก PFC มีการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรือเง่ือนไขในการคิดค่าบริการกบับริษทัและบริษทัย่อย บริษทัจะนาํรายละเอียดและ
เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นตามความเหมาะสมของ
สัญญาท่ีเปล่ียนแปลงไปทุกคร้ังก่อนเขา้ทาํสัญญาใหม่ 
 
5.   บุคลากร 

บริษทักาํหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัย่อยมีพนักงาน
ทั้งหมด 265 คน โดยในปี 2562 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจาํนวนทั้งส้ิน 126.50 
ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินรางวลั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสังคม 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และสวสัดิการ เป็นตน้ (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซ่ึงถือเป็น
ค่าใชจ่้ายในการขาย) 
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จํานวนพนักงานและค่าตอบแทน 
ปี 2562 

PE 
PIL 

(บริษทัย่อย) 
PB 

(บริษทัย่อย) 
PC (2000) 

(บริษทัย่อย) 
รวม 

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

2 
1 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- -ไม่มี- 

2 
1 

พนกังานปฏิบติัการและสนบัสนุน 
              - ชาย (คน) 
              - หญิง (คน) 

-ไม่มี- 

 
186 
66 

 
3 
7 

-ไม่มี- 

 
189 
73 

รวม  (คน) -ไม่มี- 255 10 -ไม่มี- 265 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) -ไม่มี- 119.43 7.07 -ไม่มี- 126.50 

 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร 
 บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและแนวการปฏิบติัการพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง โดยไดจ้ดัทาํแนวทางการพฒันา
บุคลากรให้สอดคลอ้งกบัแผนและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยแต่ละตาํแหน่งงาน แต่ละหน้าท่ีจะไดรั้บการวิเคราะห์
ศกัยภาพ (Competency) ท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานให้สัมฤทธ์ิผลเป็นรายบุคคล เพ่ือกาํหนดแผนพฒันาให้สอดคลอ้งกบัภาระ
งานในหนา้ท่ี รวมถึงเพ่ือเป็นการพฒันา/เตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยการจดัทาํแผนความกา้วหนา้/แผนสืบทอดตาํแหน่ง
งาน (Career Path & Succession Plan)  
 คุณค่าหลกั (Core Value) คือหวัใจสาํคญัขององคก์ร ช่วยปรับแนวคิดของแต่ละคนใหมี้กระบวนการคิด และการทาํงานไป
ในทิศทางและลักษณะเดียวกัน ส่งผลไปยงัลูกค้า และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในทิศทางเดียวกันอีกด้วย ดังนั้ น หลักในการ
ดาํเนินงานของบริษทั ภายใตป้รัชญาในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สังคมยัง่ยนื” หรือคุณค่าหลกั 
(Core Value) ขององคก์ร ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

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

2) ความคดิสร้างสรรค์ (Innovation)  
ความหมาย/นิยาม  ใชแ้นวความคิดใหม่ๆ เพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และยัง่ยนื 
รายละเอียด  ริเร่ิม ผสมผสานแนวความคิดและความรู้ต่างๆ เพ่ือนามาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาการ 
     ดาํเนินงานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

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

4) ผสานความรู้ (Collaboration)  
  ความหมาย/นิยาม  ผสานความรู้และความสามารถเพ่ือร่วมคิดร่วมสร้าง 
  รายละเอียด  มีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบติั และพฒันา โดยการผสมผสานความรู้ ความเช่ียวชาญ และ 
     ทรัพยากร ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์
     ร่วมกนัของทุกฝ่าย 
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5) คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
  ความหมาย/นิยาม ยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม และวถีิไทยท่ีดีงาม 
  รายละเอียด  ดาํเนินชีวติโดยยดึหลกัคุณธรรม เคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัตามวถีิไทยท่ีดีงาม  
     พร้อมทั้งดาํเนินธุรกิจภายใตจ้ริยธรรมและ ธรรมาภิบาล โดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ 
     ผูอ่ื้นและสังคมไทย  
 

  คุณค่าหลกัเป็นส่ิงท่ีบริษทั ใชเ้ป็นหลกัท่ียึดถือในการดาํเนินธุรกิจมาโดยตลอด โดยมีความเช่ือว่าการดาํเนินการ
ภายใตป้รัชญา และคุณค่าหลกัน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานและสังคม ร่วมดาํเนินการโดย
ยดึคุณค่าหลกั เพ่ือสร้างสรรคส์ังคมท่ีน่าอยูแ่ละย ัง่ยนื 
  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรใหต้อบสนองต่อแนวนโยบายหลกัของบริษทั บริษทัจึงใหค้วามสาํคญัต่อ
การพฒันาบุคลากรทุกระดบัใน 3 แนวทางหลกั ดงัน้ี 
  (1)  ด้านความสามารถหลัก (Core Competency) 
    พนักงานได้รับการพฒันาและหล่อหลอมในด้าน พฤติกรรม ความเช่ือ ทัศนคติ อันเป็นไปในทิศทางท่ี
ตอบสนองสนบัสนุนต่อการบรรลุค่านิยมขององคก์รร่วมกนัของบริษทัท่ีมุ่งดาํเนินธุรกิจแบบองคร์วม โดยมุ่งสร้างความสมดุล
ใหก้บั ธุรกิจ พนกังาน และสังคม ตามปรัชญาการดาํเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยัง่ยืน” และ “คุณค่าหลัก
ขององค์กร (Core Value)” ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.1 คุณภาพ 
1.2 ความคิดสร้างสรรค ์
1.3 ประโยชน์ร่วมกนั 
1.4 ผสานความรู้ 
1.5 คุณธรรม จริยธรรม 

  (2) ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ (Manager ial Competency) 
   ทกัษะและความสามารถทางดา้นการบริหารจดัการ ถือเป็นความจาํเป็นและเป็นเคร่ืองมืออนัสําคญั สําหรับ
พนกังานระดบับงัคบับญัชา พนกังานระดบับริหาร โดยบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญัและกาํหนดแนวทางการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ในปัจจุบนั และท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในอนาตค ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูบ้ริหารมีเคร่ืองมือท่ีดีพอ ในการนาํพาองคก์ร ทีมงานให้
บรรลุซ่ึงปรัชญา วสิัยทศัน์และคุณค่าหลกัของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
                  2.1  การมีวสิัยทศัน์ 
   2.2  การแกปั้ญหา และการตดัสินใจ 
   2.3  การส่ือสาร 
   2.4  การทาํงานเป็นทีม และการสร้างเครือข่าย 
          2.5  การปลูกฝังแนวคิด และสร้างแรงบนัดาลใจ 
    2.6  การเป็นโคช้ท่ีดี 
   2.7  การดาํเนินการใหส้าํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2.8  การบริหารดว้ยธรรมาภิบาล 
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            (3)  ความสามารถตามหน้าทีรั่บผดิชอบ (Functional Competency)  
   บุคลากรแต่ละท่าน แต่ละหนา้ท่ีจะไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถให้สอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี 
เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ เตม็กาํลงัความสามารถ เพ่ือใหบ้รรลุซ่ึงประสิทธิผลของการทาํงาน
และมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกนั 
   บริษทัไดมี้การเร่ิมดาํเนินการจดัทาํเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือเป็นการรักษาคนเก่ง
และคนดีใหอ้ยูก่บัองคก์รอีกทั้งยงัส่งผลใหพ้นกังานสามารถมีความเจริญกา้วหนา้ในเส้นทางสายอาชีพของตนเอง และเป็นการ
พฒันาขีดความรู้ความสามารถของพนกังานทุกระดบัชั้น ใหก้ารทาํงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้พ่ือท่ีจะสามารถแข่งขนั          ใน
ธุรกิจได ้ 
   การพฒันาบุคลากรเน้นคุณค่าหลกัในการดาํเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัคือ ธุรกิจ พนักงาน 
และสังคม แนวทางการบริหารงานบุคคล มีดงัน้ี 

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

 ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีสนับสนุนตามหลกัวิถีไทยท่ีดี และ
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการยดึถือปฏิบติัตามคู่มือนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
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รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มอํีานาจควบคุมของบริษัท 
ประวตัิคณะกรรมการ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 
 
นายกิตติศักดิ์    เบญจฤทธ์ิ  
ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มอํีานาจลงนาม 
อายุ 70 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  
26 เมษายน 2555 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน สหรัฐอเมริกา 
 

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 70/2549 
 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 32/2553 
 หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557 
 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 19/2558 
 หลกัสูตร Board that Make a difference (BMD) รุ่นท่ี 5/2560 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% ) 
-ไม่มี- 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)  
2556 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จาํกดั (มหาชน)    
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2543 – 2562 กรรมการ   บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั 
2543 – ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั 
2560 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ  กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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นางแน่งน้อย  บุณยะสาระนันท์  
กรรมการ 
อายุ 74 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  
26 เมษายน 2555 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาบญัชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, U.S.A. 
 Senior Executive Program, (SEP) SASIN 
 

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 67/2550 
 หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 9/2557 
 หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นท่ี 1/2560 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% ) 
-ไม่มี- 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2551 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
-ไม่มี- 
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นางเพญ็ศรี  เดชติง่เอง  
กรรมการผู้มอํีานาจลงนาม 
อายุ 63 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
1 พฤศจิกายน 2560 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาโท สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% ) 
0.0000001 % 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2557 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัในกลุ่มพรีเมียร์ 
ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการใหญ่ งานบญัชี กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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นางวไลรัตน์  ผ่องจิตต์ 
กรรมการผู้มอํีานาจลงนาม 
กรรมการผู้จัดการ 
อายุ 56 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
23 เมษายน 2557 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท การบริหารธุรกิจภาคเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 106/2556  
 หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 21/2557 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 198/2557 
 หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 15/2557 
 หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 13/2557 
 หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)  รุ่นท่ี 1/2560    
การอบรมพเิศษ 
 หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นท่ี 2/2559 
 หลกัสูตร Executive Development Program (EDP), Premier Group of Companies  รุ่นท่ี 1/2559 
 หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP, Premier Group of Companies รุ่นท่ี 1/2560 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% ) 
0.0000075 % 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2561 – 2562 กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัในกลุ่มพรีเมียร์ 
ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการใหญ่ งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 

รางวัล 
บุคคลตวัอยา่งภาคธุรกิจปี 2019 ดา้นเงินทุนและหลกัทรัพย ์ จากมูลนิธิสภาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท) 
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นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน  
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 61  ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
25 เมษายน 2561 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
 สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา (รุ่นท่ี 33) 
 

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-ไม่มี- 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% ) 
-ไม่มี- 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและ  บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) 
   ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2540 - ปัจจุบนั        กรรมการ บริษทั พิฆเณศทนายความ จาํกดั 
2559 - ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวฒิุดา้นกฏหมายคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร  
   ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
2559 - 2560 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย ์
2560 - ปัจจุบนั อนุกรรมการกฎหมาย  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร  องคก์ารคลงัสินคา้ 
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นายอนุพงษ์  เตชะอํานวยพร 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 54  ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
25 เมษายน 2561 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท มหาบณัฑิตทางการบริหารการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% ) 
-ไม่มี- 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2541 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั อาํนวยพรการบญัชี จาํกดั 
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PFC บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล PMC บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์
PE บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ PRH บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
PC2000 บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) TAM บจ. แทมมาริน วิลเลจ
PIL บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง MS บจ. หมู่บา้นเสรี
PB บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ SP บจ. เสรีพรีเมียร์
PT บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี PAC บจ. พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์
DCS บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ PMB บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั
DCS Myanmar Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd. PMN บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร่ิง
PM บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง P-PET บจ. พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์
PMF บจ. พี.เอม.ฟูด SHR บจ. ซี แฮริเออร์
PCI บจ. พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี PCE บจ. พรีเมียร์ ซีอี
PFP บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ IME บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล
PMSE บจ. พีเอ็ม เอสอี SPH บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ีส์ โฮลด้ิง
MIVANA บจ. มีวนา PPlanner บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
TGD บจ. เดอะ กูด๊ ดริงค์ LPCE บจ. แอลพีซีอี
PPP บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ SNE บจ. เสนานี
IGC บจ. อินฟินิท กรีน RKT บจ. ร้านคนไทย

รายช่ือบริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์
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นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ 
เลขานุการบริษัท 
อายุ 55 ปี 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท   
19 กมุภาพนัธ์ 2556 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
 นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :   
  หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 6 ปี 2547 
 หลกัสูตร  Driving Company Success with  IT Governance (ITG) รุ่นท่ี 2/2559   
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% ) 
-ไม่มี- 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
2528 – 2535 ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ดีทแฮลม์ จาํกดั 
2535 – 2544  ทนายความ บริษทั พีบีเอสลอว ์จาํกดั 
2544 – 2545 ทนายความหุน้ส่วน บริษทั สาํนกักฎหมายนทีอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
2545 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ  งานบรรษทัภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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นายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง 
ผู้อํานวยการ งานตรวจสอบภายใน 
อายุ 56 ปี 
วนัทีไ่ด้รับผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในแต่งตั้ง  
30 สิงหาคม 2552  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา 
 MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (การสอบบญัชี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
การฝึกอบรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000 
 Application of Risk Management International Standard   
 ISO 31000: 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010: 2009 
 Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO – ERM 
 หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 2/2556 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% ) 
-ไม่มี- 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2555 - ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการ  งานตรวจสอบภายใน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
 

การถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จาํนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ จาํนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ
นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธ์ิ ประธานกรรมการ -                        0.00% -                        0.00% -                        
นางเพญ็ศรี เบญจฤทธ์ิ (คูส่มรส) -                        0.00% -                        0.00% -                        

นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ กรรมการ -                        0.00% -                        0.00% -                        
นายบุญเสริม บุณยะสาระนันท์ (คูส่มรส) -                        0.00% -                        0.00% -                        

นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 60                         0.00% 60                         0.00% -                        
กรรมการผูจั้ดการ

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

นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 1                           0.00% 1                           0.00% -                        
นายวิจารณ์ พลการ (คูส่มรส) -                        0.00% -                        0.00% -                        

นายเกรียงไกร รักษกุ์ลชน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ -                        0.00% -                        0.00% -                        

นายอนุพงษ ์เตชะอาํนวยพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ -                        0.00% -                        0.00% -                        
นางอาํพร เตชะอาํนวยพร -                        0.00% -                        0.00% -                        
นางสาวณัฐณิชา เตชะอาํนวยพร -                        0.00% -                        0.00% -                        
 (บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)
เดก็ชายภูริณัฐ เตชะอาํนวยพร -                        0.00% -                        0.00% -                        
 (บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)

61                         0.00% 61                         0.00% -                        

รายช่ือกรรมการ

รวม

ตําแหน่ง
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
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การกํากับดูแลกิจการ 
 1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่ว่ากระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
และการบริหารจดัการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเป็นธรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษทัเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน เพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนกังานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 
  1. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ
แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
  2. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
  3. ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
  4. ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือให้สิทธิของ   
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการดูแลอยา่งดี 
  5. จดัโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน 
  โดยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 
2555 ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี 
 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
  บริษทัตระหนกัและให้ความสาํคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้นทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ
ในฐานะเจา้ของบริษทั โดยกาํหนดแนวปฏิบติัการใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
  1 การประชุมผู้ถือหุ้น 
  1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผูถื้อหุ้น
ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และใชสิ้ทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การมีส่วนแบ่งใน
กาํไรของกิจการ การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออก
เสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม 
บาํเหน็จหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น 
การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติั
รายการพิเศษ เป็นตน้ 
  1.2 บริษทัมีการให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคาํช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และ
ละเวน้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
   1.2.1  บริษทัไม่มีการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผยตาม

ขอ้กาํหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้อยา่งกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุน้ทราบ
ล่วงหนา้ ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในท่ีประชุม ไม่จาํกดัสิทธิในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาสาย เป็นตน้ 
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   1.2.2  บริษทัไดใ้หข้อ้มูลวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยกาํหนดวาระการประชุมผูถื้อหุ้นไว้
เป็นเร่ืองๆ และมีการระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงมีขอ้มูล
เพียงพอต่อการตดัสินใจดงัต่อไปน้ี 

     ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ 
      1) ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ง เช่น คาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือ อายุ ประเภทกรรมการ 

การศึกษา ประวติัการทาํงาน จาํนวนบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เป็นตน้   
      2) การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน โดยหากกิจการใดเป็นกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความ

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

มา (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม) 
      5) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการสรรหา  
      6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
     ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ    
      1) จาํนวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตาํแหน่งหรือภาระหนา้ท่ีของกรรมการ 
      2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
      3) หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน 
      4) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไดรั้บในฐานะกรรมการ (ปัจจุบนักรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์

อ่ืนใด นอกจากเบ้ียประชุมและบาํเหน็จประจาํปี) 
      5) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
      6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
     ค. วาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 
      1) ช่ือผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีสังกดั 
      2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัชี 
      3) ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
      4) จาํนวนปีท่ีทาํหนา้ท่ีให้บริษทั (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิม) หรือเหตุผลท่ีเปล่ียนตวั

ผูส้อบบญัชี (กรณีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใหม่) 
      5) วธีิการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี รวมทั้งค่าบริการอ่ืนของผูส้อบบญัชี 
      6) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
      7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
     ง. วาระการจ่ายเงินปันผล 
      1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
      2) จาํนวนเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
      3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย 
      4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
     จ. วาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองสาํคญัของบริษทั เช่น การเพ่ิม/ลดทุน การแกไ้ขขอ้บงัคบั การขาย/เลิก/

โอนกิจการ การควบรวมกิจการ เป็นตน้ 
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      1) รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ 
      2) วตัถุประสงค ์เหตุผลหรือความจาํเป็น 
      3) ผลกระทบต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
      4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
  1.3 คณะกรรมการอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเต็มท่ี 
และควรละเวน้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้น การเขา้ประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการ
ท่ียุง่ยากหรือมีค่าใชจ่้ายมากเกินไป และสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง 
  1.4 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามเก่ียวกบับริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์าร
ส่งคาํถามล่วงหน้าให้ชดัเจน และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมกบัการนาํส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัยงั
เผยแพร่หลกัเกณฑ์การส่งคาํถามล่วงหนา้ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย คณะกรรมการไดมี้การกาํหนดการกลัน่กรอง
คาํถามล่วงหนา้และกาํหนดใหบ้ริษทัตอบคาํถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ พร้อมกบัมีการช้ีแจงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบ โดยมี
รายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
   1.4.1  บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ไดต้ลอดระยะเวลา 

โดยในส่วนของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้นั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคาํถามจนถึงประมาณ 7 วนัก่อน
วนัประชุม โดยบริษทัปฏิบติัตามแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

     1) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน 
     2) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัการนาํส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
     3) วธีิการส่งคาํถามล่วงหนา้ เช่น ใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั หรืออีเมล หรือส่ง

จดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นตน้ 
     4) ช่วงเวลาท่ีเปิดใหส่้งคาํถามล่วงหนา้ ก่อนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

     5) มีกระบวนการกลัน่กรองคาํถามล่วงหนา้ท่ีผูถื้อหุน้ถาม เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณาในการ
ตอบคาํถามเหล่านั้น 

     6) บริษทัไดต้อบคาํถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
     7) บริษทัไดต้อบคาํถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบในวนัประชุม 
     8) บริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบถึงคาํถามท่ีมีผูถื้อหุน้ถามมาล่วงหนา้ และคาํตอบของ

คาํถามเหล่านั้น 
  1.5 คณะกรรมการสนบัสนุนให้ผูถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
   ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้และยงักาํหนดให้
บริษทัจดัให้มีอากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุ้นสําหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกดว้ย นอกจากน้ี ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม
ภายหลงัจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยูร่ะหวา่งพิจารณาและยงัไม่มีการลง
มติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
 
 2. การดาํเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
  2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษทันาํเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น 
การนบัคะแนนและแสดงผล เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ 
  2.2 การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของกรรมการ  
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   2.2.1  กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
   2.2.2  ในกรณีท่ีกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปน้ีเขา้   

ประชุมผูถื้อหุน้ 
     1) ประธานกรรมการ 
     2) กรรมการผูจ้ดัการ 
     3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   2.2.3  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้
  2.3 ในการประชุมผูถื้อหุน้ไดจ้ดัใหมี้การลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระ
การแต่งตั้งกรรมการ 
  2.4 บริษทัจดัให้มีกระบวนการตรวจนับ การจดัเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบนัทึก
วิดีทศัน์การประชุมอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น และมีการเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี ในการประชุมและการนบัคะแนน
เสียงในทุกๆ วาระเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้
  2.5 ประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
 3. การจัดทาํรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
  3.1 รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ี
ประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบนัทึกคาํถามคาํตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ยคดัคา้นและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมดว้ย 
  3.2 บริษทัเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 

   3.2.1  เปิดเผยมติท่ีประชุมโดยแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในวนัทาํการ
ถดัไป 

   3.2.2  เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือใชเ้ป็นช่องทางให้ผูถื้อ
หุน้แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป 

   3.2.3  เผยแพร่วดีิทศัน์การประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
 4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการใหข้อ้มูลสาํคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทั 
 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 บริษทัจดัข้ึนในวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 501 ชั้ น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.6541 ของจาํนวน
หุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม 7 ท่านจากจาํนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่านอ่ืนอีก 4 ท่าน นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารระดบัสูง
ดา้นการเงิน ดา้นบญัชี และดา้นกฏหมายของบริษทัและบริษทัยอ่ย เลขานุการบริษทั และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย  
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 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคราว รวมทั้งในปี 2562 บริษทัไดม้อบใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัดาํเนินการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมหลกัเกณฑว์ิธีการเขา้ร่วมประชุม และ
ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซ่ึงในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอยา่งเพียงพอและชดัเจนใหผู้ ้
ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และเผยแพร่ขอ้มูลดังกล่าวทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.pe.premier.co.th ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้
ก่อนวนัประชุม และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้
         ในปี 2562 บริษทัไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ภายใตโ้ครงการประเมิน
คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมบริษทัจดทะเบียน โดยหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอน
ต่างๆ ในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่ก่อนวนัประชุม วนัประชุม และภายหลงัวนัประชุมในระดบั “ดีเลิศ”   
 หลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 
ประจาํปี 2562 ในหมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ มีดงัต่อไปน้ี 
  บริษทัไม่ไดเ้ปิดเผยถึงการจดัใหมี้ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานการประชุม
ผูถื้อหุ้น เน่ืองจากการจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกนัการทุจริตใน
การลงคะแนนเสียง ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีกระบวนการตรวจนบั การจดัเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบนัทึกวิดีทศัน์การ
ประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถว้น และมีการเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัอีกดว้ย ดงันั้นการดาํเนินการประชุมและการนับ
คะแนนเสียงจึงเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบไดอ้ยูแ่ลว้ 
 
หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ อยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งเร่ืองการกาํหนดกระบวนการท่ีอาํนวยความ
สะดวกใหผู้ถื้อหุน้เขา้ประชุมไดโ้ดยไม่ยุง่ยากจนเกินไป ผูถื้อหุน้ไดรั้บการคุม้ครองจากการกระทาํท่ีเป็นการเอาเปรียบและผูถื้อ
หุ้นมีอาํนาจควบคุม การมีมาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
รวมทั้งใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 บริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัดงัน้ี 
 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
  1.1 บริษทัแจง้กาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
   1.1.1  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้มี เวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าบน                  

เวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
   1.1.2  ขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัมีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลท่ีบริษทัจะ

ส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร  
   1.1.3  บริษทัจดัส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อ                        

หุน้มากกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด (อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม) 
  1.2 บริษทัแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิ
การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ทราบทั้งในหนงัสือเชิญประชุมและในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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  1.3 หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาองักฤษทั้ งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย 
 
 2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
  2.1 คณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุน้อยา่งชดัเจนเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาวา่จะเพ่ิมวาระท่ีผูถื้อ
หุน้ส่วนนอ้ยเสนอ โดยมีหลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
   1) ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ 
   2) รายละเอียดของขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
   3) เกณฑก์ารพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเร่ืองท่ีเสนอเป็นวาระการประชุม 
   4) ช่องทางรับเร่ือง เช่น ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเร่ืองผ่านบนเวบ็ไซต์ หรืออีเมลมา

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

เวบ็ไซตข์องบริษทั  
   7) มีกระบวนการกลั่นกรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการ  
   8) แจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถื้อหุน้ทราบโดยแจง้ไปยงัผูถื้อหุ้นผูเ้สนอ 

วาระและแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  2.2 คณะกรรมการกาํหนดวิธีการใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ โดยมี
หลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
   1) ช่องทางรับเร่ือง โดยการส่งหนงัสือถึงคณะกรรมการ 
   2) ช่วงเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
   3) ขอ้มูลประกอบการพิจารณา เช่น ขอ้มูลคุณสมบติัโดยละเอียดของผูไ้ดรั้บเสนอช่ือ หนงัสือยนิยอม

ของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ เป็นตน้ 
   4) คณะกรรมการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด     

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
   5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัท                  

กาํหนดไว ้
   6) เลขานุการบริษทัแจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถื้อหุ้นทราบโดยแจง้ไป      

ยงัผูถื้อหุน้ผูเ้สนอ และประธานกรรมการแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  2.3 ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น 
โดยเฉพาะวาระสาํคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  
  2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
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 3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
  3.1 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายในการเกบ็รักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองคก์รถือปฏิบติั รวมทั้งแนวปฏิบติัเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเพ่ือให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูล
ภายในจะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน 
และภายใน 2 วนัทาํการหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้  
  3.2 กาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมายจัดส่ง
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจาํ รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจาํปี  
   
 4. การมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 
  4.1 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาวาระนั้น และมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดงัน้ี 
   1) คณะกรรมการกาํหนดแนวทางให้กรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและ 

ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์โดยรวมของ
บริษทั 

   2) แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจและขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นตน้ 

   3) กาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
   4) เลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ีในการรายงานขอ้มูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ขอ้มูลของ

กรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้ งผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะเม่ือคณะกรรมการตอ้งพิจารณาธุรกรรม
ระหวา่งบริษทักบักรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

  4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนัยสําคญัในลกัษณะท่ีอาจทาํให้กรรมการราย
ดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ไม่มีการเปล่ียนแปลงลาํดบัระเบียบวาระการประชุม หรือเพ่ิมเติมวาระ
การประชุม และไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
 นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ ให้แก่คณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจาํทุกไตรมาส รวมทั้ งมีการเปิดเผยในท่ีประชุม
คณะกรรมการและรายงานประจาํปี 
 หลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 
ประจาํปี 2562 ในหมวดท่ี 2 การปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั มีดงัต่อไปน้ี 
  บริษทัไม่ไดก้าํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 
Voting) เน่ืองจากบริษทัมีกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ครบถว้น และบริหารกิจการโดยคาํนึงถึงสิทธิผูถื้อ
หุน้ส่วนนอ้ยอยูแ่ลว้ 
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หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนท่ีมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหนา้ท่ีใน
การดูแลให้เกิดความอยูร่อดและยัง่ยืนของสังคมร่วมกนั ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยยึดมัน่เจตนารมณ์ของการดาํเนินธุรกิจให้
ประสบความสําเร็จอย่างย ัง่ยืนโดยตระหนักและให้ความสําคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ภายใตป้รัชญาของกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์ นัน่คือ “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สังคมยัง่ยืน” เพราะเช่ือมัน่ว่าการคงไวซ่ึ้งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนกังาน 
และสังคมนั้น จะส่งเสริมใหท้ั้งบริษทั สังคม และส่ิงแวดลอ้มเติบโตไปพร้อมๆ กนัอยา่งเขม็แขง็และยัง่ยนื 
 บริษทัไดด้าํเนินการกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
 1. การกําหนดนโยบายการปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 
  1.1 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการ
ดาํเนินการท่ีเป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม ท่ีทาํให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัและห่วง
โซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษทัมีความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
   1) ผู้ถือหุ้น 
    ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษทัและผูถื้อหุน้ บริหารงาน
ดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขนัของบริษทั  
   2) พนักงาน  
    บริษทัเลง็เห็นถึงความสาํคญัของพนกังานซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า จึงปฏิบติัต่อพนกังานทุก
คนอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบติัทั้งการแบ่งแยกสีผิว เช้ือชาติ เพศ ศาสนา ไม่มี
การใชแ้รงงานเดก็หรือแรงงานท่ีผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจา้งและค่าตอบแทนโดยยดึหลกัความเป็นธรรม เหมาะสม
กับลักษณะงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนมีนโยบายการพฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กบัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือพฒันา
ทกัษะและความสามารถของพนกังานใหไ้ดรั้บความกา้วหนา้ในอาชีพ  
    สําหรับนโยบายดา้นสวสัดิการ บริษทัจดัให้มีสวสัดิการสําหรับพนักงานเพ่ิมเติมจากท่ีกฏหมาย
กาํหนด เช่น กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบติังานของพนักงานและรักษา
บุคลากรไวก้บับริษทัในระยะยาวโดยให้มีลกัษณะการออมอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือเป็นหลกัประกนัในการใชชี้วิตหลงัเกษียณอายุ 
สหกรณ์ออมทรัพยเ์พ่ือเป็นเคร่ืองมือในการออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉิน การประกนัสุขภาพกลุ่ม การประกนัชีวิต
กลุ่ม การประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจาํปี ห้องพยาบาลของบริษทัโดยแพทยแ์ละพยาบาลวิชาชีพ ห้องสมุด
สาํหรับพนกังาน ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับส่งพนกังาน และสวสัดิการเก่ียวกบัเงินช่วยเหลือพนกังานในโอกาสต่างๆ   
    บริษทัไดก้าํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั โดยจดัให้มีคณะกรรมการดูแลดา้นความปลอดภยั  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพ่ือดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการ
ปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแก่
พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสาํนึกใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัถึงความปลอดภยัและยดึถือปฏิบติั 
และกาํหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกนัภยัในอาคารสาํนกังาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจาํทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์
ระดบัแสงสวา่ง และตรวจวดัระดบัความดงัเสียง 
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   3) ลูกค้า  
    บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ โดยนาํเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพและไดม้าตรฐานมีความปลอดภยั เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และ
บริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้งการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อ
ลูกคา้ และมีกระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผดิปกติเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ 
   4) คู่ค้าและเจ้าหนี ้
    บริษทัมีการคดัเลือกคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ดาํเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีกาํหนดไว ้ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัคู่คา้
หรือเจา้หน้ี หากในกรณีท่ีขอ้มูลปรากฏวา่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษทัจะหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพ่ือร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาใหร้วดเร็วเเละเกิดความยติุธรรมต่อทุกฝ่าย 
   5) คู่แข่ง 
    บริษทัมีการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั มีการ
แข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม ไม่ทาํลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวร้ายหรือกระทาํการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 
   6) ชุมชน/สังคม 
    บริษทักาํหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นหลกั
ปฏิบติัแก่พนกังานทุกคน ดงัน้ี 
    (1) สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดี

กบัชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษทัตั้งอยู ่ 
    (2) ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
    (3) ไม่สนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อชุมชน สังคม  
    (4) ใส่ใจและรับผิดชอบแกไ้ขในภยัอนัตรายท่ีสังคมหวัน่วิตก อนัอาจเกิดจากผลิตภณัฑ/์บริการ

หรือการดาํเนินงานของบริษทั 
    (5) มีส่วนร่วมในการยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้างสังคมท่ีอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข พฒันา

คุณธรรม จริยธรรม รักษาวฒันธรรมท่ีดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสาํนึกของความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการมีจิตอาสาใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังาน  

   7) ส่ิงแวดล้อม 
    บริษทักาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 
    (1) ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม  
    (2) ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
    (3) ไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อสภาพแวดลอ้มส่วนรวม  
    (4) ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยดัพลงังานและ

ทรัพยากรอ่ืนๆ โดยการนาํเทคโนโลยท่ีีสามารถประหยดัพลงังานมาใชภ้ายในบริษทั 
    (5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ งมีการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัพนกังาน โดยกาํหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีทราบ   
  1.2 คณะกรรมการกาํหนดให้เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียน และจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซต ์หรือรายงานประจาํปีของบริษทั 
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  1.3 มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจาก
การท่ีบริษทัละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
 
 2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทํารายงานการพฒันาความยัง่ยืน (Sustainability Development 
Repor t) ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR Repor t) 
  2.1 บริษทัเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ และเปิดเผย
กลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
  2.2 คณะกรรมการดูแลใหบ้ริษทัจดัทาํรายงานการพฒันาความยัง่ยนืดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการ
อยูใ่นขอ้ 10 หวัขอ้เร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
 3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดมา  
  3.1 บริษทัย่อยได้บรรจุหัวขอ้ “นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น” ไวใ้นหลักสูตรการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุกเดือน โดยใชส่ื้อวดีิทศัน์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3.2 บริษทัยอ่ยไดอ้อกเอกสารลงนามโดยกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัยอ่ยไปยงัลูกคา้และคู่คา้เพ่ือแจง้งดเวน้
การให้ของขวญัและของกาํนลัแก่บุคลากรของบริษทั ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุให้
เป็นกิจกรรมต่อเน่ืองทุกปี 
  3.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยบรรจุ “นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่” ลงบนเวบ็ไซตข์องบริษทัและของ
บริษทัยอ่ย (http://www.pe.premier.co.th/th_04_4_ir_Sustainability_Development_Report.html)  
  3.4 บริษทัยอ่ยทบทวนและประเมินความเส่ียงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงบรรจุให้เป็น 1 หัวขอ้
ของการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน เร่ือง “ปัจจยัความเส่ียง” 
 
 4. บริษัทมีการกําหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ผูอ่ื้น ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและหา้มการนาํซอฟตแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชง้านในบริษทั  
 
 ในปี 2562 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัสําคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากน้ีบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฏหมายและ
ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี อาทิ 
 1. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ทุกรายเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัในฐานะเจา้ของบริษทัผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหนา้ โดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการรวบรวมเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึงในการประชุมประจาํปี 2562 ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอแนะขอ้คิดเห็นเป็นการล่วงหนา้   
  2. บริษทัไม่มีกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม ไม่มี
กรณีการกระทาํผิดดา้นละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ดา้นการทุจริต หรือกระทาํผิดดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ และมีสถิติ
การเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัราการหยดุงาน หรืออตัราการเจบ็ป่วยจากการทาํงานเป็นศูนย ์
  3. บริษทัไดด้าํเนินการเพ่ือขอต่ออายกุารรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) บริษทัไดน้าํส่งนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหบ้ริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั และบริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
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ดาํเนินการต่อ โดยมีการประกาศคู่มือแนวทางการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงไดเ้พ่ิมเง่ือนไขเก่ียวกบั
การต่อตา้นทุจริตลงในเอกสารทางธุรกิจ และทาํการฝึกอบรมพนกังานทุกคนเพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั ส่งเสริมความซ่ือสัตยสุ์จริต และความรับผิดชอบ ทั้งน้ี บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง 
จาํกดั ไดย้ื่นขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชนไทย เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562  
 
หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใสทั้งรายงานขอ้มูล
ทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของ   
ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัโดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นนักลงทุนและสาธารณชน
ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซตข์องบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษและมีการปรับปรุง
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
 บริษทัไดด้าํเนินการกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ดงัน้ี 
 1. การเปิดเผยข้อมูล 
  1.1 คณะกรรมการมีกลไกท่ีจะดูแลใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกตอ้ง ไม่ทาํใหส้าํคญัผิด และ
เพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน ทั้งน้ี  
   1.1.1  มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่ง

ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑท่ี์สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  

   1.1.2  มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจาํ 
  1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบริหารความ
เส่ียง และนโยบายเก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม ท่ีไดใ้ห้ความเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักล่าว รวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวไดพ้ร้อมดว้ยเหตุผล โดยรายงานผา่นช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน
ประจาํปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 
  1.3 คณะกรรมการจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี โดยครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (1)  การปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป เหมาะสมกบัธุรกิจ ใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม 

และถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอ 
   (2)  รายงานทางการเงินมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชี 
   (3)  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการ    

และกรรมการผูจ้ดัการ  
  1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทําค ําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ี เพ่ือให้นกัลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูล
และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัของบริษทั รวมถึงปัจจยั
และเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน นอกเหนือจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 



 

รายงานประจาํปี 2562 
56 

  1.5 คณะกรรมการกาํหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนท่ีผูส้อบบัญชีให้บริการไวใ้น
รายงานประจาํปีของบริษทั 
  1.6 คณะกรรมการกาํหนดใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจาํปี 
   (1) บทบาท หนา้ท่ี และความเห็นจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการ   
   (2) บทบาท หนา้ท่ี และความเห็นจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
   (3) จาํนวนคร้ังของการประชุม และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา 
   (4) ประวติัการอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองของกรรมการ 
  1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้ง
คณะและรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีสะทอ้นถึงภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนดว้ย ทั้งน้ี 
จาํนวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 
 
 2. ข้อมูลขั้นตํา่ทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
  2.1 นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีแลว้ คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษผา่นช่องทางอ่ืนดว้ย เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั โดยกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั อน่ึง 
ขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทั อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีและปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
   (1)  วสิัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั 
   (2)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 
   (3)  โครงสร้างองคก์ร รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
   (4)  คุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั 
   (5)  งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนัและของปี

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

วตัถุประสงค/์กิจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs) 
   (10)  กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่าย

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

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

ขอ้มูลได ้หมายเลขโทรศพัท ์
   (22)  แผนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ประจาํปี 
 
 ในปี 2562 บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานประจาํปีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษภายใน 120 วนันบัตั้งแต่วนัส้ินสุดรอบ
ปีบญัชี โดยไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งสามารถดาวน์
โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัไดใ้นวนัเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การเผยแพร่รายงานการประชุมคร้ังล่าสุดไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุน้อีกดว้ย  
 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การนาํเสนอผลการดาํเนินงาน ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินแก่ผูถื้อหุ้น นกั
ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนั นักวิเคราะห์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ยงัมีการตอบคาํถามทางจดหมาย
อิเลค็ทรอนิคส์ ircontact@pe.premier.co.th โทรศพัท ์02-301-1550 และโทรสาร 02-398-1188 อยา่งสมํ่าเสมอและเท่าเทียมกนั 
 หลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 
ประจาํปี 2562 ในหมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส มีดงัต่อไปน้ี 
 1. การพบปะกับนักวิเคราะห์ การให้ขอ้มูลของบริษทันั้น บริษทัได้ให้ขอ้มูลผ่านช่องทางโดยตรงกับตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ซ่ึงน่าจะเพียงพอและสมบรูณ์ 
 2. บริษทัไม่มีการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน/การจัดทาํจดหมายข่าวท่ีนําเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท 
เน่ืองจากบริษทัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัและขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินของบริษทัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (Annual Report) รายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainability Development Report) 
รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th อยา่งถูกตอ้งครบถว้น และบริษทัพร้อมท่ีจะให้
ขอ้มูลต่างๆ ดงักล่าวต่อส่ือมวลชน 
 
หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีหน้าท่ีกาํกับดูแลการทาํงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และ
งบประมาณ รวมทั้งความรับผดิชอบตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
 บริษทัไดด้าํเนินการกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ดงัน้ี 
 1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 
  1.1 คณะกรรมการกาํหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย 
ทั้งในดา้นเพศ อายุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบั
บริษทั และควรมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทั
ดาํเนินกิจการอยู ่
  1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความ
หลากหลาย รวมถึงจาํนวนปีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาํปี และบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั ทั้งน้ี  
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   1.2.1  เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการท่ีเป็นทางการและโปร่งใส และจาํนวนปีการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการในบริษทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาํปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั   

   1.2.2  เปิดเผยรายช่ือกรรมการ ประวติั คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษทัท่ีแสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัผา่น
ช่องทางรายงานประจาํปีและบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

   1.2.3  เปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจาํปีอยา่งชดัเจนวา่กรรมการรายใดเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ / กรรมการท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

  1.3 คณะกรรมการมีขนาดท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียง
พอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน  
  1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการทาํงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ
ในจาํนวนท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศกาํหนด 
  1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เ ร่ืองความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นหลกั มากกวา่ท่ีจะใชห้ลกัเกณฑใ์นเร่ืองสัดส่วน
ของเงินลงทุน 
  1.6 บริษทัคาํนึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการท่ีบริษทักาํหนดมากกว่า
จาํนวนหรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ 
  1.7 คณะกรรมการมีการกาํหนดจาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกาํหนดจาํนวนวาระท่ี
ดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด 
  1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะเป็น “กรรมการอิสระ” เพ่ือใหก้รรมการอิสระของบริษทั
มีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทัโดยความเป็นอิสระอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 
  1.9 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระอยา่งต่อเน่ืองจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทั ประกอบกบัการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถ
ดาํเนินการไดโ้ดยทนัที 
  1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการกาํหนดอาํนาจ
หนา้ท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหช้ดัเจนและแยกบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลท่ี
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั 
  1.11 บริษทัเคารพในวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ในการท่ีจะไม่ไป
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีมีธุรกิจอย่างเดียวกนั หรือมีลกัษณะแข่งขนักนักบัธุรกิจของบริษทั หรือมีลกัษณะท่ี
ขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 
  1.12 บริษทัมีเลขานุการบริษทัซ่ึงทาํหน้าท่ีให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
จะตอ้งทราบ และปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  
   คณะกรรมการมีการกาํหนดคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัท่ีเหมาะสมท่ีจะปฏิบติั
หน้าท่ีในฐานะเลขานุการบริษทั และเปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานประจาํปีและบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั 
  1.13 เลขานุการบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองดา้นกฎหมาย การบญัชีหรือการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั บริษทักาํหนดคุณสมบติัและแต่งตั้งบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัโดยคาํนึงถึงความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการทาํงานเป็นหลกั ไม่วา่บุคคลดงักล่าวจะเป็นพนกังานประจาํของบริษทัหรือไม่ 
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 2. คณะกรรมการชุดย่อย   
  2.1 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปีเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือ
รับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
คุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
  2.2 คณะกรรมการจดัใหมี้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมี
ส่วนไดเ้สียทาํหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
ก่อนนาํเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั 
  2.3 คณะกรรมการจดัให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ทาํหน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีกาํหนดไว ้เสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการเพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการต่อไป กระบวนการในการสรรหาบุคคลดงักล่าวนั้น 
บริษทัไดค้ดัเลือกจากกรรมการอาชีพในทาํเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และบุคลากรในสาขา
ต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวฒิุ วยัวฒิุ และประสบการณ์ในการทาํงาน 
 
 3. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  3.1 หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ้งครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   1) คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัของบริษทั กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงการพิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ 
เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงทาํการทบทวนและอนุมติัเป็นประจาํ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของบริษทั 

   2) การติดตามและดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตาม นโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   3) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงรวมทั้ งกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการ 
ดาํเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

   4) การดูแลให้การดาํเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งแผนการพฒันาพนกังาน แผนพฒันาผูสื้บ
ทอดตาํแหน่งงาน (Succession Plan) 

  3.2 คณะกรรมการมีการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 
   1) คณะกรรมการกาํหนดใหมี้และใหค้วามเห็นชอบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
   2) ส่ือสารใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจ 
   3) มีวธีิการส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีกาํหนด  
   4) ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างน้อย     

ปีละ 1 คร้ัง 
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  3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้กรรมการผูบ้ริหารและ
พนักงานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ดงักล่าวอยา่งจริงจงั 
   บริษทัดาํเนินการให้พนกังานทุกคนทาํแบบทดสอบ “สุจริตไทย” ผา่นระบบ Intranet ของบริษทั เพ่ือให้
มัน่ใจวา่พนกังานมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของจรรยาบรรณธุรกิจ และ
สามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม รวมถึงบริษทัไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานทุกคนในหัวขอ้
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ผูอ่ื้นและสังคม ตามคุณค่าหลกัของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เป็น
ประจาํทุกปี 
  3.4 คณะกรรมการไดพิ้จารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ การพิจารณาการทาํรายการ
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ควรมีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็น
สําคญัโดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และคณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
เก่ียวกบัขั้นตอนการดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
  3.5 คณะกรรมการจดัให้มีระบบการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจดัใหมี้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบท่ีสําคญัอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และให้เปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจาํปี 
  3.6 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ ง
องคก์รโดยใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจาํ มีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวา่ระดบั
ความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงการใหค้วามสาํคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผดิปกติทั้งหลาย 
  3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจาํปี 
  3.8 คณะกรรมการจดัใหมี้แนวทางดาํเนินการท่ีชดัเจนกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียผา่น
ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัหรือรายงานตรงต่อบริษทั โดยคณะกรรมการกาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียนและจดัการ
กบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซตห์รือรายงานประจาํปีของบริษทั มีกลไก
การคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการท่ีบริษทัละเมิดสิทธิตาม
กฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
  3.9 คณะกรรมการมีกลไกกาํกบัดูแลบริษทัย่อยเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดย
คณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยเพ่ือควบคุมการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษทั และการทาํรายการต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ของกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 4. การประชุมคณะกรรมการ 
  4.1 บริษทักาํหนดใหมี้การประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้และแจง้ให้กรรมการ
แต่ละคนทราบกาํหนดการดงักล่าว เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้
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   ในปี 2562 บริษทัไดมี้กาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ประจาํปี 2563 เป็นการล่วงหนา้ (ตาราง
การประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงได)้ โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพ่ือพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตาม
ผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

คร้ังท่ี ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมคณะกรรมการบริษทั ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

1/2563 12 กมุภาพนัธ์ 2563 12 กมุภาพนัธ์ 2563 

22 เมษายน 2563 
2/2563 7 พฤษภาคม 2563 7 พฤษภาคม 2563 
3/2563 6 สิงหาคม 2563 6 สิงหาคม 2563 
4/2563 5 พฤศจิกายน 2563 5 พฤศจิกายน 2563 

  4.2 จาํนวนคร้ังของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน บริษทัจะส่งรายงานผลการ
ดาํเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถกาํกับควบคุมและดูแลการ
ปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัการณ์ 
  4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเ ร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดูใหแ้น่ใจวา่เร่ืองท่ีสาํคญัไดน้าํเขา้รวมไวแ้ลว้โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม 
  4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม 
  4.5 กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 
  4.6 บริษัทกําหนดนโยบายเก่ียวกับองค์ประชุมขั้นตํ่ า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการวา่ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  
   ในกรณีท่ีมีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวสิัย อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการดาํเนินงานของ
บริษทัและไม่อาจดาํเนินการให้กรรมการจาํนวน 2 ใน 3 เขา้ประชุมได ้กรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงตามขอ้บงัคบัมี
อาํนาจท่ีจะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได ้
  4.7 ประธานคณะกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะ
อภิปรายปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ กรรมการทุกคน
ใหค้วามสนใจกบัประเดน็ทุกเร่ืองท่ีนาํสู่ท่ีประชุม รวมทั้งประเดน็การกาํกบัดูแลกิจการ 
  4.8 คณะกรรมการสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้
สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพ่ือมีโอกาสรู้จักผูบ้ริหารระดับสูงสําหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 
  4.9 คณะกรรมการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทัหรือผูบ้ริหาร
อ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีกาํหนด และในกรณีท่ีจาํเป็นคณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ี
ปรึกษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 
  4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกนัเองตาม
ความจาํเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และแจง้ให้กรรมการ
ผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 
  4.11 รายงานการประชุม ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย และมีระบบการจดัเกบ็ดี สืบคน้ง่าย แต่ไม่
สามารถแกไ้ขโดยไม่ผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการ 
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 วนั เวลาเร่ิม-เวลาเลิกประชุม 
 ช่ือกรรมการท่ีเขา้ประชุมและกรรมการท่ีขาดประชุม 
 สรุปสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีเสนอคณะกรรมการ 
 สรุปประเดน็ท่ีมีการอภิปรายและขอ้สังเกตของกรรมการ 
 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการท่ีไม่เห็นดว้ย (ถา้มี) 
 ผูจ้ดรายงาน - เลขานุการคณะกรรมการ 
 ผูรั้บรองรายงาน - ประธานกรรมการ 

 
 5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
  5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง
เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกาํหนดบรรทัดฐานท่ีจะใช้
เปรียบเทียบกบัผลปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
  5.2 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นการประเมินทั้งคณะและ
รายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑข์ั้นตอนไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั 
  5.3 คณะกรรมการไดป้ระเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เป็นประจาํทุกปี
เพ่ือนาํไปใชใ้นการกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีหลกัเกณฑก์ารประเมินตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  
  สําหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษทัจะจัดส่งแบบประเมิน
ดงักล่าวขา้งตน้ให้กรรมการทุกท่านทาํการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลบัภายในวนัท่ี 15 ธันวาคมของทุกปี 
หลงัจากนั้นเลขานุการบริษทัจะทาํการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไป เพ่ือรับทราบและปรับปรุงแกไ้ขการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  สําหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ งคณะและ
รายบุคคล โดยใชว้ิธีการใหค้ะแนนในแต่ละหวัขอ้ 5 ระดบั ดงัน้ี 0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น     1 
= ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นเล็กน้อย 2 = เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 3 = เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี 4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม ซ่ึงหวัขอ้การ
ประเมินประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

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

  นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั โดยพิจารณา
จากผลการดาํเนินงานทางธุรกิจของบริษทั ผลการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือการปรับปรุง
แกไ้ข ใชว้ิธีการใหค้ะแนนแบบเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบติังาน
รายบุคคล ซ่ึงหวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
   หมวดท่ี 1: ความคืบหนา้ของแผนงาน 
   หมวดท่ี 2: การวดัผลการปฏิบติังาน 
      2.1 ความเป็นผูน้าํ 
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      2.2 การกาํหนดกลยทุธ์ 
      2.3 การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
      2.4 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
      2.5 ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
      2.6 ความสัมพนัธ์กบัภายนอก 
      2.7 การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร 
      2.8 การสืบทอดตาํแหน่ง 
      2.9 ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
      2.10 คุณลกัษณะส่วนตวั 
   หมวดท่ี 3: การพฒันากรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั 
 
  6. ค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนของกรรมการไดจ้ดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั
ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
เพ่ิมข้ึน เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ยควรไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมดว้ย 
 
 7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
  7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบ
การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพ่ือใหมี้การปรับปรุงการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง การฝึกอบรมและใหค้วามรู้อาจกระทาํเป็นการภายในบริษทั หรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 
  7.2 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจใน
ธุรกิจ และการดาํเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทัเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษทั
เป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี กฎหมายท่ีควรทราบ 
ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ แนวทางการดาํเนินงาน เป็นตน้ 
  7.3 คณะกรรมการกาํหนดใหมี้นโยบายพฒันาบุคลากรสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร และเปิดเผยในรายงาน
ประจาํปีของบริษทั 
  7.4 คณะกรรมการกาํหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเพ่ือทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังถึงแผนการพฒันาและ
สืบทอดงาน ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ือง ถึงผูสื้บทอดงานในกรณีท่ีตน
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 
 
  ในปี 2562 มีกรรมการเขา้ร่วมการสัมมนาและเขา้รับอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) และสถาบนัอ่ืนๆ ดงัน้ี  
 
ลําดบั ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรมปี 2562 ระยะเวลาอบรม(วนั) 

1 คุณกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ ประธานกรรมการ - Rising Above Disruptions: A Call For Action 1 
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  หลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR) ประจาํปี 2562 ในหมวดท่ี 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 
  หลกัเกณฑท่ี์ไม่ไดป้ฏิบติั 
  1. คณะกรรมการไม่มีการกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง และจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง 
โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ไวใ้นนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
การไม่จาํกดัจาํนวนบริษทัในการไปดาํรงตาํแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน และจาํนวนบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัมีจาํนวนจาํกดั ดงันั้นการกาํหนดเง่ือนไขดงักล่าวจะทาํให้
บริษทัหาบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการไดย้าก 
  2. คณะกรรมการไม่มีการกาํหนดนโยบายในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ
เน่ืองจากบริษทัมีการกาํหนดขอ้ห้าม/ขอ้จาํกดัของกรรมการผูจ้ดัการในเร่ืองการไปทาํธุรกรรมหรือการไปดาํรงตาํแหน่งใน
บริษัทหรือองค์กรท่ีมีผลประโยชน์ขัดกัน หรือท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตาํแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการอยู่แล้ว 
นอกเหนือจากกรณีขอ้หา้ม/ขอ้จาํกดัดงักล่าว บริษทัเช่ือมัน่และใหค้วามเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการในการดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการหรือตาํแหน่งอ่ืนใดในบริษทัหรือองคก์รอ่ืนๆ 
  3. คณะกรรมการไม่มีการกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนปี/วาระในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 
9 ปี เน่ืองจากการท่ีกรรมการดาํรงตาํแหน่งอย่างต่อเน่ืองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทั ประกอบกบัการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการนั้นกไ็ม่สามารถดาํเนินการไดโ้ดยง่าย 
  4. คณะกรรมการของบริษทั มีกรรมการบริหารท่ีไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน เน่ืองจาก
กรรมการบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี การไม่จาํกดัจาํนวนบริษทัในการไปดาํรงตาํแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังาน และจาํนวนบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัมีจาํนวน
จาํกดั ดงันั้นการกาํหนดเง่ือนไขดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษทัหาบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการไดย้าก 
  5. คณะกรรมการไม่ไดเ้ปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตาม
ผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ เน่ืองจากเป็นขอ้มูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตวัเลขโดยรวมของ
ผูบ้ริหาร 
  6. ผู ้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู ้บริหารระดับสูง  เ น่ืองจาก
คณะกรรมการบริหารไดแ้จง้ความประสงคข์อสละสิทธิในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออาํนาจดาํเนินการ ค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหารระดับสูงเป็นอาํนาจของกรรมการผูจ้ ัดการซ่ึงเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทาง
งบประมาณประจาํปี 
  7. ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษทัพิจารณาจาก
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเขา้ใจและยึดหลกัธรรมาภิบาล โดยไม่ตอ้งคาํนึงวา่จะตอ้งเป็น
กรรมการอิสระหรือไม่ 
  8. คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระนอ้ยกว่าร้อยละ 50 เน่ืองจากองคป์ระกอบในส่วนของ
กรรมการอิสระไม่เป็นสาระสาํคญัในการทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
  9. บริษทัไม่ไดจ้ดัใหมี้โครงการใหสิ้ทธิแก่ผูบ้ริหารในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยมีระยะเวลาในการใชสิ้ทธิ
มากกวา่ 3 ปี และกาํหนดราคาการใชสิ้ทธิท่ีสูงกวา่ราคาตลาด ณ ช่วงเวลาท่ีมีการจดัสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตวัเกินร้อย
ละ 5 เน่ืองจากบริษทัมีการดูแลและจูงใจให้ผูบ้ริหารและพนกังานอ่ืนๆ ทุกคน ทาํงานอยา่งมีความสุขและผูกพนัองคก์รอยูแ่ลว้ 
โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีโครงการใหสิ้ทธิแก่ผูบ้ริหารหรือพนกังานอ่ืนๆ ในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั อยา่งไรกต็ามหากบริษทัจะ
มีโครงการดงักล่าว บริษทักจ็ะใหสิ้ทธิแก่ทั้งผูบ้ริหารและพนกังานอ่ืนๆ ทุกคน โดยยดึหลกัความเท่าเทียมกนั 
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 2. คณะกรรมการชุดย่อย 
  (1)   คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะทาํงานดา้นบริหารความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
     คณะกรรมการตรวจสอบ 
      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย   

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง 
การประชุม/การเข้าร่วมประชุม 

ท้ังหมด (คร้ัง) 

1. รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภุกดี * # กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 6/7 

2. นายเกรียงไกร  รักษก์ลุชน ** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 7/7 

3. นายอนุพงษ ์ เตชะอาํนวยพร ** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 7/7 

       หมายเหตุ: -   
 *   กรรมการท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
 **  กรรมการท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 #  เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  
 
     โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 คร้ัง ประกอบดว้ย การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายไตรมาส จาํนวน 4 คร้ัง การประชุมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัยอ่ย จาํนวน 1 คร้ัง การประชุม
เป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชี จาํนวน 1 คร้ัง และการประชุมเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จาํนวน 1 คร้ัง 
     ทั้งน้ี นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์เลขานุการบริษทั รับหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่
วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2556 เป็นตน้มา และนายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน เป็นผูดู้แลงานระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
    วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
    กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตาม
วาระ  อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ได ้ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งแทนจะอยู่ใน
ตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีลาออก 
  ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ดงัน้ี 
  1)  สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  
  2) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน 
  3)  สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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  5) พิจารณาและอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
  6) จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ

บตัร (Charter) 
 รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
  7)   ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
  8)   สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
  9)   ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํอย่าง              
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
   คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา  
   คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของ
กรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนนาํเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั 
   คณะกรรมการสรรหา  ทาํหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมทั้ งคดัเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาท่ีกาํหนดไว ้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการต่อไป 
กระบวนการในการสรรหาบุคคลดงักล่าวนั้น บริษทัไดค้ดัเลือกจากกรรมการอาชีพในทาํเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวฒิุ วยัวฒิุ และประสบการณ์ในการทาํงาน 
   คณะทาํงานด้านบริหารความเส่ียง  
   คณะทาํงานดา้นบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดาํเนินงาน
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วดั
ระดบัค่าความเส่ียง และการจัดลาํดบัความเส่ียง ท่ีรวมถึงการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กาํหนด แนะนํา อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษัท ซ่ึง
ประกอบดว้ยนโยบายการบริหารความเส่ียง โครงสร้างการบริหารความเส่ียง ความเส่ียงท่ียอมรับได ้และกระบวนการบริหารความ
เส่ียง โดยประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบทุก
ไตรมาส พร้อมทั้งจดัใหมี้การประชุมทบทวนผลการดาํเนินงานตามระบบบริหารความเส่ียง รายงานความเส่ียงท่ีสาํคญั ร่วมกบั
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คณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง อีกทั้งยงัมีคณะทาํงานดา้นพฒันากระบวนการภายในและการบริหารความเส่ียง 
ท่ีทาํหนา้ท่ีระบุ ประเมิน จดัทาํ และดาํเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในควบคู่ไปดว้ย 
 
 3. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
  คณะกรรมการจดัให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยท่ีคณะกรรมการสรรหาทาํหนา้ท่ีพิจารณา โดยมีหลกัเกณฑก์าร
คดัเลือก แต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดดงัน้ี  
  (1) กรรมการอิสระ 
   คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู ้แต่งตั้ งกรรมการอิสระ เข้าร่วมใน
คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน โดยปัจจุบนับริษทัมีกรรมการอิสระจาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ นายเกรียงไกร รักษก์ุลชน และนายอนุพงษ ์
เตชะอาํนวยพร 
   บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดของ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.4/2552 ลงวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2552 เร่ือง คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
              1.   ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย       บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ดว้ย  
               2.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ีลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
   3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
   4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ       
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
    ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน        
ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้
บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่       20 
ลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ีการคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
   5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกัสอบงานบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชี
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ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
   6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  
   7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
   8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั 
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

  9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 
  (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

    ก. กรรมการบริษัท 
    การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาเป็นผูส้รรหาและพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มี
คุณสมบติัเหมาะสมนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหค้วามเห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือลงมติแต่งตั้งเป็น
กรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 
    1. คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติั และกรรมการ       
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
    2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
    (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
    (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
    (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน
ลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกในคร้ังนั้น ให้ผู ้
เป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด   

    3.  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ี
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
     กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบั
สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออก
ตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
    4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลา
ออกไปถึงบริษทั กรรมการท่ีลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้
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    5. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัตามกฎหมายกาํหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ
จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
    6. ท่ีประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหน่ึง ออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
   ข. กรรมการตรวจสอบ 
    คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 ท่าน เพ่ือทาํหนา้ท่ี     
ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ      ตลาด
หลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีกาํหนดว่าดว้ยคุณสมบติัและ
ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ค. ผู้บริหารระดบัสูงสุด 
    บริษัทมีนโยบายท่ีจะสรรหาผู ้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และมี
ประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานบริษทัและเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด ้โดยดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากร
บุคคล และจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
 
 4. การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษทัมีนโยบายให้บริษทัยอ่ยยึดถือและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัตามแนวทางท่ีบริษทัได้
กาํหนดไว ้และมีการกาํหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจดาํเนินการของบริษทัยอ่ยรวมถึง การดาํเนินกิจการท่ีสาํคญัหรือมีขนาดรายการท่ี
เป็นสาระสาํคญัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัก่อน นอกจากน้ีคณะกรรมการจาํนวนขา้งมากของบริษทั
ยอ่ยก็เป็นกรรมการของบริษทั ทาํให้การดาํเนินงานต่างๆ ของบริษทัยอ่ยจะคาํนึงและยึดถือแนวทางการดาํเนินงานของบริษทั
เป็นสาํคญั 
  
 5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษทัมีการดูแลและการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการใหก้รรมการและ
ผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
  1) กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัของระบบขอ้มูล เพ่ือรักษามาตรฐานเก่ียวกบัระบบงาน ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบการส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัในการสร้างระบบการควบคุมท่ีมีคุณภาพ 
  2) กาํหนดนโยบายความลบัทางธุรกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญา มีการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงการรักษาความลบัของ
บริษทัสาํหรับพนกังาน ผูรั้บจา้ง ผูข้ายสินคา้/ผูใ้ห้บริการ รวมทั้งผูท่ี้เขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษทั เพ่ือป้องกนัการเปิดเผยขอ้มูล
หรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งหา้มมิใหพ้นกังานละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
  3) กาํหนดระเบียบปฏิบติัเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ความ
เสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในท่ียงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยให้กรรมการ 
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ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัตอ้งรักษาความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั ไม่นาํไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์
แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม รวมทั้งตอ้งไม่ทาํการซ้ือขายโอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์อง
บริษทั โดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั เวน้เสียแต่วา่ขอ้มูลดงักล่าวไดเ้ปิดเผยต่อสารธารณชนแลว้ และไม่เขา้
ทาํนิติกรรมอนัใดโดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม และจะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบ
การเงิน และภายใน 2 วนัทาํการหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้  ขอ้กาํหนดดงักล่าวน้ีใหร้วมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้กาํหนดดงักล่าวจะตอ้งถูกลงโทษทางวินยัและ/
หรือตามกฎหมายแลว้แต่กรณี 
  4) กาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั และในกรณีท่ี
กรรมการหรือผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการให้สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งไดก้าํหนดใหมี้การรายงาน
การถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็น
ประจาํทุกไตรมาส รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยในท่ีประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปี 
  5) คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ และผูบ้ริหารตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี 
ทจ.2/2552  
 
 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซ่ึงเป็นสาํนกังานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  
   ทั้งน้ี บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบ  และไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีความอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั มีความน่าเช่ือถือและไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั/บริษทัยอ่ย/กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   
   ค่าตอบแทนจากการบญัชี (Audit Fee) ท่ีจ่ายใหก้บัผูส้อบบญัชีในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีดงัต่อไปน้ี  

รายการที ่ บริษทัผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 
2561 

ค่าสอบบัญชี 
2562 

1 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั(มหาชน) นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 1,250,000 1,250,000 
2 บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 850,000 900,000 
3 บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 390,000 390,000 
4 บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ลุ 300,000 300,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2,790,000 2,840,000 
 
   (2) ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
    - ไม่มี - 
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 7.  การนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่สํีาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 
  บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และยดึถือเป็นขอ้พึงปฎิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด นอกจากน้ี บริษทักาํหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการนาํ
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจ เป็นประจาํทุกปีหรืออย่าง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยจะทาํการทบทวนและบนัทึกเหตุผลท่ียงัไม่ไดน้าํหลกัปฏิบติัขอ้ใดไปปรับใช ้ 
  ในปี 2560 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกบัหลกัเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard เพ่ือนาํมาปฏิบติัและปรับใชต้ามความเหมาะสม  
  นอกเหนือจากนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส
ท่ีบริษทัเปิดเผยบนเวบ็ไซต์และในรายงานประจาํปีแลว้ บริษทัยงัมีนโยบายดา้นธุรกิจ พนักงาน สังคม และส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
เปิดเผยไวใ้นรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 
 8. การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืน  ๆ 
  บริษทัไดมี้การมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั ซ่ึงมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทาํหนา้ท่ีกาํกบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) โดยมีขอบเขตหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบ ดงัน้ี  
  1. สนบัสนุนนโยบายและวตัถุประสงค์ขององคก์รและผูบ้ริหารในการทาํให้มัน่ใจว่าจะมีการกาํกบัการปฏิบติั
อยา่งเพียงพอ  
  2. ตรวจสอบ กาํกบัดูแล และติดตามการปฏิบติังานของส่วนงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์
ตลอดจน นโยบาย แนวทาง และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทักาํหนดเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง  
  3. เป็นศูนยร์วบรวมและเผยแพร่ขอ้มูล ตลอดจนให้ความรู้และคาํปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริษทัท่ีเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติังาน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์จรรยาบรรณ หรือขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ รวมทั้งการ
จดัอบรมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4. เป็นศูนยก์ลางในการส่ือสารและส่งเสริมความรู้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานไดรั้บ
ทราบและปฏิบติั ตามกฎเกณฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผดิและการละเมดิสิทธิมนุษยชน 
บริษทักาํหนดใหผู้บ้ริหารทุกระดบัในองคก์รดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะดาํเนินการใหพ้นกังานภายใต ้          สาย
บงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบติั/ขอ้กาํหนดของบริษทั หลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อยา่งจริงจงั และไดก้าํหนดแนวปฏิบติัในการพิจารณาและสอบสวนเร่ืองราวร้อง
ทุกขห์รือร้องเรียนท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได ้เพ่ือใหผู้ร้้องทุกขห์รือผูร้้องเรียนไวว้างใจและเช่ือมัน่ในกระบวนการ
สอบสวนท่ีเป็นธรรม  
  เพ่ือใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรม บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทาง      รับ
แจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลกระทบ หรือมีความเส่ียงท่ี
จะไดรั้บผลกระทบอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการปฏิบติัของ
พนกังานของบริษทัเก่ียวกบัการทาํผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการ
ทุจริต การปฏิบติัท่ีไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระทาํท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ สามารถแจง้เบาะแสหรือ ขอ้
ร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่างๆ ไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี  

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

  เม่ือบริษทัไดรั้บแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ มาแลว้ บริษทัจะดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล 
ประมวลผล ตรวจสอบ และกาํหนดมาตรการในการดาํเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยคาํนึงถึง
ความเดือดร้อน เสียหายโดยรวมทั้งหมด หลงัจากนั้น ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเร่ืองดงักล่าวมีหนา้ท่ีติดตามผลการดาํเนินการและ
รายงานใหผู้รั้บแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ และผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ ทราบ 
รวมทั้งรายงานผลการดาํเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั แลว้แต่กรณี 
  เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ทั้งท่ีเป็นพนกังาน ลูกคา้ บุคคลท่ีรับจา้งทาํงานใหแ้ก่บริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน บริษทัจะไม่เปิดเผย
ขอ้มูลอ่ืนใดของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง รวมไป
ถึงจะไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้ 
  ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
1. นโยบายภาพรวม  
 แนวคดิของบริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมยีร์  
 ในการท่ีจะสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนืไดน้ั้น นอกเหนือจากการมีผลประกอบการท่ีดีแลว้ ยงัตอ้งคาํนึงถึงผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์รท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในสังคม ท่ีจะเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินงานทั้งในเชิงบวกและ
ในเชิงลบไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม กลุ่มบริษทัพรีเมียร์และสายธุรกิจในกลุ่มไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของ
การพฒันาคุณภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือพฒันาระบบนิเวศทางสังคมใหมี้คุณภาพและมีความ
พร้อมในการเจริญเติบโตควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจ เป็นความหมายท่ีแทจ้ริงของความยัง่ยืน เพราะหากปราศจากสังคมท่ีมี
คุณภาพ ธุรกิจกไ็ม่สามารถเจริญเติบโตไดเ้ช่นกนั 
 เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ “ความสําเร็จร่วมกันอย่างย ัง่ยืน” หรือ Harmonious Alignment of Success ได้ 
กล่าวคือ การดาํเนินงานภายใตก้ลุ่มบริษทัพรีเมียร์นั้น จะตอ้งคาํนึงถึง 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง 
สังคมยัง่ยืน” จึงจะถือวา่เป็นการดาํเนินงานเพ่ือความยัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง โดยนอกเหนือจากการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงาน
แลว้ กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ไดมี้การพฒันาแนวปฏิบติัหรือคุณค่าหลกั เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาภายในองคก์ร ไม่วา่จะเป็น
การกาํหนดแผนกลยทุธ์และกรอบการดาํเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าของทุกสายธุรกิจ ตลอดจนการดาํเนินงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพของสังคมและส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์กรควบคู่กันไป โดยนอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแลว้ ยงัจะนาํมาซ่ึงความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีเป็นรากฐานท่ีจาํเป็นท่ีสุดของความยัง่ยนืในสังคม 
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 คุณค่าหลักของบริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมยีร์ 
 การมีความคิดสร้างสรรค ์(Innovation) - การใชค้วามคิดสร้างสรรคห์รือนวตักรรมต่างๆ มาใช ้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการดาํเนินงาน ทั้งในบริบทของการดาํเนินธุรกิจและการพฒันาสังคม 
 การร่วมคิดร่วมสร้าง (Collaboration) - การพฒันาธุรกิจและระบบนิเวศทางสังคมจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรท่ีมีความ

หลากหลาย ทั้งในเชิงทุนทรัพยแ์ละทกัษะความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกนั การร่วมคิดร่วมสร้างหรือการสนบัสนุนให้ผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญในดา้นต่างๆ สามารถการดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จท่ีจะสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การนาํส่งสินคา้/บริการท่ีมีคุณภาพ (Quality) - ว่าดว้ยการดาํเนินงานโดยยึดถือคุณภาพไวเ้ป็นท่ีตั้ง กล่าวคือ การท่ี
พนกังานมีทกัษะและทศันคติท่ีจาํเป็นและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าไดอ้ยา่งมีคุณภาพไปจนถึงนาํส่งสินคา้/
บริการท่ีมีคุณภาพใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภคต่อไป 

 การมีคุณธรรมจริยธรรม (Moral & Ethics) - การไม่ก่อผลกระทบในเชิงลบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งโดย
คาํนึงถึงความถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ ดาํเนินงานดว้ยความเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โปร่งใส ไม่ทุจริต 
พร้อมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดความดีและการช่วยเหลือแบ่งปันกนัในสังคม 

 การได้ประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefits) - การสร้างประโยชน์ให้กับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ โดยมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น การสร้างรายได/้เพ่ิมผลกาํไร การเพ่ิมศกัยภาพและทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ การส่งเสริมใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ตลอดจนการรักษาหรือพฒันาส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความสมดุล เป็นตน้ 
 ในปี 2562 บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพร์ซ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยยงัคงดาํเนินธุรกิจภายใตป้รัชญา “ธุรกิจ
กา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สังคมยัง่ยืน” โดยมีแนวทางหลกั 2  แนวทาง คือ แนวทางการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร และผูมี้ส่วนได้
เสีย และแนวทางการสร้างระบบนิเวศหรือสภาวะแวดลอ้มสู่สังคมเพ่ือความยัง่ยืน และยึดมัน่ภายใตคุ้ณค่าหลกั 5 ประการ 
ดงักล่าว 
 
 กลยุทธ์การดาํเนินงานเพื่อความสําเร็จร่วมกันอย่างยัง่ยืน 
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่วา่กระบวนการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและ
การบริหารจดัการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจะ
ช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยัง่ยืน เพ่ิมความเช่ือมั่นให้แก่ผู ้ถือหุ้น ผู ้ลงทุน และผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย 
คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนกังานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 2. จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
 3. ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 4. ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการดูแลอยา่งดี 
 5. จดัโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน 
  บริษทัดาํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และสังคมดว้ย นอกจากนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการจะกาํหนดให้บริษทั ตอ้งจัดให้มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้กิจการของบริษทัดาํเนินไปดว้ยความโปร่งใส 
ซ่ือสัตยสุ์จริต ตรวจสอบได ้มีคุณธรรม จริยธรรม แลว้ยงักาํหนดให้บริษทัประกอบกิจการโดยให้ความสําคญักบัการรักษา



 

รายงานประจาํปี 2562 
75 

ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาสังคมควบคู่กันไปกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไปพร้อมกัน เพ่ือเกิดความสมดุลให้กับองค์กร 
พนกังาน และสังคม เพ่ือสร้างความยัง่ยนือยา่งต่อเน่ือง 
 ในปี 2562 ท่ีผา่นมา บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพร์ซ์ จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะใชน้วตักรรม ซ่ึงเป็นหน่ึงในคุณค่า
หลกัองค์กร มาเพ่ิมศกัยภาพในการคน้หาวิธีแกปั้ญหาสังคมผ่านการนาํเสนอสินคา้ และบริการท่ีสามารถตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง (unmet needs) ไม่วา่จะเป็นปัญหาของผูสู้งอาย ุปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน่ ปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เป็นตน้  เรายงัคงเคร่งครัดกบัมาตรการการดูแลพนักงานทุกระดบัดว้ย
ความใส่ใจอย่างต่อเน่ือง ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความโปร่งใส และเท่าเทียม ดูแลความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน ให้
ความสาํคญักบัความปลอดภยั และความมัน่คงในชีวิตของพนกังาน วางแผนการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ผา่น
การเพ่ิมทกัษะ ความรู้ใหม่ๆ ดว้ยการผสานความรู้จากภายใน และภายนอกองคก์ร  
 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม และเป็นธรรม ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัและบริษทั
ยอ่ย ดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งมัน่คง และยัง่ยนื เพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนดว้ย 

การวเิคราะห์การตอบสนองต่อการคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั กลยุทธ์การบริหาร มาตรการในการปฏิบัติ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้ถือหุ้น - ผลตอบแทนจากการลงทุน และการเติบโตของธุรกิจ 

- ดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 
- เปิดเผยขอ้มูลโปร่งใส 
- ความมัน่คงของธุรกิจ 

- ดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
- การสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุน 
- คุณค่าหลกัขององคก์ร 
- การรายงานผลประกอบการ 
 และความยัง่ยนื 

- การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 
- รายงานประจาํปี 2561 
- เปิดเผยขอ้มูลรายงานความยัง่ยนื 

เจ้าหนีส้ถาบัน
การเงนิ 

- การไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั 
- ปฏิบติัตามเง่ือนไข และขอ้ตกลงตามสญัญา 

- บริหารสภาพคล่อง - รายงานขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอ 
- ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

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

- การบริหารจดัการผลตอบแทน 
สวสัดิการ 
- พฒันาทกัษะความสามารถ 
- พฒันาคุณภาพชีวิตใหเ้กิดความมัน่คง 
- ดูแลสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน 

- นโยบายบริหารงานบุคคลประกาศ 
และเผยแพร่ใหพ้นกังาน 
- แผนงานการจดัฝึกอบรมพนกังาน 
- คณะกรรมการความปลอดภยัในการ
ทาํงาน 
- คณะทาํงานคุณค่าหลกั 

ลูกค้า - ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ 
- เง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีเป็นมาตรฐาน 
- การโปร่งใส 
- การมีส่วนร่วมของลูกคา้ 

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

- Customer Service 
- การเยีย่มเยยีนลูกคา้ 
- การปฏิบติัตามสญัญา 
- ช่องทางการส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

คู่ค้า - การชาํระเงินตรงเวลา และครบถว้น 
- การทาํธุรกิจโปร่งใส 
- การมีส่วนร่วมกบัคู่คา้ 

- กระบวนการจดัซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ 
- บริหารสภาพคล่อง 
- การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
- การรักษาคู่คา้ใหมี้การทาํธุรกิจใน
ระยะยาว 

- คู่มือปฏิบติังานจดัซ้ือ 
- บริหารสร้างเครดิต 
- ประกาศนโยบาย 
- กิจกรรมสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งคู่คา้ 

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

- ธุรกิจเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- การสร้างสภาวะแวดลอ้มเพ่ือประโยชน์ของสงัคม 

- การพฒันาศกัยภาพพนกังานขบัรถ 
- การบาํรุงรักษาเคร่ืองยนต ์
- การมีส่วนร่วมกบัสงัคมในการพฒันา
สงัคม 
  และชุมชน 

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

หน่วยงานภาครัฐ - การชาํระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถูกตอ้งครบถว้น 
- การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการทุกดา้น 

- ดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 
- เคารพในกฎระเบียบต่างๆ ไม่ฝ่าฝืน 
- การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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 2. การดาํเนินการและการรายงาน 
 2.1  การดาํเนินงานด้านธุรกิจก้าวหน้า 
  บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยหน่ึงในธุรกิจของบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการรถเช่ารถยนตแ์ต่ละประเภทต่างๆ เพ่ือการดาํเนินงานจึงมุ่งเนน้การบริหารจดัการท่ีเขา้ร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจให้บริการดว้ยคุณภาพอย่างมืออาชีพ เน้นความปลอดภยัสูงสุด ทั้ งการ
ใหบ้ริการรถโรงเรียน และรถรับส่งพนกังาน เพราะการบริการท่ีไดม้าตรฐานจะสร้างคุณค่าทางจิตใจ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบั
ลูกคา้ โดย 
  1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างมคุีณภาพ   
   การใหบ้ริการรถเช่าระยะยาว และรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ โดยใหบ้ริการบาํรุงรักษารถยนตแ์บบ
ครบวงจร ในระดบัมาตรฐานสากล การดาํเนินธุรกิจมุ่งเน้นในการให้บริการเป็นหลกั การให้บริการรถเช่าดว้ยรถใหม่ท่ีมี
คุณภาพ และสมรรถนะเยี่ยมผ่านการตรวจเช็คมาเป็นอย่างดี ในรูปแบบการเช่าดว้ยอตัราเช่าท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีรถ
ทดแทนใหใ้ชใ้นกรณี รถขดัขอ้ง หรือเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงการใหบ้ริการฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง จดัใหมี้บริการหลงัการขายผา่น
ศูนย์ประสานงาน (Call Center) ในรูปแบบ One Stop Service เพ่ือดูแลลูกค้า นัดหมายนํารถยนต์เข้ารับการบํารุงรักษา 
ประสานงาน ใหค้าํแนะนาํเร่ืองต่างๆ พร้อมทีมช่างมืออาชีพ และการบริการรถซ่อมบาํรุงเคล่ือนท่ี ซ่ึงมีมาตรฐานผลิตภณัฑ ์และ
การบริการอยา่งมีคุณภาพ ดงัน้ี  
 ก)  มาตรฐานของยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสูงสุด 
  ในการให้บริการในธุรกิจรถรับ-ส่งนักเรียน และธุรกิจรถโดยสารรับ-ส่งพนักงานนั้น บริษทั
คาํนึงถึงความปลอดภยัสูงสุดของผูใ้ชบ้ริการเป็นสาํคญั จึงนาํเสนอประเภทรถพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภยัตามพระราชบญัญติั
รถโดยสารและเพ่ิมเติมอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานสากล เช่น Entrance and Exit Light, Amber Light , First Aid Kit  และ Stop 
flashing Light เป็นตน้ 
 ข)  มาตรฐานของพนักงานขับรถ/กัปตนัทีม่คุีณภาพ   
  บริษทัคาํนึงถึงความปลอดภยับนทอ้งถนน และใหค้วามสาํคญัตั้งแต่การคดัเลือกพนกังานเขา้ร่วม
ทาํงานกบับริษทั เพ่ือนาํเสนอการให้บริการ พร้อมส่งต่อผลการให้บริการไปยงัลูกคา้ดว้ยการให้บริการอย่างคุณภาพ โดยให้
ความสาํคญัในขั้นตอนการสรรหาพนกังาน เป็นการดาํเนินธุรกิจในรูปแบบการไดป้ระโยชน์ร่วมกนั โดยพนกังานตอ้งผา่นการ
คดัเลือก การสรรหา และตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  

• ผา่นการตรวจรับรองประวติัอาชญากรรมจากสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
• การตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงานจากโรงพยาบาลชั้นนาํท่ีมีสัญญากบับริษทัเฉพาะโดยตอ้ง

ผา่น รายการตรวจตามมาตรฐาน  
• มีใบขบัข่ีรถยนตถู์กตอ้งกบัประเภทการใหบ้ริการ 
• เม่ือผา่นการคดัเลือกตอ้งเขา้รับการอบรมระยะเวลา 2 วนัก่อนเขา้ปฏิบติังานในหลกัสูตรต่างๆ 

เช่น การขบัข่ีปลอดภยั กฎหมายจราจร การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การป้องกนัและระงับ
อคัคีภยั การบริการประทบัใจ ทศันคติ และบุคลิกภาพ และการเขา้อบรมระหว่างปีเพ่ือการ
พฒันา 

• การตรวจสอบยานพาหนะตามใบงานท่ีกาํหนด 
• ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถจากการสุ่มตรวจสอบ รายงาน

ร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ และผลจากแบบสอบถาม 
• การสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายเป็นประจาํ   
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• การตรวจสุขภาพ (ตามช่วงอาย)ุ และสายตาเป็นประจาํทุกปี   
• ปฏิบติัตามขั้นตอนของการทาํงานในแต่ละวนั เช่น ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดทุกคร้ัง

ก่อนการปฏิบติังาน โดยจาํนวนท่ีตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล ์11,809 คร้ัง/ปี ผ่านการตรวจท่ี
ปราศจากแอลกอฮอลร้์อยละ 100 

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

โดยเฉพาะ เพ่ือนาํมาใชใ้นการเก็บฐานขอ้มูลของลูกคา้ตั้งแต่เร่ิมตน้สัญญาจนครบสัญญาทั้ง
ประวติัการซ่อมบาํรุง อุบติัเหตุ การนัดหมาย โดยมีการเช่ือมโยงงานของทุกฝ่ายเขา้มาใน
ระบบ ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ในการใชบ้ริการ โดยในปีท่ีผา่นมา ผลสาํรวจ
ความพึงใจของลูกคา้โดยรวมร้อยละ 97.36   

• สร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ในมาตรฐานการให้บริการท่ีมีคุณภาพ รวมทั้ งมีการพฒันา/
ปรับปรุงกระบวนทาํงานและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยการกาํหนดกระบวนการท่ีจาํเป็น 
ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่างๆ ติดตามผล ตรวจประเมิน และวิเคราะห์กระบวนการท่ี
นาํมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือดาํเนินการใหบ้รรลุตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

• มีช่องทางเฉพาะสําหรับลูกคา้ในการแจง้เร่ืองร้องเรียนต่างๆ และไดส้รุปขอ้ร้องเรียนต่างๆ 
รายงานในการประชุมผูบ้ริหารประจาํเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุงและพฒันา นํามาซ่ึงการ
ให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด  

• ทบทวนและติดตามรูปแบบกระบวนการทาํงาน และระบบงานสนับสนุนให้สอดคลอ้งต่อ
การปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม ไม่ขดัต่อขอ้กฎหมาย โดยผา่นกระบวนการตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็นประจาํทุกปี และสรุปผลการตรวจประเมินในการประชุม
ผูบ้ริหารเพ่ือการปรับปรุงและพฒันาต่อไป ในปี 2562 บริษทัอยู่ระหว่างเตรียมการขอการ
รับรองของระบบ RTS 39001:2012 มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนอย่างสูงสุด โดย
เป้าหมายท่ีจะดาํเนินการขอการรับรองระบบภายในปี 2563   

 ง) ระบบการบริหารจัดการพร้อมนวัตกรรมรายงานสถานะของผู้โดยสาร 
  การพฒันาแอพพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้ร่วมกบัคู่คา้ เช่น What’s News สายด่วนศูนยบ์ริการ แจ้ง
อุบติัเหตุ (มีคู่กรณี) แจง้เคลม (ไม่มีคู่กรณี) และเก่ียวกบับริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบั
ลูกคา้ 

 จ) การนําเทคโนโลยรีะบบตรวจสอบ และตดิตาม, พร้อมนวตักรรมรายงานสถานะการให้บริการ 
  บริษทัคาํนึงถึงความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัหน่ึง และยงัคงให้ความสําคญัในการรักษาระดบั
มาตรฐานการบริการโดยการนาํเทคโนโลยใีหม่มาปรับใชค้วบคู่กบับริการและร่วมกบัโรงเรียน อาทิ  

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

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

- เทคโนโลยรีะบบ Smart Card ในการข้ึน - ลง พร้อมรายงานเขา้ไปยงัศูนย ์Metro Care Center    
ท่ีเบอร์โทร 089-258-5959  
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-  นาํระบบซอฟแวร์การจดัรถโรงเรียนเป็นโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับวางแผนรับ - ส่งนกัเรียน
ในแต่ละวนั โดยกาํหนดให้ผูใ้ช้งาน (โรงเรียน) เป็นผูร้ะบุขอ้มูลท่ีสะดวกต่อการใช้งาน
จากนั้นขอ้มูลดงักล่าวจะถูกส่งมาฝ่ายปฏิบติัการเพ่ือออกเป็นใบงานสาํหรับการทาํงานในแต่
ละวนั 

-   นาํระบบซอฟแวร์การจดัการขนส่ง: เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีมีลกัษณะคลา้ยการจดัการรถ
โรงเรียน แตกต่างในรายละเอียดการกาํหนดจุดหมายต่างๆ ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถกาํหนดไดเ้อง
โดยใชล้ะติจูด ลองจิจูดเป็นตวักาํหนดจากนั้นระบบจะประมวลผลออกมาเป็นใบงานท่ีมี
ขอ้มูลเส้นทาง กาํหนดเวลา และรายละเอียดสาํหรับงานนั้น ๆ เพ่ือการปฏิบติังานต่อไป 

-   การให้บริการรถให้บริการท่ีให้ความสาํคญัเร่ืองความปลอดอภยัการอาํนวยความสะดวกใน
การระบุตาํแหน่งของรถท่ีใหเ้ช่าบริการ 

- แอพพลิเคชัน่ “SPOT THE MOVE” เป็นนวตักรรมเพื่อต่อยอดบริการใหก้บัธุรกิจรถโรงเรียน 
ให้ผู ้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจในความปลอดภัย สามารถตรวจสอบเส้นทางได้ มี
ศูนยบ์ริการขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ตอบสนองโจทยท์างธุรกิจของบริการดงักล่าวท่ีตอ้งการส่งมอบ
คุณค่าสูงสุดให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริการอย่างครบถว้น ไดแ้ก่ นักเรียน ผูป้กครอง ครู 
กปัตนั และโรงเรียน ทั้งน้ีเป็นนวตักรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการส่งมอบบริการ
ดว้ยความรับผดิชอบสูงสุดต่อลูกคา้ 

 2)  การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือ “จรรยาบรรณกลุ่มบริษทัพรีเมียร์” เป็นไปตามหลกั   

ธรรมาภิบาลยึดในหลกัคุณธรรม จริยธรรม ความถูกตอ้ง โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2556 บริษทั พรีเมียร์ 
เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็น “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการประเมินตนเองเร่ืองมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
เพ่ือยื่นให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ พิจารณาและบริษทัไดรั้บการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตอย่างเป็นทางการ ในวนัท่ี 4 เมษายน 2557 บริษทัจึงกาํหนดนโยบายดา้นการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ให้เป็นหน่ึงในมาตรการในการดาํเนินธุรกิจและเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
ผูบ้งัคบับญัชา พนักงานทุกคนทุกระดบั ลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วง ซ่ึงบริษทั และบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยนโยบาย
ดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ี www.pe.premier.co.th 

 คู่มือปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยกาํหนดให้มีการทบทวนคู่มือปฏิบติัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
เป็นประจาํทุกปี และเม่ือปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้บทวนคู่มือดงักล่าวโดยหน่วยงานกฎหมายของบริษทั และมีการ
ปรับปรุงเน้ือหาคู่มือดงักล่าว เผยแพร่ไวใ้นระบบอินทราเน็ตขององคก์ร พนกังานของบริษทัทุกคนสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นระบบ
เครือข่ายภายในของบริษทั 

 โครงการแนวร่วมปฏิบติัการของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
 ตามท่ีทางบริษทัไดรั้บการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นทุจริตอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นั้น บริษทัไดมี้การทบทวนและสอบทานระบบควบคุม
ภายในตามแนวทางท่ีกาํหนดในแบบประเมินตนเอง และมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือยืน่ขอต่ออายใุบรับรองยงัคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติั โดยเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดรั้บการต่ออายุ
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต คร้ังท่ี 1 และเม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 
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บริษทัไดด้าํเนินการเพ่ือขอต่ออายกุารรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต คร้ังท่ี 2 ซ่ึง
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ทั้งน้ี บริษทั พรีเมียร์ 
อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดย้ื่นขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
ทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบติัในการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชนไทย ในวนัเดียวกนั  

 การกาํจดัความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอรัปชัน่ 
 บริษทัใหค้วามสาํคญัและทบทวนประเมินความเส่ียงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงได้
บรรจุใหเ้ป็นหน่ึงหวัขอ้ของการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยกาํหนดไวเ้ป็นแผนระยะยาวและไดเ้พ่ิมเติมใหค้วามเส่ียงดา้น
ปัญหาทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นหน่ึงในปัจจยัความเส่ียงท่ีตอ้งมีการประเมิน กาํหนดการควบคุม และมาตรการรองรับความเส่ียง 
เพ่ือการทบทวน ติดตามเป็นประจาํทุกปี ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ไวใ้นหวัขอ้เร่ือง ปัจจยัความเส่ียง 

 การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  
 บริษทัดาํเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไข
สัญญาท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด  และไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี 
หากในกรณีท่ีขอ้มูลปรากฏวา่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษทัจะหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
ให้รวดเร็ว และเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เพ่ือให้พนักงานทุกคนถือ
ปฏิบติั เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมทั้งการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ี
ถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ คู่คา้ และมีกระบวนการเรียบคืนสินคา้หากพบความผิดปกติเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้  
การแข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยท่ีไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม ไม่ทาํลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวร้ายหรือกระทาํการใดๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็น
ธรรม เปิดโอกาสใหผู้ข้ายทุกรายท่ีมีสินคา้และบริการตามเง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนด มีสิทธิในการนาํเสนอราคาสินคา้และบริการ
อยา่งโปร่งใส และไดมี้การเพ่ิมจาํนวนผูข้ายใหห้ลากหลายมากข้ึน ในการคดัเลือกผูข้าย ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2008 และกาํหนดให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีแจง้ให้ผูข้ายทราบแลว้ ไม่กระทาํการในลกัษณะ
ลาํเอียงใหก้บัผูใ้ดหรือฝ่ายใด 

 เคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์น 
 มุ่งเนน้ส่งเสริมและปฏิบติัตามสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สิทธิทางศีลธรรม
อยา่งเคร่งครัด โดยกาํหนดนโยบายไวใ้นคู่มือนโยบายกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เร่ืองนโยบายความลบัทางธุรกิจและทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา และส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ใชสิ้นคา้ บริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตอ้ง และไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3) การพฒันาคุณภาพชีวติและการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
ก) สนบัสนุนการใชเ้ช้ือเพลิงธรรมชาติ NGV เพ่ือเป็นการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศแก่รถท่ีให้

เช่า และเพ่ิมจาํนวรถพลงังานทางเลือกเคร่ืองยนต์ร Hybrid   เป็นการลดการปล่อยมลพิษทาง
อากาศ ปัจจุบนัมีจาํนวน 93 คนั   

ข) โครงการขบัข่ีปลอดภยัร่วมกบัคู่คา้ในปี 2562 โดยบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั (PIL) 
และบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ร่วมมือกนัจดักิจกรรมอบรม วตัถุประสงคเ์พ่ือ
เป็นการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชร้ถและสร้างจิตสํานึกในการขบัข่ี เพ่ือลดอุบติัเหตุท่ีจะ
เกิดข้ึนกบัผูใ้ชร้ถจริง มีผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมมากกวา่ 200 คน โดยมีหวัขอ้ในการอบรมดงัน้ี  

 (1) การสร้างจิตสาํนึกการขบัข่ีปลอดภยั (เพ่ิมเติมเร่ือง เทคโนโลยคีวามปลอดภยัของรถยนตใ์น
ปัจจุบนั) 
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 (2) การคาดการณ์อุบติัเหตุ (เหตุการณ์ตวัอยา่งในปัจจุบนั) 
 (3) การจาํลองขอ้จาํกดัของการขบัข่ี (แวน่เดก็ / แวน่เมา / ชุดคนแก่)   
 ภาคปฏิบติัการขบัข่ีปลอดภยั (Safe Driving) 
 ฐานท่ี 1 การเหยยีบเบรกแบบเตม็กาํลงัในขณะขบัข่ีดว้ยความเร็วสูง  
 ฐานท่ี 2 การขบัข่ีแบบ Slalom และการขบัในทางแคบ  
 ฐานท่ี 3 การควบคุมรถยนตบ์นถนนแรงเสียดทานตํ่า (VSC) 

  โดยในปี 2562 มีการอบรมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง ดงัน้ี 
 คร้ังท่ี 1 วนัพฤหสับดีท่ี 21 มีนาคม 2562 
 คร้ังท่ี 2 วนัศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2562 
 คร้ังท่ี 3 วนัศุกร์ท่ี 27 กนัยายน 2562 
 คร้ังท่ี 4 วนัศุกร์ท่ี 20 ธนัวาคม 2562     

ค) การบาํรุงรักษารถทุกคนัของบริษทัใชศู้นยบ์ริการท่ีไดม้าตรฐาน 
จํานวนรถของบริษัทกว่า 1,971 คัน ใช้บริการบาํรุงรักษารถทุกคันโดยใช้ศูนย์บริการท่ีได้
มาตรฐาน โดยคาํนึงถึงการบริหารจดัการการกาํจดัของเสีย เช่น นํ้ามนัเคร่ือง นํ้ามนัหล่อล่ืนต่างๆ 
อย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ทาํลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ในปี 2562 จาํนวนศูนยบ์ริการท่ีใชท้ั้งหมด 512 ศูนย ์จากจาํนวน 1,085 ศูนย ์ (ท่ีมา 
http://csr.doubleapaper.com/th/bluehero_calculate.asp) 

ง) การดูแลรักษายางรถยนต ์และการนาํยางรถยนตป์ระเภทประหยดันํ้ามนั (Energy Save) มาใช ้
 บริษทัตรวจสภาพดูแลรักษายางรถยนต ์เพ่ือป้องกนัการสึกท่ีผิดปกติของยางรถยนต ์และส่งเสริม

ใหมี้การนาํยางประเภทประหยดันํ้ามนัมาใช ้โดยเขา้รับบริการจากศูนยท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานเพ่ือ
บาํรุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ ส่งผลให้เป็นการลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัลดลงร้อยละ 1.41 
ต่อปี/คนั และลดภาวะมลพิษทางอากาศ CO2 ไดถึ้ง 3,476.79 กรัม/กม.  

จ) สถิติจาํนวนเท่ียววิ่งของบริการกลุ่มรถโดยสารประเภทต่าง  ๆและอุบติัเหตุ ระหวา่งปี 2560 – 2562 
 

Route 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จํานวน 
เทีย่ววิง่ 

อุบัตเิหตุ ร้อยละ 
จํานวน 
เทีย่ววิง่ 

อุบัตเิหตุ ร้อยละ 
จํานวน 
เทีย่ววิง่ 

อุบัตเิหตุ ร้อยละ 

Shuttle Bus 82,263 24 0.03 61,334 35 0.05 29,144 25 0.09 
School Bus 16,998 13 0.08 19,823 16 0.08 15,443 10 0.06 
Total 100,128 37 0.04 81,157 51 0.07 44,587 35 0.08 

 

ฉ) การนาํระบบงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ 
 บริษทัย่อยนาํเทคโนโลยีการออกกรมธรรม์ในรูปแบบ E-Policy เพ่ือเป็นการลดการใชป้ริมาณ

กระดาษในการทาํเอกสารหรือสาํเนาต่างๆ และการรณรงคใ์หใ้ชก้ระดาษหนา้ 2 สาํหรับเอกสาร
ท่ีไม่เป็นทางการ ส่งผลใหล้ดปริมาณการใชก้ระดาษ (E-Policy) และลดพ้ืนท่ีจดัเกบ็เอกสาร 
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ปี 
จํานวน
กรมธรรม์ 

ลดการใช้กระดาษ 
ลดคาร์บอนไดออกไซด์ 

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

2560 11,586 30%  34,740 แผน่ (69 รีม) 868.53 กก. 13.789 
2561 11,291 30%  33,855 แผน่ (67 รีม) 846.38 กก. 13.430 
2562 11,000 30%  32,568 แผน่ (65 รีม) 814.20 กก. 12.923 

  
 10.2.2 การดาํเนินงานด้านพนักงานมัน่คง 
 บริษทัใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกนัทั้ง
ในเร่ืองของโอกาสในการประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง การโยกยา้ย และการใหผ้ลตอบแทนรวม ตลอด
ถึงการให้โอกาสในการไดรั้บการพฒันาเพ่ือฝึกทกัษะ และเพ่ิมพูนศกัยภาพอยา่งสมํ่าเสมอ โดยไม่เลือกปฏิบติัอนัเกิดจากความ
แตกต่างในเร่ือง เพศ อาย ุศาสนา เช้ือชาติ ภูมิภาค  ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย 
  บริษทัจัดให้มีสวสัดิการ เคร่ืองแบบพนักงาน การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาํปี การทาํ
ประกนัสุขภาพ การประกนัชีวติ สหกรณ์ออมทรัพย ์และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหพ้นกังานอยา่งเท่าเทียมกนัทุกระดบัชั้น 
  บริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทาํท่ีไม่เป็นธรรมสามารถ
ส่งเสริมความคิดเห็นหรือร้องเรียนไดโ้ดยตรงถึงผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผูจ้ดัการ โดยผ่าน
ช่องทางการเขา้พบเป็นการส่วนตวั / การท่ีฝ่ายบุคคล และหัวหน้างานเขา้ไปเยี่ยมตามหน้างานอยา่งเป็นประจาํ และต่อเน่ือง 
รวมทั้งการรับขอ้ร้องเรียนผา่นไลน์ / จดหมาย / เอกสาร / อีเมล ์เป็นตน้ 
  บริษทักาํหนดแนวทางการปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะของพนกังานตอ้งไดรั้บการ 
ช้ีแจง แกไ้ข หรือนาํไปปฏิบติั รวมถึงมาตรการในการให้มีความคุม้ครองพนกังานท่ีร้องเรียน / แจง้เบาะแสเก่ียวกบัการปฏิบติั 
ต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกนั โดยจะไดรั้บความคุม้ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลัน่แกลง้หรือกระทาํดว้ย
ประการใดๆ ท่ีจะทาํใหผู้ร้้องเรียน / ผูแ้จง้เบาะแสไม่สามารถทนทาํงานอยูต่่อไปได ้ 

 ผลการดาํเนินงานปี  2562 
1. อุบติัเหตุรุนแรง (คร้ัง) หมายถึง อุบติัเหตุท่ีทรัพยสิ์นของบริษทั มีความเสียหายมากหรือมีพนกังาน

บาดเจบ็ถึงขั้นหยดุงาน ปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบัศูนย ์และอตัราการหยดุงาน ปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบัศูนย ์
2. อตัราความถ่ีการบาดเจ็บ และอตัราความสาหัสของการบาดเจ็บ ท่ีมีต่อพนกังานสะทอ้นให้เห็นถึง

จาํนวนพนักงานท่ีไดรั้บการบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน และจาํนวนวนัทาํงานท่ีสูญเสียไปเม่ือเทียบกบัจาํนวนชัว่โมงการ
ทาํงานของพนักงานทุกคนในแต่ละปีจะกระตุน้ให้พนักงานทุกคนตระหนัก และช่วยกนัดูแลเพ่ือนพนกังาน เป็นการป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดอุบติัการณ์จนไดรั้บการบาดเจบ็ในการทาํงานไดอี้กทางหน่ึง ปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากบัศูนย ์

3. การจา้งงานผูพิ้การ ในปี 2562 บริษทัมีการจา้งงานผูพิ้การให้ปฏิบติัหนา้ท่ีจาํนวน 3 อตัรา โดยผ่าน
มูลนิธินวตักรรมทางสังคม และบริษทัมีการดูแลสถานท่ีทาํงาน และส่ิงอาํนวยความสะดวก รวมถึงอุปกรณ์ให้มีความสะดวก
และเหมาะสมในการปฏิบติังาน โดยคาํนึงถึงการเขา้ถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องผูพิ้การเป็นสําคญัไดแ้ก่ อุปกรณ์ส่ือสารท่ีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ การปรับปรุงทางลาดข้ึน-ลง อาคารให้มีความกวา้งยาว และความลาดเอียงให้
เป็นไปตามมาตรฐาน การกาํหนดท่ีจอดรถสาํหรับผูพิ้การ และการปรับปรุงหอ้งนํ้าสาํหรับผูพิ้การ เป็นตน้ 

4 การพฒันาพนกังาน  
 นอกจากหลกัสูตรเพ่ือพฒันาทกัษะความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นแลว้ นอกจากน้ี หน่วยงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลไดจ้ดัทาํแผนพฒันาตาํแหน่งงาน และความรับผิดชอบ เพ่ือเปล่ียนแปลงสภาพการจา้งงานของพนกังาน (จาก
พนกังานขบัรถทัว่ไปเป็นพนกังานท่ีมีใบอนุญาตขบัข่ีประเภทท่ี 2 (ท.2))โดยมีพนกังานท่ีสามารถสอบผา่น และไดรั้บใบอนุญาต 
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ท.2 เป็นจาํนวน 22 ราย และมีแผนในการส่งตวัพนกังานใหมี้การอบรมอยา่งต่อเน่ือง และเขา้ไปดูแลความอยูดี่มีสุขของพนกังาน
ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีพนกังานให้บริการอยู ่เพ่ือรับทราบขอ้มูลข่าวสาร 2 ทาง ซ่ึงเป็นการดูแล รับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ทาํงาน รวมทั้งเป็นการพฒันาพนกังานของบริษทัไปในตวัดว้ย 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีการกาํหนดนโยบาย แนวปฏิบัติเก่ียวกับการพฒันาความรู้ศกัยภาพของ
พนกังานออกเป็น 3 ระดบั โดยจาํนวนชัว่โมงของการฝึกอบรมของพนกังานในปีท่ีผ่านมา มีจาํนวนชัว่โมงการฝึกทั้งปี 2,588 
ชัว่โมง จากจาํนวนพนกังานท่ีเขา้อบรมทั้งหมด 187 คน   
  5.  งานสัมมนา Core Value Stage  
          เป็นเวทีไขเคล็ดลบัเร่ืองคุณค่าหลกั กุญแจสู่ธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการถ่ายทอด
ประสบการณ์ของบริษทัในกลุ่มพรีเมียร์ในการนาํแนวคิดคุณค่าหลกัมากาํหนดกลยทุธ์ วางแผนทางธุรกิจ และนาํไปปฏิบติัจน
เกิดผลลพัธ์ เพ่ือเป็นแนวทางใหก้บัแต่ละธุรกิจนาํไปรับใชใ้นกระบวนการทาํงานต่อไป ในปี 2562 มีการจดัสัมมนา 2 คร้ัง 
   คร้ังท่ี 1 เร่ือง กระบวนการจดัซ้ืออย่างย ัง่ยืนในแบบฉบบัคุณค่าหลกัของพรีเมียร์เพ่ือความสําเร็จ
ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื นาํเสนอความสาํคญัของการบริหารจดัการห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ 
   คร้ังท่ี 2 เร่ือง การเพ่ิมความสามารถในการผลิตอยา่งย ัง่ยนืในแบบฉบบัของพรีเมียร์ นาํเสนอแนวทาง
การเพ่ิมความสามารถการผลิตอยา่งย ัง่ยนื ท่ีตอ้งนาํนวตักรรมและเคร่ืองมือเพ่ือส่งเสริมใหก้บัการทาํงานของพนกังานใหเ้กิดผล
เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ   

 6.  สร้างจิตสาํนึกแก่พนกังาน  
  โครงการกองทุนไม่น่ิงดูดาย 

   ดว้ยความตระหนกัว่าการสร้างความยัง่ยืนในสังคมจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งเร่ิมจากการสร้างจิตสํานึกท่ีดี
ให้กบัพนกังาน ก่อนท่ีจะกา้วสู่การเปล่ียนแปลงในระดบัธุรกิจและสังคม  กลุ่มบริษทัพรีเมียร์จึงไดจ้ดัตั้ง “โครงการกองทุนไม่
น่ิงดูดาย” กระตุน้ใหพ้นกังานไดน้าํคุณค่าหลกัขององคก์รไปปฏิบติั และนาํเสนอโครงการท่ียกระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังาน
เอง เพ่ือปลูกฝังจิตสาํนึกในการไม่น่ิงเฉยกบัปัญหารอบตวั โดยกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ไดมี้การสนบัสนุนโครงการในรูปแบบของ
เงินทุน คาํแนะนาํ การเช่ือมต่อแหล่งความรู้เพ่ือใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรคล์งมือพฒันาโครงการผา่นการผสานความรู้
ความร่วมมือ อนัจะนาํมาซ่ึงความสาํเร็จร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืน ในปี 2561-2562 มีพนกังานร่วมเสนอโครงการท่ีจะพฒันาองคก์รใน
ดา้นต่างๆรวมทั้งส้ิน 44 โครงการ แบ่งเป็น 
 โครงการเพ่ือส่งเสริมความอยูดี่มีสุขของพนกังาน 24 โครงการ 
 โครงการเพ่ือพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  9 โครงการ 
 โครงการเพ่ือพฒันากระบวนการทาํงานของพนกังาน  7  โครงการ 
 โครงการสาํหรับพฒันาศกัยภาพของพนกังาน  4  โครงการ 

 7.  คณะทาํงานคุณค่าหลกั 
    นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัย่อยยงัทาํงานร่วมกับกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ในคณะทาํงานคุณค่าหลัก
นอกจากการผลกัดนัเร่ืองการสร้างสังคมอยูดี่มีสุข เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของพนกังานในระดบับุคคลโดยการพฒันาโครงการ
ผา่นกองทุนไม่น่ิงดูดายแลว้ กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ยงัมีการจดัตั้ง “คณะทาํงานคุณค่าหลกั” เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกบัพนกังานจาก
ทุกสายธุรกิจ ปลูกฝังจิตสาํนึกเร่ืองความยัง่ยนื 4 ดา้น ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม ธรรมาภิบาล และความอยูดี่มีสุข 
  บทบาทหนา้ท่ีของคณะทาํงานคุณค่าหลกั 
  • ร่วมคิด สร้างสรรค ์และวางแผนงานดา้นนโยบาย โครงการและกิจกรรมต่างๆ ดา้นคุณค่าหลกั 

เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งบูรณาการและย ัง่ยนื  
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  • ส่งเสริมผลกัดนัในเชิงนโยบายและประสานงานกบัคณะทาํงานในแต่ละบริษทัผ่านการผสาน
ความรู้ความสามารถ ร่วมคิดร่วมสร้างในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้งพนกังาน องคก์รและ
สังคม  

  • ดาํเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ผา่นการสร้างประสบการณ์แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัระหวา่ง คณะทาํงาน และทุกส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 คณะทาํงานคุณค่าหลกั แบ่งออกเป็น 
 ก) คณะทาํงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
  มีพนัธกิจในการปลูกจิตสํานึกเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมการใชท้รัพยากรอย่าง ย ัง่ยืน ประหยดั
พลงังาน รวมถึงการคิดวธีิการทาํงานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การดาํเนินงานปี 2562 มีดงัน้ี 
  กิจกรรม “สืบสานประเพณีลงแขกดํานา” บ้านมะกะโท เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2562 ณ แปลงนา
สาธิตโครงการป่าครอบครัว “บา้นมะกะโท” ตาํบลทุ่งโพธ์ิ อาํเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีท่ีสร้างให้เกิดการมีส่วน
ร่วม สร้างประโยชน์ร่วมกนัทั้งองคก์รและชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งเกษตรธรรมชาติใหก้บัชุมชน โดยมีภาคีเครือข่าย ทั้งจากภาค
ราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม และภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมกวา่ 160 คน ร่วมกนัปลูกขา้วแบบปักดาํ (ขา้วไรซ์
เบอร่ี) จาํนวน 2 ไร่ และแบบนาหว่าน (ขา้ว กข.43 และ ขา้วหอมมะลิแดง) จาํนวน 5 ไร่ เป็นการทดลองปลูกขา้วโดยไม่ใช้
สารเคมี รวมถึงการศึกษา วิจยัการแตกกอ การออกรวงเพ่ือเป็นขอ้มูลในการปลูกปีต่อไป เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัชาวบา้นและ
ชุมชน พร้อมกบัสืบสาน รักษาวฒันธรรมของชาวไทยในสมยัโบราณ รวมถึงประยกุตก์ารทาํนาในปัจจุบนัเขา้ดว้ยกนั 
  กิจกรรม “ลงแขกเก่ียวข้าว เรียนรู้วิถีชาวนา” บ้านมะกะโท  เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2562 ณ แปลง
นาสาธิตโครงการป่าครอบครัว “บา้นมะกะโท” ตาํบลทุ่งโพธ์ิ อาํเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนรู้การ
ปลูกขา้ว เพ่ือทดลอง เผยแพร่องคค์วามรู้ และเปรียบเทียบการทาํนาแบบดั้งเดิมของชุมชนกบัแนวการทาํนาแบบปักดาํตน้เดียว 
เพ่ือให้ชุมชนใกล้เคียงได้เรียนรู้ร่วมกัน และลดต้นทุนในการผลิตตั้ งแต่ต้นทาง โดยมีภาคีเครือข่าย ทั้ งจากภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม และภาคประชาชน มาร่วมกิจกรรมกนักว่า 200 คน ซ่ึงผลผลิตจากการทาํนาในรอบน้ี 
โครงการป่าครอบครัว "บา้นมะกะโท" ไดท้าํการเกบ็ขอ้มูล พบวา่ แปลงขา้ว 1 ไร่ จากการปักดาํแบบตน้เดียว ระยะห่างประมาณ 
40 เซนติเมตร ทาํใหมี้ตน้ขา้วแตกกอไดดี้ โดยแตกกอไดร้วมกนักวา่ 9,600 ตน้ มีผลผลิต 664 กิโลกรัม และมีตน้ทุนการผลิต 700 
บาทต่อไร่ (ไม่นบัตน้ทุนในการไถ และการตีเทือกนา) 
  กิจกรรม “Plastic Bag Free” เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 ณ ลานพิกุล อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรท
ปาร์ค เพ่ือรณรงคใ์ห้ผูบ้ริหารและพนกังานกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก สร้างความตระหนกัรู้ในเร่ืองการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั ท่ีสามารถเร่ิมตน้ไดจ้ากการแยกขยะภายในสาํนกังาน และเพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานมีพฤติกรรมแยกขยะอยา่ง
ถูกวธีิ โดยมีพนกังานและผูบ้ริหารกลุ่มบริษทัพรีเมียร์เขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน กิจกรรมท่ีเขา้ร่วม ไดแ้ก่ กิจกรรม Trash 
is all around ท่ีเรียนรู้เก่ียวกับการคดัแยกขยะอย่างถูกตอ้ง และเขา้ร่วมกิจกรรมแยกแลว้ไปไหน โดยทาํหมอนจากหลอด
พลาสติกเพ่ือผูป่้วยติดเตียง 
  การประชุมหารือถึงแนวทางป้องกันปัญหาด้านการจราจรและความปลอดภัยอันเกิดจากการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว – สําโรง) วตัถุประสงค ์เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 
(ลาดพร้าว – สาํโรง) ไดส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัของพนกังานบริษทัและผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนบริเวณเขตการ
ก่อสร้าง ในฐานะท่ีเป็นกลุ่มบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง กลุ่มบริษทัพรีเมียร์จึงขอเสนอให้จดัตั้งคณะทาํงานใน
การดูแลผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือรวบรวมผูแ้ทนของบริษทัเอกชนและผูแ้ทนชุมชนบนถนนศรีนครินทร์ ประสานความร่วมมือ
กบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ผูด้าํเนินการก่อสร้าง
งานโยธาโครงการฯ บริษทั อิสเทิร์น บางกอก โมโนเรล จาํกดั ผูรั้บสัมปทาน เพ่ือร่วมกนักาํหนดแนวทางป้องกนัปัญหาดา้น
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ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัอนัเกิดจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายดงักล่าว ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ เกิดการหารือร่วมกนัถึง
แนวทางแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดจากการใชผ้ิวจราจรเพื่อดาํเนินงานร้ือยา้ยระบบสาธารณูปโภคและการปิดการจราจรบนถนนศรี
นครินทร์ร่วมกบัตาํรวจจราจรในพื้นท่ี กาํหนดมาตรการดาํเนินการร่วมกนัเพ่ือแกไ้ขปัญหาการจราจรบริเวณซอยศรีนครินทร์ 55 
และซอยศรีนครินทร์ 57 หารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในดาํเนินการเพื่อลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และประสานกบั รฟม. และ กทม. 
เก่ียวกบัรายละเอียดการก่อสร้างสะพานขา้มแยกพรีเมียร์ 
 ข) คณะทาํงานดา้นสังคม  
  มีพนัธกิจในการปลูกจิตสาํนึกดา้นการเป็น Active Citizen ใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือนาํไปสู่การมีส่วน
ร่วมในการลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม โดยปีท่ีผ่านมา ไดมี้การดาํเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นผูใ้ห้และสังคมแห่งการ
แบ่งปันระหวา่งพนกังานในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และสนบัสนุนการดาํเนินงาน
ของสายงานพฒันาความย ัง่ยืนในสังคม เพ่ือใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ผา่นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนบัสนุน
การดาํเนินโครงการร้อยพลงัการศึกษาและมูลนิธิยวุพฒัน์  โดยการดาํเนินงานปี 2562 ดงัน้ี 
  โครงการวัน D-Day เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 ณ ห้องประชุม 501 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรท
ปาร์ค เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนการมีส่วนร่วมระหวา่งพนกังานและสายงานพฒันาความยัง่ยนืทางสังคมและภาคี 
และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและรับสมคัรอาสาสมคัรเพ่ิมเติม เพ่ือร่วมงาน Good Society Expo (GSE) โดยมีพนกังานและ
ผูบ้ริหารเขา้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 150 คน เกิดการมีส่วนร่วมจากพนกังานลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอาสากบัโครงการเพื่อสังคม
และมูลนิธิท่ีมาร่วมงานจาํนวน 71 คน และพนกังานมีความรู้ความเขา้ใจบทบาทการทาํงานจิตอาสาเพื่อร่วมพฒันาสังคมมากข้ึน 
  โครงการวนัลากิจเพื่อพฒันาสังคม 
  คณะทาํงานคุณค่าหลกัดา้นสังคมเลง็เห็นถึงความสาํคญัในการส่งเสริมใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วม
ในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาสังคมต่างๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย และเพ่ือเป็นการลดขอ้จาํกดัดา้นเวลา ความแตกต่างดา้นพ้ืนท่ีพาํนกั
และปฏิบติังาน ตลอดจนทกัษะความสามารถของพนกังานท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย  คณะทาํงานฯ จึงไดมี้ส่วนเสนอ
และผลกัดนัให้เกิดนโยบาย “การลากิจเพ่ือพฒันาสังคม” ท่ีอนุญาตใหพ้นกังานสามารถใชว้นัลากิจในการร่วมพฒันาและแกไ้ข
ปัญหาสังคม โดยมีการจดักิจกรรมวนั D-Day เพ่ือประชาสัมพนัธ์รายละเอียดการลากิจเพ่ือพฒันาสังคม และเชิญชวนโครงการ
เพ่ือสังคม และมูลนิธิ ต่างๆ มาประชาสัมพนัธ์งานกิจกรรมท่ีตอ้งการอาสาสามคัรในดา้นต่างๆ ท่ีพนกังานสามารถมีส่วนร่วมได ้ 
และกลุ่มบริษทัพรีเมียร์มีการประกาศนโยบายวนัลากิจเพ่ือสังคมและมีการประชาสัมพนัธ์ใหพ้นกังานทราบโดยทัว่กนั 
 ค) คณะทาํงานดา้นธรรมาภิบาล  
  มีพันธกิจในการส่งเสริม ปลูกฝังเร่ืองความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในองค์กร กําหนด
กระบวนการส่ือสารและแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนใหพ้นกังานไดรั้บทราบและยดึถือปฏิบติั รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยการดาํเนินงานปี 2562 มีดงัน้ี 
  โครงการนโยบายเก่ียวกับกิจกรรมทางการเมือง สร้างการรับรู้นโยบายของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์
และสนับสนุนให้พนักงานไปใช้สิทธ์เลือกตั้ง เพ่ือให้พนักงานเกิดการรับรู้ในนโยบายการใช้สิทธ์ิในการเลือกตั้ง ผ่านส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ภายในองคก์ร 
  โครงการนโยบายการไม่ให้ – ไม่รับของขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
  เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ในการสร้างการรับรู้นโยบายท่ีจะมอบหรือรับ
ของขวญัในรูปแบบใดๆ ท่ีเป็นเงินสดกบัผูท้าํธุรกิจกบักลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เวน้แต่การใหห้รือรับของขวญัท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์กาํหนด 
เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูท่ี้ทาํธุรกิจกบักลุ่ม โดยไม่หวงัท่ีจะไดรั้บการบริการหรือส่ิงตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงท่ีไม่
ถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณ รวมถึงการไม่ให้และไม่รับของขวญัท่ีเกินมูลค่าท่ีเหมาะสมในรูปแบบของค่านายหนา้เงินกูย้ืม 
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ส่วนแบ่งกาํไรในหุ้น หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกนัและนาํไปใชใ้นทุกสายธุรกิจ ทาํให้เกิดการรับรู้และการปฎิบติัตาม
แนวนโยบายเพ่ือการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสในกลุ่มลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือสร้างสังคมยัง่ยนืต่อไป  
  โครงการการอบรมสัมมนาให้ความรู้เร่ืองต่อต้านคอร์รัปชัน เพ่ือให้ความรู้และปลูกฝังพนักงาน
เร่ืองการร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนั โดยมีพนกังานและผูบ้ริหารเขา้ร่วมงานสัมมนาจาํนวน 167 คน จากทุกสายธุรกิจ จากผลสาํรวจ
พบวา่พนกังานมีความเขา้ใจเน้ือหาการสัมมนาและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง 
 ง) คณะทาํงานดา้นอยูดี่มีสุข  
  มีพนัธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพดีข้ึนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพ
ทางการเงิน กระตุน้ใหพ้นกังานมีความรู้ทางดา้นการดูแลสุขภาพร่างกายอยา่งครบถว้น นอกจากน้ีคณะทาํงานยงัตั้งเป้าหมายให้
พนกังานสร้างความอยูดี่มีสุขดา้นการบริหารจดัการสินทรัพยท์ั้งในดา้นการจดัการหน้ีสิน และดา้นการลงทุนให้สินทรัพยง์อก
เงยอยา่งย ัง่ยนื เป็นตน้ โดยการดาํเนินงานปี 2562 มีดงัน้ี 
  การอบรมเร่ืองส่งเสริมอาชีพก่อนเกษียณ เพ่ือเสริมทกัษะให้พนักงานสามารถประกอบอาชีพ
หลงัเกษียณอย่างมีคุณภาพ มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ การวางแผนดาํเนินธุรกิจส่วนตวัให้สามารถอยู่รอด มัน่คง และ
เติบโต และเพ่ือใหพ้นกังานไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์กบัวทิยากรและผูเ้ขา้รับการอบรมเพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดประสิทธิภาพต่อไป ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ วิธีการ และการวางแผนดาํเนินธุรกิจส่วนตวั 
สามารถนาํหลกัการ วธีิการ ประสบการณ์จากวทิยากร มาเป็นแนวคิดและนาํไปใชไ้ดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  การอบรมเร่ืองรู้รอบด้านประกันภัย เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการประกนัภยั
ประเภทต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในชีวิต เช่น การประกนัสุขภาพ การประกนัอคัคีภยั การประกนัเดินทาง การประกนัชีวิต การ
ประกนัภยัรถยนต์ การประกนัอุบติัเหตุ และเพ่ือให้พนักงานสามารถเลือกประกนัภยัในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง เกิด
ประโยชน์ต่อตวัเองและครอบครัว ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการประกนัภยัประเภทต่างๆ มากข้ึน 
สามารถวางแผนการทาํประกนัให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตวัพนักงานและครอบครัว ทราบ
วิธีการและปฏิบติัไดถู้กตอ้งกรณีเกิดความเสียหาย หรือเจ็บป่วย และเกิดความร่วมไมร่้วมมือกบั คู่คา้ทางธุรกิจของ บริษทั 
พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั ท่ีมาร่วมให้ความรู้และความเขา้ใจเร่ืองการประกนัประเภทต่างๆ ท่ีพนกังานสามารถเลือกใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสม 
  โครงการจัดการหนี้สิน เพื่ออิสรภาพทางการเงิน เพ่ือให้พนักงานไดส้ํารวจถึงสินทรัพย ์และ
หน้ีสินเพ่ือให้สามารถบริหารหน้ีสินเหล่านั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการหน้ีสิน
อยา่งถูกวิธี และไดแ้นวทาง หลกัการและความรู้เพ่ือนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจดัการเงินเพ่ือบรรลุอิสรภาพทางการเงิน 
ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ พนกังานสามารถตรวจสอบสถานะการเงินของตนเองได ้ทราบถึงแนวทาง และวิธีการบริหารจดัการหน้ีสิน 
และสามารถจดัการหน้ีสินดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้ง และนาํไปสู่การปลดหน้ีไดด้ว้ยตวัเอง 
  โครงการบริหารเงินออม สู่การลงทุนอย่างมั่งคั่งยัง่ยืน เพ่ือใหค้วามรู้และเคร่ืองมือเพ่ือเสริมสร้าง
ความมัน่คงทางการเงิน โดยมุ่งเนน้การบริหารจดัการทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง รวมถึงการวางแผนภาษี การออม การลงทุน และ
ความเส่ียงต่างๆ สร้างทศันคติท่ีดีต่อการออมและการลงทุน เพ่ือวางแผนและจดัการดา้นการเงินอยา่งถูกตอ้ง สามารถนาํไปใช้
ให้เห็นผลได ้ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจ และมีความมัน่คงทางการเงินเพ่ิมข้ึน มีความเขา้ใจในการวางแผน
ภาษี การออม การลงทุน และความเส่ียงต่าง ๆ ในดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองมากข้ึน มีทศันคติท่ีดีต่อการออมและการ
ลงทุน สามารถนาํไปใชบ้ริหารจดัการดา้นการเงินอยา่งถูกตอ้งใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมได ้
  การเช่ือมต่อโครงการกองทุนไม่น่ิงดูดาย  คณะทาํงานดา้นความอยูดี่มีสุขไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึง
ในการสนบัสนุนการพฒันาโครงการกองทุนไม่น่ิงดูดายท่ีเป็นอีกหน่ึงพนัธกิจในการส่งเสริมให้พนกังานกลา้คิดกลา้แสดงออก
เพ่ือพฒันาส่ิงต่างๆ รอบตวัให้ดีข้ึน โดยพนกังานสามารถเสนอโครงการท่ีตอ้งการดาํเนินการและสร้างการเปล่ียนแปลงให้กบั
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พนักงานให้มีความครอบคลุมและต่อยอดให้โครงการนั้นๆ ขยายวงกบัพนักงานมากข้ึน โดยในปี 2562 ไดเ้ขา้ไปเช่ือมต่อ
โครงการส่งเสริมอาชีพหลงัเกษียณอายุ ซ่ึงคุณจิณณะ เสริมสิริพนัธ์ พนกังานบริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผู ้
เสนอโครงการ โดยคณะทาํงานฯ ไดจ้ดัอบรมเสริมความรู้เร่ืองการทาํอาชีพอย่างไรให้อยูร่อด เพ่ือเป็นการต่อยอดและเสริม
ทกัษะดา้นการประกอบอาชีพใหก้บัพนกังาน 
 
 2.3 การดาํเนินงานภายนอกองค์กร 
 การพฒันาสังคมภายนอกองคก์รถือเป็นการดาํเนินงานท่ีสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่การดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจาก
ปัญหาทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย ถือเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํให้การพฒันาทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจเป็นไปไดอ้ยา่ง
ล่าชา้หรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สายธุรกิจในภายใตก้ลุ่มบริษทัพรีเมียร์จึงไดมี้การดาํเนินงานร่วมกบัสายงานพฒันาความ
ยัง่ยนืทางสังคมมาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือแกไ้ขปัญหาทางสังคมในบริบทต่างๆ พร้อมทั้งร่วมกนัยกระดบัใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียในสังคม
ภายนอกองคก์ร สามารถเติบโตควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยครอบคลุมถึงปัญหาต่างๆ ดงัน้ี 

• ปัญหาความเหล่ือมลํ้า ทั้งในดา้นการศึกษา ดา้นการส่งเสริมให้เกิดการจา้งงานผูพิ้การ ไปจนถึงการ
ส่งเสริมใหเ้ดก็เยาวชน และผูสู้งอายมีุคุณภาพชีวติดีข้ึน ผา่นการสนบัสนุนและดาํเนินงานร่วมกบัภาคี
ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละประเด็น เพ่ือให้สามารถลดปัญหาความเหล่ือมลํ้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

•  ปัญหาเด็กขาดโภชนาการ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีห่างไกลไดมี้โอกาสรับประทาน
อาหารท่ีถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ 

•  ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้งในเชิงการแกไ้ขและในเชิงป้องกนั 
•  ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในเชิงการฟ้ืนฟูและเชิงอนุรักษ ์

 
  ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หก้ารสนบัสนุนการงานทางสังคมร่วมกบัสายพฒันาความยัง่ยนืทางสังคม 
ทั้งในการดาํเนินงานรูปแบบมูลนิธิ และโครงการต่างๆ  ผลสัมฤทธ์ิของการดาํเนินงานของมูลนิธิและโครงการต่างๆ มีดงัน้ี 
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มูลนิธิยุวพฒัน์ 
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ร้านปันกัน 
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มูลนิธิเอ็นไลฟ 
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มูลนิธิเพื่อคนไทย 
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โครงการ Food4Good 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 1. การควบคุมภายใน 
  คณะกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุมทั้ง
ดา้นการเงิน การปฏิบติังาน การดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยตระหนกัวา่เป็นกลไก
สาํคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ รวมทั้ง จดัให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม
เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพยสิ์น และ
มีการกาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบไปดว้ยกรรมการ
อิสระ ทาํหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเส่ียง มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยนํากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้ งองค์กร (Enterprise Risk 
Management) มาใชป้ฏิบติั รวมทั้งระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั การดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลมิให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การดูแลรักษาและการใช้
ทรัพยสิ์น เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  เ พ่ือให้การดําเนินงานด้านต่างๆ  ของบริษัทมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
การปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจาํปีท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้มีการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง (Control Self-Assessment, 
CSA) โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพฒันาระบบการควบคุมภายในของระบบงานท่ีรับผิดชอบดว้ย
ตนเอง เพ่ือสร้างความแขง็แกร่งของระบบการควบคุมภายในใหส้ามารถตอบสนองสอดคลอ้งตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยา่งทนัท่วงที เพ่ือก่อใหเ้กิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่ ผลสาํเร็จของงานจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว ้ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละคร้ังเป็นประจาํทุกปี 
 
 2. ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัประชุมคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้
ร่วมประชุม และไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอา้งอิง 
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะการตรวจสอบ ซ่ึงมุ่งเนน้การตรวจสอบเชิงปฏิบติัการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง มีการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารและอนุมติัแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัทาํ
และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ ง 5 
องคป์ระกอบ 17 หลกัการยอ่ย  ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอา้งอิงจาก COSO คือการ
ควบคุมองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม 
สรุปไดว้า่ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
   คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
จดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตาม
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ควบคุมดูแลการดาํเนินงานให ้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดย
มิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้ ใน
ส่วนการหารือกบัผูส้อบบญัชี เห็นว่าบริษทัและบริษทัย่อยจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผย
ขอ้มูลเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด  
   บริษทัและบริษทัยอ่ย ประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากล
ของ COSO และหลกัเกณฑต์ามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งครบถว้น มีสาระสาํคญั ดงัน้ี   
  1) การควบคุมองค์กร 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจและการปฏิบติังานท่ีชดัเจน สามารถวดัผลได ้ มี
การทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานจริงกบัเป้าหมายทุกระยะ จดัใหมี้โครงสร้างสายการรายงานการจดัทาํผงั
องคก์รแบ่งแยกหนา้ท่ีตามสายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค ์
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั และกาํหนดเก่ียวกบัเร่ืองจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายในเร่ืองการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และการขดัแยง้เก่ียวกบัผลประโยชน์ แสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความ
ซ่ือตรง และจริยธรรม รวมทั้งกาํหนดให้มีคู่มือการใชอ้าํนาจดาํเนินการและคู่มือการปฏิบติังานหลกัท่ีสาํคญัของทุกระบบอยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงมีการทบทวนเพิ่มเติมใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานใหม่อยูเ่สมอ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานโดย
พิจารณาถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน จัดให้มีนโยบายพฒันาบุคคล และมีกระบวนการสรรหา
บุคลากร รวมทั้ งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยนําระบบ Competency และกาํหนดตัวช้ีวดั
ความสาํเร็จในการปฏิบติังาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดบัองคก์ร สายงาน ฝ่ายงาน แผนก และระดบับุคคล
โดยนาํมาเช่ือมโยงกบัผลประเมินการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ร นอกจากน้ียงั จดัใหมี้การคดัเลือกพนกังานท่ีมีศกัยภาพ
เขา้สู่โครงการ Talent และ Succession Plan เพ่ือพฒันาส่งเสริมและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่กบับริษทั 
รวมทั้งส่งเสริมรณรงคใ์หพ้นกังานทุกคนมีจิตสาํนึกและปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง โดยอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานเป็นประจาํทุก
ปี เพ่ือให้การปฏิบติังานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และจดัให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษ
อยา่งชดัเจน และส่งเสริมให้ผูบ้ริหารปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย
กาํหนดไว ้
   คณะกรรมการบริษทัมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจ โดยกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน รวมทั้งกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
บทบาทหนา้ท่ี โดยกาํหนดโครงสร้างองคก์รและสายงานการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนในการถ่วงดุลอาํนาจ และการควบคุมภายใน
อยา่งเหมาะสม เพ่ือใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและติดตามผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของ
องคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและพฒันาการดาํเนินการดา้นการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ 
พฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ กาํหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้
บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กรโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยในการ
ควบคุมภายในของบริษทั 
   ในดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต
ภายในบริษทั รวมทั้ง การทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงบริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และมีความมัน่ใจวา่บริษทัมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  2) การประเมนิความเส่ียง 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ไวอ้ย่างชดัเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกบัฝ่ายบริหารของบริษทัและ
บริษทัย่อยกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได ้และกาํหนด
นโยบายการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหทุ้กคนถือปฏิบติั พิจารณาประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รท่ีจะมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกลยุทธ์ การดาํเนินงาน การเงิน 
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น ระดบัองคก์ร และระดบัฝ่ายงาน รวมทั้งความเส่ียงดา้นการทุจริต
และคอร์รัปชัน่ท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไวอ้ย่างครอบคลุมทัว่ทั้ งองค์กร และจดัระดบัความเส่ียงท่ีสําคญัตาม
ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือกาํหนดแผนงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือหามาตรการใน
การดูแลไดอ้ยา่งเพียงพอเหมาะสม บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดนโยบายและกลยทุธ์สาํคญัในการบริหารความเส่ียงโดยการ
เช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเขา้กบัแผนธุรกิจ รวมทั้งไดพิ้จารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจยั
ความเส่ียงจากการประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปัจจยัเส่ียงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงทั้ งจากภายนอกและภายในท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจาํทุกปีโดยกาํหนดให้มีการรายงานผลให้
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจาํทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี นอกจากน้ี 
คณะกรรมการและผูบ้ริหารควบคุมดูแลให้การจดัทาํรายงานทางการเงินของ บริษทั ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลา 
 
  3) การควบคุมการปฏิบัตงิาน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดนโยบายท่ีสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน
ของบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีมาตรการควบคุมท่ีช่วย
ลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทัว่ไปดว้ย
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือช่วยสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร จดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผา่นทางนโยบาย ซ่ึงไดก้าํหนด
ส่ิงท่ีคาดหวงัและขั้นตอนการปฏิบติัเพ่ือให้นโยบายท่ีกาํหนดไวน้ั้นสามารถนําไปสู่การปฏิบติัได  ้มีการจัดทาํคู่มืออาํนาจ
ดาํเนินการเพ่ือกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัอย่างชดัเจนและเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร มีการจดัทาํและทบทวนคู่มืออาํนาจดาํเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างองคก์ร
และการปฏิบติังานในปัจจุบนั การจดัทาํคู่มือมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีกาํหนด และจดั
โครงสร้างการทาํงานโดยให้มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงานอยา่งชดัเจน ในการอนุมติั การบนัทึก
รายการบญัชี และการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์นออกจากกนั รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด  รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดาํเนินการสอบทานผลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั คู่มืออาํนาจดาํเนินการและคู่มือการปฏิบติังานต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานเพ่ือช่วยให้
การปฏิบติังานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บริษทั ใหถื้อปฏิบติัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ใหมี้ความถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลกัเกณฑข์อง ตลท. และ ก.ล.ต. 
 
 
 



 

รายงานประจาํปี 2562 
116 

  4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
  บริษทัและบริษทัย่อยให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ไดจ้ดัให้มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศท่ีสําคญัอย่างเพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพฒันาระบบอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การจดัหาขอ้มูลทั้ งจาก
ภายในและภายนอกอยา่งครบถว้น  ถูกตอ้ง  ทนัเวลาและมีคุณภาพ เพ่ือสนบัสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้
ตามท่ีกาํหนดไว ้มีการปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละมีการจดัทาํรายงานขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผูบ้ริหารเพ่ือใช้
ประกอบการตดัสินใจ  โดยไดน้าํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภยัของขอ้มูล 
ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัเกบ็ และติดตามผลขอ้มูล เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานและการนาํขอ้มูลท่ีสาํคญัไปใช้
ในการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ มีความครบถว้นถูกตอ้งอยา่งเพียงพอ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ มีการจดัทาํรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบ
ขอ้เท็จจริง รายงานทางบญัชีและการเงิน มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีไวอ้ยา่งครบถว้น   เพ่ือความโปร่งใส
และเพ่ือเป็นขอ้มูลในการปฏิบติังาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิ้จารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจัดทาํงบการเงินของบริษทัทุกไตรมาส เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่า บริษทั มีการใช้นโยบายบญัชีตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั รวมทั้ง การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเหมาะสมและมีการ
ประชุมเพ่ิมเติมในวาระท่ีสมควร 
   การส่ือสารขอ้มูล มีการจดัช่องทางการส่ือสารท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือส่ือสารหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
รวมทั้งเร่ืองต่างๆ ให้พนกังานรับทราบ การกาํหนดช่องทางท่ีปลอดภยัสาํหรับการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริต
และคอร์รัปชัน่ มีการส่ือสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษทัและกบับุคคลภายนอกเก่ียวกบัประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายในรวมทั้งมีการกาํหนดนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชข้อ้มูล และจดัใหมี้ช่องทางการ
ส่ือสารท่ีผูรั้บขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ Intranet และ Internet 
เป็นตน้ เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสาร เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทั 
   ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั ดูแลรับผิดชอบในการจดัเตรียมขอ้มูลและ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม รวมทั้งบนัทึกสรุปความคิดเห็น และมติของท่ีประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนใน
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 
 
  5) ระบบการตดิตาม 
   บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การติดตามผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และมีระบบการ
ติดตามการปฏิบติังานเป็นลาํดบัชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหาร เพ่ือติดตามเป้าหมาย
และกาํกบัการดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์ แผนงานและโครงการ ท่ีอยูใ่นแผนธุรกิจประจาํปี โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัเป็นประจาํทุกเดือน พร้อมทั้ง แกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน และปรับแผนการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกบัประมาณการ ในกรณีท่ีผลการดาํเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็
จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทาํให้เกิดผลแตกต่างเพ่ือกาํหนดแนวทางปรับปรุงการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน โดยใหผู้รั้บผิดชอบนาํเสนอรายงาน เพ่ือทบทวนการปฏิบติังานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพ่ืออนุมติั
แผนการแกไ้ขปัญหา และให้รายงานการปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งกาํหนดระยะเวลาการติดตามผลไวโ้ดยชดัเจน มีการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น ถูกตอ้ง มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่ง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
   โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 4 คร้ัง คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีระบบการ
ประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น เช่น ดา้นบญัชีและการเงิน การปฏิบติังาน การปฏิบติัตาม
กฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพยสิ์น และเร่ืองทุจริต ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะช่ือเสียงอยา่งมีนยัสาํคญั เพ่ือรีบดาํเนินการ
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แกไ้ขอยา่งทนัถ่วงที จดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่การควบคุม
ภายในยงัดาํเนินไปอยา่งครบถว้น เหมาะสม มีการประเมินและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาต่อบุคคล
ท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผูรั้บผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการ
ดูแลการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผา่นงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผูต้รวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานสากล การปฏิบติังานวิชาการตรวจสอบภายใน 
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพ่ือให้มัน่ใจวา่ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบ
หรือสอบทานไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเหมาะสมทนัท่วงที  
 
 3. การตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดูแลให้งานตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีในการสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) 
และให้คาํปรึกษา (Consulting) ไดอ้ย่างอิสระ เท่ียงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติังานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทาํงานของบริษทั
และบริษทัยอ่ย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินงานของบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กบัการบริหารความเส่ียง ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีบริษทั ยอมรับได ้และการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัโดยมอบหมายใหคุ้ณเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกั
ในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงไดพิ้จารณาคุณสมบติัของ คุณเอกพนัธ์ุ นวลเมือง แลว้เห็นว่ามีความ
เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง 
ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
  ทั้ งน้ี งานตรวจสอบภายในได้พฒันางานตรวจสอบภายในให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยกาํหนดให้มีการประเมิน
ตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพฯ และการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากน้ีมีการกาํหนด Audit Competency 
เพ่ือใชป้ระเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานของงานตรวจสอบ
ภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหท้ราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบติังานท่ีเป็นอยูอ่ยา่งแทจ้ริง เพ่ือ
ใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และขอ้จาํกดัต่างๆ ในการปฏิบติังานของตนเองอยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการพฒันาผู ้
ตรวจสอบภายในให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ดา้นวิชาชีพตรวจสอบภายใน และดา้นธุรกิจ
ต่างๆ ของกลุ่มบริษทั รวมถึงความรู้ดา้นวชิาชีพอ่ืนๆ และสอบเพื่อรับวฒิุบตัรวชิาชีพต่างๆ เป็นตน้  
 
 4. การบริหารจัดการความเส่ียง 
  คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร ซ่ึงถือเป็นกลไกสาํคญัและเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารงานท่ีจะทาํใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยมีการกาํหนดเป็นนโยบายการ
บริหารความเส่ียง ซ่ึงมุ่งเน้นการพฒันาระบบบริหารความเส่ียงตามแนวทางการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) และให้มีการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รแบบบูรณาการ โดยดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ซ่ึงอา้งอิง
ตามมาตรฐานสากลท่ีองคก์รทัว่โลกนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise 
Risk Management) เพ่ือจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้และติดตามการบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ 
บริษทัไดมี้การจดัทาํการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง ทั้งในระดบัผูบ้ริหารและระดบัผูป้ฏิบติัการของบริษทั เพ่ือร่วมกนั
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ประเมินความเส่ียง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องบริษทั 
เหตุการณ์ท่ีอาจทาํให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมี
หลกัการกาํหนดวา่ หากมีความเส่ียงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินธุรกิจไม่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนท่ีกาํหนดแลว้ บริษทั
จะตอ้งมีมาตรการในการบริหารความเส่ียง  
  บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ท่ีผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม ดาํเนินการปลูกฝังให้
การบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองคก์ร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั
เพ่ือทาํหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงในทุกดา้นให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้คณะทาํงานดา้นพฒันากระบวนงานภายในและ
บริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบักลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพ่ือทาํหนา้ท่ี ติดตาม ดูแล วเิคราะห์การบริหารความเส่ียง
ในระดบัปฏิบติัแต่ละฝ่ายงาน โดยจดัทาํแผนงานสนบัสนุน/ส่งเสริมและพฒันาการดาํเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีสาํคญั และนาํเสนอ
ความคืบหนา้และรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 
  นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การประเมินความเส่ียงและปัญหาอุปสรรคท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานพร้อมกบั
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู ่เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน ใหผ้ลการ
ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีขอบเขตครอบคลุมเร่ืองการบริหารและการจดัการ การตลาด การขาย คลงัสินคา้
และโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจดัซ้ือ งานบญัชี การเงิน สินเช่ือ ทั้งน้ีไดม้อบหมายและติดตามใหผู้บ้ริหาร
ท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานดาํเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานตามท่ีไดก้าํหนดไว ้รวมทั้งให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติั เพ่ือใหผ้ลการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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รายการระหว่างกัน     

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       1. รายการระหว่างกันของ บริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัทที่เกี่ยวข้องใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  หน่วย (ล้านบาท)

บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี ธุรกิจปกติ บริษทัและบริษทัยอ่ย:- มีกรรมการร่วมกนั
บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ รายไดจ้ากคา่เชา่ คา่บริการ - อา้งอิงตามราคาตลาดในพื้นที่ใกลเ้คียงในชว่งปีที่ทาํสัญญา
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ้ง - บริษทัมีรายไดค้า่สิทธิการเชา่ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค                1.00 - รายไดจ้ากสัญญาคา่ตอบแทนสิทธิตั้งแตป่ี 2531 ซึ่งขณะนั้น
บจ. พี.เอม.ฟูด ตามสัญญาระยะยาว บริษทัเป็นเจ้าของอาคารสัญญามีระยะเวลา 30 ปีสิ้นสุด ปี 2565
บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดสัตรี้              15.81 -  ราคาคา่เชา่กาํหนดจากตน้ทุนการให้เชา่บวกกาํไรจาํนวน
บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ หนึ่งเทียบเคียงกบัการให้เชา่ของผูเ้ชา่รายอื่น
บจ. พีเอม็ เอสอี
บจ. มีวนา              46.87 -  ราคาคา่เชา่กาํหนดจากตน้ทุนการให้เชา่บวกกาํไรจาํนวน
บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ หนึ่งเทียบเคียงกบัการให้เชา่ของผูเ้ชา่รายอื่น
บจ. อินฟินิท กรีน
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮลเทลส์
บจ. แทมมาริน วิลเลจ ลูกหนี้การคา้กิจการที่เกี่ยวขอ้ง
บจ. เสรี พรีเมียร์ บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล                0.01 
บจ. พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์ บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ้ง                0.01 
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส บจ. มีวนา                0.01 
บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์ บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์                0.03 
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮลเทลส์                0.10 
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง บจ. เนเจอร์ทัช                0.02 
มูลนิธิยุวพฒัน์ บจ. ไทยดีเอม็อาร์รีเทล                0.02 
บจ. เนเจอร์ทัช
บจ. ไทยดีเอม็อาร์รีเทล

รวม                 0.20 

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

- บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง ให้เชา่ยานพาหนะเป็นสัญญาเชา่ดาํเนินงาน    
อายุเชา่ 3-5 ปี พร้อมกบัให้บริการพนักงานขบัรถ

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ
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 หน่วย (ล้านบาท)

บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส ธุรกิจปกติ บริษทัยอ่ย :- มีกรรมการร่วมกนั - อตัราคา่เชา่และคา่บริการเทียบกบัราคาตลาดของพื้นที่
- บริษทัยอ่ย  เชา่สถานที่เพื่อใชใ้นการบริหารจัดการ 4.09 ใกลเ้คียง
ประจาํวนัในส่วนของรถรับส่งพนักงาน/ลูกคา้/รถรับส่งนักเรียน - คา่ไฟฟ้า/ คา่โทรศัพท์ เกบ็ตามจาํนวนที่เกิดขึ้นจริง ส่วนภาษี
เป็นส่วนงานบริการและซ่อมบาํรุง 790.3 ตรม. อตัราคา่เชา่พื้นที่ 157 บาท ตอ่ 
ตรม.ตอ่เดือน และพื้นที่เชา่อาคารสาํนักงาน 107.9 ตรม. อตัราคา่เชา่ 216 บาท
ตอ่ ตรม.ตอ่เดือน

โรงเรือนเกบ็ตามการประเมินของกรุงเทพมหานคร

คา่บริการ 144 บาท ตอ่ ตรม. ตอ่เดือน

บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส ธุรกิจปกติ บริษทัยอ่ย :-
ตน้ทุนงานบริการ มีกรรมการร่วมกนั
- บริษทัยอ่ย  ใชบ้ริการพื้นที่เพื่อจอดรถในอตัรา 560 บาท ตอ่คนัตอ่เดือน 
จาํนวนรถ 92 คนั ปัจจุบันเป็นอตัรา 700 บาทตอ่คนัตอ่เดือน  จาํนวน 113 คนั                0.95 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล        บริษทัและบริษทัยอ่ย:-

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร
คา่บริการตอ่เดือน มีดงันี้ - ที่ บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล ให้บริการตามสัดส่วนของ
บมจ. พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์       อตัรา  487,380  บาท                4.69 รายได ้สินทรัพยแ์ละอตัรากาํลงัคน
บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง          อตัรา 1,096,640  บาท              13.16 
บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ           อตัรา   487,420 บาท                5.85 
บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)     อตัรา   90,000   บาท                1.08 
รวม               24.78 

มูลค่ารายการ
ปี 2562

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล

สนับสนุน
ธุรกิจปกติ
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หมายเหตุ:   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการระหวา่งกนัที่เกิดขึ้นแลว้ เห็นวา่มีความสมเหตุสมผล  
 ผูถ้ือหุน้และ/หรือผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปีไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th 

 หน่วย (ล้านบาท)

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล บริษทัและบริษทัยอ่ย:-
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร มีกรรมการร่วมกนั 6.85 - เงื่อนไขการคา้ทั่วไป

บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง        บริษทัยอ่ย:-
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร มีกรรมการร่วมกนั 4.19                
- บริษทัยอ่ย ทาํสัญญาเชา่พื้นที่ในอาคาร PCP สัญญา - อตัราคา่เชา่และคา่บริการส่วนกลางเทียบเคียงราคาตลาด ส่วน
เชา่มีอายุ  3 ปี โดยมีรายละเอียด ดงันี้ คา่ไฟฟ้าคา่โทรศัพท์ตามจาํนวนที่ใชจ้ริง
- พื้นที่เชา่  บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง 336.28 ตรม.และ 233.24 ตรม. ราคา
คา่เชา่ 275 บาท ตอ่ ตรม.  สัญญาครบกาํหนด 31 พ.ค.2564

- คา่ภาษีโรงเรือนตามจ่ายจริง และคา่ซ่อมจากคา่วสัดุบวกคา่แรง

- คา่บริการส่วนกลาง 228 บาท ตอ่ ตรม.
เจ้าหนีก้ิจการที่เกี่ยวข้อง                 0.02 
เงินประกันตามสัญญาเช่า                 0.86 

สนับสนุน
ธุรกิจปกติ

บริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นผูใ้ชบ้ริการร่วม งานบริการที่ บจ. ดาตา้โปร 
คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ ให้บริการเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบั
ซอฟแวร์ อินเทอร์เน็ต อีเมลล ์รวมทั้ งงานบริการอื่นที่เกี่ยวขอ้ง โดยมี บจ. 
พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล ทาํหน้าที่เป็นผูป้ระสานงานและควบคุมคุณภาพ
งานบริการดงักลา่ว

สนับสนุน
ธุรกิจปกติ

- พื้นที่เชา่ บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ 124.70 ตรม. ราคาคา่เชา่ 275 บาท ตอ่ 
ตรม.  ครบสัญญา 31 พ.ค. 2564

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ
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2. นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
             บริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยคาดวา่ในอนาคตจะยงัคงมีรายการระหวา่งกนัเกิดข้ึนอีก ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายและบริการ การเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน การให้เช่าพ้ืนท่ีสํานกังาน การ
ว่าจา้งบริหารตามสัญญาว่าจา้งบริหารและให้คาํปรึกษาธุรกิจ การเช่ารถยนต์เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ ค่าเช่าและบริการ
อ่ืนๆ เป็นตน้  ซ่ึงรายการระหว่างกนัทั้งหมดจะเกิดข้ึนตามความจาํเป็นและเพ่ือประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจภายในกลุ่ม
บริษทั โดยมีการกาํหนดนโยบายการคิดราคาระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม โดย
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะสอบทานรายการระหวา่งกนัเป็นรายไตร
มาส 
 สาํหรับรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึนใหม่ บริษทัจะเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั  
 ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทั
จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
การทาํรายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี  
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สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

 
 
 
 

รายการ 2562 / 2019 2561 / 2018 2560 / 2017 2559 / 2016
ข้อมูลทางการเงิน   Financial Data
สินทรัพยร์วม     Total Assets 1,512.33 1,828.84 1,991.89 2,080.31
หน้ีสินรวม     Total Liabilities 1,384.07 1,730.02 1,928.89 1,994.70
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม    Shareholders’ Equity 128.26 98.82 63 85.61
รายไดจ้ากการขายและบริการ  Sale and Service Revenues 617.49 696.55 713.88 664.3
รายไดร้วม   Total Revenue 640.90 744.58 747.17 691.53
กาํไรขั้นตน้   Gross Profit 214.25 214.24 188.05 171.92
กาํไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ    Net Profit  (Loss ) 27.93 40.66 -24.68 -262.42
อตัราส่วนทางการเงิน   FINANCIAL RATIO
อตัรากาํไรขั้นตน้ (%)   Gross Profit Margin 34.70 30.76 26.34 25.78
อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%)   Net Profit Margin 4.36 5.46 -3.3 -38.08
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)   Return on Equity 24.60 50.25 -33.21 -124.93
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)  Return on Assets 1.67 2.13 -1.21 -13.44
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)
Earnings (Deficit) per  Share (Baht)
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)     Dividend per Share (Baht) - - - -
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท)   Book Value per Share (Baht) 0.160 0.124 0.079 0.107

0.051 -0.031 -0.3280.035
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การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  
 (1)  ภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจ     

 ธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทยแบ่งลกัษณะผูป้ระกอบการออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มท่ีมุ่งเนน้ใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแบบ
สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าซ้ือกบักลุ่มท่ีมุ่งเน้นการให้เช่าแบบสัญญาเช่าดาํเนินงาน (Operating 
Lease) โดยบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั จดัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจบริการสัญญาเช่าดาํเนินงาน (Operating Lease) ซ่ึงถือเป็น
หน่ึงในบริษทัชั้นนาํของธุรกิจ การดาํเนินงานของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ในปี 2562 มุ่งเนน้การใหบ้ริการรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีมีมาตรฐานสอดคลอ้งความตอ้งการของคู่คา้ สร้างคุณค่าเพ่ิมในการใหบ้ริการ พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชง้าน 
บริหารจดัการและวเิคราะห์ขอ้มูลการใชง้านเพ่ือนาํไปเป็นแผนพฒันาใหก้บัผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมทุกกิจกรรม
ท่ีเสริมสร้างความปลอดภยับนทอ้งถนน โดยเร่ิมจากธุรกิจท่ีให้บริการ ณ ปัจจุบนัเป็นตน้แบบความปลอดภยั อาทิ กลุ่มรถเช่า
องค์กรท่ีร่วมผลกัดนัความปลอดภยัดว้ยการติดตั้งระบบตรวจสอบพร้อมรายงานพฤติกรรมการขบัข่ี การให้บริการตน้แบบ
พนักงานผูช่้วยผูบ้ริหาร (Personal Accelerator) การพฒันาระบบและการจัดเก็บขอ้มูลงานลูกคา้สัมพนัธ์สู่ระบบออนไลน์   
เป้าหมายการจดัการกลยทุธ์การใหบ้ริการของธุรกิจยานพาหนะใหเ้ช่า จึงมุ่งเนน้ลูกคา้ท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงข้ึน สอดคลอ้งกบังาน
บริการท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ธุรกิจประกันวินาศภัย ในปีท่ีผ่านมาพบว่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์และเบ้ียประกันเบ็ดเตล็ด มีอัตราการเติบโต    
แนวโน้มการแข่งขนัในตลาดประกนัภยัยงัคงรุนแรง จากช่องทางการขายใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านเว็บไซด์ 
แอปพลิเคชัน่มือถือ หรือร้านสะดวกซ้ือ การรักษาฐานลูกคา้ต่ออายุกรมธรรม์และขยายผลิตภณัฑ์ยงัคงเป็นส่ิงท่ีสําคญั การ
จดัการกลยทุธ์ในการแข่งขนั มุ่งเนน้ในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จดัหาผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ และคดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมีความมัน่คงและเสถียรภาพ เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ 
และทาํงานร่วมกบักรมการประกนัภยัเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั ทั้งลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัตวัแทนประกนัภยั 

 หน้ีสินผลเสียหายจากคดีภาษีอากรของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน  
 ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 และขอ้ 21 บริษทัฯมีหน้ีสินภาษีท่ีอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ

ชาํระให้แก่กรมสรรพากรจาํนวน 242 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัฯถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยร่วมจากกรมสรรพากรให้ชาํระภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิมของปี 2544 และ 2545 พร้อมทั้งเงินเพ่ิมจาํนวนรวมทั้งส้ิน 252 ลา้นบาท แทนกิจการร่วมคา้บริษทั 
พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เพท เอน็จิเนียส์ อิงค ์และบริษทั ลอ็ควูด แอนดรูส์ แอนดนิ์วแนม อิงค ์(กิจการ
ร่วมคา้ พีอี-เพทแลน) ซ่ึงบริษทัฯเคยเป็นหน่ึงในผูเ้ขา้ร่วมลงทุนในการก่อสร้างโครงการบาํบดันํ้าเสียของกรุงเทพมหานครและ
ไดพ้น้จากการเป็นผูร่้วมคา้แลว้ตั้งแต่ปี 2543 และเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษากลบัคาํตดัสินของศาล
ภาษีอากรกลาง ส่งผลใหบ้ริษทัฯตอ้งร่วมชาํระหน้ีภาษีอากรใหแ้ก่กรมสรรพากร เน่ืองจากบริษทั พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดี
เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นจาํเลยร่วมในฐานะผูถื้อหุ้นของกิจการร่วมคา้ซ่ึงไดรั้บโอนสัดส่วนการร่วมลงทุนจากบริษทัฯในปี 
2543 อยูใ่นสถานะลม้ละลาย บริษทัฯจึงตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการจ่ายชาํระค่าภาษีอากรน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากรตามคาํพิพากษา 
บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าภาษีอากรน้ีให้แก่กรมสรรพากรแลว้เป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท คงเหลือหน้ีภาษีอากรส่วนท่ีเหลือจาํนวน 
242 ลา้นบาท 

 เ ม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษัทฯได้รับหมายบังคับคดีแจ้งการยึดหุ้นสามัญของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์                    
ลิซซ่ิง จาํกดั จาํนวน 48,339,869 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 75.53 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 
เพ่ือนาํไปขายทอดตลาด และนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายมาชาํระหน้ีตามคาํพิพากษา เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 สาํนกังานบงัคบัคดี
แพ่งประกาศนัดขายทอดตลาดหุ้นดงักล่าว ซ่ึงจากการขายทอดตลาดหุ้นรวมทั้งส้ิน 4 คร้ังตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยในคร้ัง
สุดทา้ยท่ีจัดให้มีข้ึนในวนัท่ี 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏว่ามีผูเ้สนอซ้ือหุ้นดงักล่าวแต่อย่างใด ทั้ งน้ี หุ้นดงักล่าวยงัคงเป็น
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กรรมสิทธ์ิของบริษทัฯจนกว่าจะมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือจากการขายทอดตลาดและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยยงัคงอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของบริษทัฯ ดงันั้น ณ ปัจจุบนั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั จึงยงัคงมีฐานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
        คดีแพง่อนัเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 
        เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) ยื่นฟ้องบริษทัต่อศาลลม้ละลายกลางใน
ฐานะหุน้ส่วนของกิจการร่วมคา้บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เพท เอน็จิเนียส์ อิงค ์และบริษทั ลอ็ควดู 
แอนดรูส์ แอนดนิ์วแนม อิงค ์(กิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน) ใหร่้วมรับผดิชอบในค่าผลงานท่ีกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลนคา้งชาํระ
ตามสัญญาจา้งเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการบาํบดันํ้ าเสียของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2546 เป็นเงินตน้จาํนวน 
650.79 ลา้นบาทและดอกเบ้ียจาํนวน 653.01 ลา้นบาท ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.4 นั้น 
       ต่อมาในเดือนธนัวาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯชาํระเงินแก่บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ 
จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าว นบัจาก
วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546 เป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน   
  บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษเพ่ือคดัคา้นคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลางในเดือนมิถุนายน 
2561 และในวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษไดอ้่านคาํพิพากษาเห็นพอ้งดว้ยบางส่วนตามคาํพิพากษาของศาล
ลม้ละลายกลาง โดยไดมี้คาํพิพากษาแกเ้ป็นวา่ใหบ้ริษทัฯชาํระเงินใหแ้ก่บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวน
เงิน 837,221,091.68 บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้ 473,466,980.61 บาท นบัจากวนัท่ี 3 เมษายน 2555 เป็น
ตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน  
  เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 บริษทัฯไดย้ืน่คาํร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา เพ่ือขออนุญาตฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษดงักล่าวแลว้ ปัจจุบนัคาํร้องดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
ทนายความและคณะทาํงานร่างคาํขออนุญาตฎีกาและฎีกามีความเช่ือมัน่ในประเด็นขอ้ต่อสู้และมีความเห็นวา่ศาลฎีกาน่าจะรับ
ฎีกาไวพิ้จารณาและมีคาํพิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสิน
ตามคาํพิพากษาดงักล่าวในงบการเงิน  
  ในช่วงการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั 
(มหาชน) ไดน้าํยึดหุ้นสามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั จาํนวน 15,660,129 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.47 ของ
จาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั เพ่ือนาํไปขายทอดตลาดต่อไป และศาลลม้ลายกลางมีคาํสั่งให้นาํ
หุน้จาํนวนน้ีไปขายทอดตลาดรวมกบัหุน้ท่ีถูกยดึในดคีภาษีอากร  โดยเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 สาํนกังานบงัคบัคดีแพง่ประกาศ
นดัขายทอดตลาดหุ้นทั้งสองคดีพร้อมกนั ซ่ึงจากการขายทอดตลาดหุ้นดงักล่าวรวมทั้งส้ิน 4 คร้ังตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยใน
คร้ังสุดทา้ยท่ีจดัให้มีข้ึนในวนัท่ี 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏว่ามีผูเ้สนอซ้ือหุ้นดงักล่าวแต่อยา่งใด ทั้งน้ี หุ้นดงักล่าวยงัคงเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษทัฯจนกว่าจะมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือจากการขายทอดตลาดและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยยงัคงอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของบริษทัฯ ดงันั้น ณ ปัจจุบนั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั จึงยงัคงมีฐานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
  
 (2)  ผลการดาํเนินงาน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสําหรับปี จาํนวน 37.93 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 12.73 ลา้น
บาท ในปี 2562 บริษทัย่อยรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมายแรงงานท่ีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มข้ึนสําหรับ
ลูกจา้งท่ีทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปี ให้มีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงของ
กฎหมายทาํให้บริษทัย่อยตอ้งรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาวในส่วนของ
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ต้นทุนบริการในอดีต จํานวน 7.16 ล้านบาท ดังนั้ นกาํไรไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าวจะมีจํานวน 35.09 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนจะมีกาํไรลดลง 5.57 ลา้นบาท รายการท่ีเปล่ียนแปลงสาํคญัในงวดมีดงัน้ี 
  1. รายไดจ้ากค่าเช่าและการบริการ  
   รายไดจ้ากค่าเช่าและบริการในปีมีจาํนวน 617.49 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน 79.06 ลา้น
บาท อตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 35 อนัเน่ืองจากการจดัการกลยทุธ์การใหบ้ริการของธุรกิจยานพาหนะใหเ้ช่าโดยมุ่งเนน้ลูกคา้
ท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงข้ึนสอดคลอ้งกบังานบริการท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหจ้าํนวนยานพาหนะใหเ้ช่ามีจาํนวนลดลง ขณะเดียวกนัอตัรา
กาํไรขั้นตน้ในปี 2562 สูงกวา่ปีก่อน 
  2. รายไดอ่ื้นจากการจาํหน่ายยานพาหนะใหเ้ช่าและอุปกรณ์ 
   บริษทัยอ่ยมีกาํไรจากการจาํหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ จาํนวน 12.23 ลา้นบาท กาํไรลดลงจากปีก่อนจาํนวน 
23.63 ลา้นบาท เน่ืองจากในปีปัจจุบนัยานพาหนะท่ีจาํหน่ายส่วนใหญ่ไม่มีการตั้งดอ้ยค่า ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดพิ้จารณาตั้งสาํรองดอ้ย
ค่าตั้งแต่ปี 2557 และ 2558 จึงส่งผลใหใ้นปี 2562 รายการโอนกลบัดอ้ยค่ายานพาหนะใหเ้ช่าท่ีจาํหน่ายมีจาํนวนนอ้ยกวา่ปีก่อน 
  3. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหารมีจาํนวน 135.88 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 3.03 ลา้นบาท เกิด
จากรายการค่าเช่าสาํนกังานลดลงจาํนวน 1.35 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายทางกฎหมายลดลงจาํนวน 1.54 ลา้นบาท 
  4. ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
   ค่าใชจ่้ายทางการเงินมีจาํนวน 56.93 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 13.21 ลา้นบาท เน่ืองจาก
ปริมาณยานพาหนะใหเ้ช่าลดลงส่งผลใหห้น้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 
 
 (3) ฐานะการเงนิ 
  สินทรัพยร์วมจาํนวน 1,512.33 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 316.51 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่มาจากรายการ
ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ลดลง จาํนวน 299.02 ลา้นบาท โดยในงวดมียอดซ้ือเขา้นอ้ยกวา่ปริมาณจาํหน่ายออก ในปี 2562 
ยอดซ้ือเขา้จาํนวน 180.55 ลา้นบาท ยอดจาํหน่ายออกสุทธิจากค่าเส่ือมราคาจาํนวน 271.59 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาในงวดมี
จาํนวน 217.18 ลา้นบาท และรายการโอนกลบัดอ้ยค่าจากการจาํหน่ายมีจาํนวน 9.20 ลา้นบาท    
   เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึนจาํนวน 16.58 ลา้นบาท ในขณะท่ีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายลดลง 31.40 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นการจดัการเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการ 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 24.61 ลา้นบาท ยอดท่ีลดลงส่วนใหญ่มาจากลูกหน้ีของธุรกิจใหเ้ช่ายานพาหนะ 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั หมายถึงภาษีท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายของปี 2562 ซ่ึงมีจาํนวน 28.75 ลา้นบาท และจาก
การจดัประเภทรายการภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจ่ายปี 2561 เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน จาํนวน 32.75 ลา้นบาท ทาํใหสิ้นทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจาํนวน 31.93 ลา้นบาท  
  หน้ีสินรวม มีจาํนวน  1,384.07 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 345.94 ลา้นบาท รายการหลกัมาจาก
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง จาํนวนรวม 348.07 ลา้นบาท เน่ืองจากปริมาณยานพาหนะให้เช่าลดลงส่งผลให้หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลงจาํนวน 11.07 ลา้นบาท มาจากเจา้หน้ีของธุรกิจใหเ้ช่ายานพาหนะ 
  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมข้ึนจาํนวน 7.67 ลา้นบาท จากการรับรู้ผลการเปล่ียนแปลงของ
กฎหมายแรงงานทาํใหบ้ริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินเพ่ิมข้ึน 
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  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 10.08 ลา้นบาท เป็นการคาํนวณผลแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย ์หน้ีสิน
ในทางบญัชีท่ีแตกต่างกบัมูลค่าทางภาษี  ในส่วนของรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงินเป็นหลกั 
  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ลดลงจาํนวน 3.11 ลา้นบาท จากสิทธิการเช่าลดลงจาํนวน 1.0 ลา้นบาท และเงินมดัจาํตาม
สัญญาเช่ายานพาหนะลดลง 2.11 ลา้นบาท 
  ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 128.26 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 29.43 ลา้นบาท ซ่ึง
มาจากในงวดมีกาํไรสําหรับปี จาํนวน 27.93 ลา้นบาท และจากการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใหม่เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของกฎหมายแรงงานทาํใหมี้กาํไรเพ่ิมข้ึน 3.22 ลา้นบาท รายการองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาํนวน 
1.72 ลา้นบาท เกิดจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

 
 (4)  สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุน 
  เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมาจากรายไดข้องธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั และธุรกิจให้เช่า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นหลกั กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานในปี มีจาํนวน 233.68 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน
จาํนวน 42.90 ลา้นบาท เน่ืองจากการดาํเนินงานท่ีมีรายไดล้ดลง 
  เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน มีจาํนวน 274.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 81.44 ลา้นบาท
โดยหลกัมาจากการจาํหน่ายยานพาหนะใหเ้ช่าท่ีครบกาํหนดสัญญาเช่า 
  เงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินในงวดใชไ้ปจาํนวน 509.54 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 35.01 ลา้นบาท จากการ
จ่ายชาํระหน้ีตามกาํหนดของสัญญาเช่าทางการเงิน 
 
 (5)  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีจ่ะมต่ีอการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 
  กรณีของการดาํรงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2563 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดมี้หนงัสือขอให้บริษทัช้ีแจงแนวทางแกไ้ขปัญหาจาการท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั และเร่งดาํเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหค้รบถว้น เพ่ือไม่ใหเ้ขา้ข่ายถูกเพิกถอนหลกัทรัพย ์ ซ่ึงตามขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2542 บริษทัอาจเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 หากผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลาสามปีติดต่อกนั   
  และตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 หากบริษทัไม่สามารถดาํเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหค้รบถว้นได ้ตลาดหลกัทรัพย์
จะหยดุพกัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 
  บริษทัไดมี้หนังสือช้ีแจงขอ้เท็จจริงในเร่ืองสถานะของบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 10 
มกราคม 2563 ในประเด็นเหตุท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาจากปัจจยัเร่ืองคดีความท่ีบริษทัไม่
สามารถควบคุม หรือหาแนวทางเพ่ือมาแกไ้ขได ้(อา้งถึงรายงานของผูส้อบบญัชี วรรคเกณฑก์ารไม่แสดงความเห็น) บริษทัจึงได้
เพียงแต่รอผลวา่ศาลฎีกาจะมีคาํสั่งหรือมีคาํพิพากษาเป็นอยา่งไร 
  ส่วนการสรรหาบุคคลเพื่อมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้น การสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมไม่สามารถดาํเนินการไดโ้ดยง่าย ดว้ยเหตุเร่ืองของสถานะของบริษทัท่ีอาจเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน อนัเน่ืองมาจากผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัเป็นเวลาสามปีติดต่อกนั (ปี 2560 
2561 และ 2562) ดว้ยเหตุตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
  ทั้งน้ีการดาํรงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนของบริษทั ไม่มีผลต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย  
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