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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั หนึ่ งในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ เดิมชื่อ บริ ษทั พรี เมียร์ ซัพพลาย
จํากัด จดทะเบี ยนก่ อ ตั้งเมื่ อ ปี พ.ศ. 2517 บริ ษ ทั แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และดําเนิ นการเข้าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2536 ต่อมาในปี 2543 บริ ษทั ได้ปรับโครงสร้างธุ รกิจใหม่เป็ นบริ ษทั ประกอบ
ธุ รกิ จเพื่อการลงทุ นหรื อ Holding Company โดยลงทุ นในธุ รกิ จบริ การทางการเงิ น (Specialty Finance) ต่างๆ ที่ สําคัญ ได้แก่
ธุ รกิจให้บริ การรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการดําเนิ นงาน (Operating Lease) ธุ รกิจเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริ การ
แนะนําและเป็ นที่ปรึ กษาด้านการประกันแก่ลูกค้า
บริ ษทั มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อย 3 แห่ง ดังนี้
1) บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด ดําเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาํ หรับบริ ษทั ในกลุ่มฯ
2) บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด ดําเนิ นธุ รกิจให้บริ การรถเช่าเพื่อการดําเนิ นงาน (Operating Lease) พร้อมทั้ง
บริ การพนักงานขับรถ บริ การบํารุ งรักษา และบริ การต่อเนื่องอื่นๆ
3) บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด ดําเนิ นธุ รกิจเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริ การแนะนําและเป็ นที่ปรึ กษา
ด้านการประกันแก่ลูกค้า
ในปี ปั จจุ บนั บริ ษทั ยังคงมุ่ งเน้นการขยายตัวในธุ รกิ จให้บริ การรถเช่ ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการดําเนิ นงาน
(Operating Lease) ซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่บริ ษทั ดําเนิ นการผ่านทางบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด โดยมีเป้ าหมาย
การจัดการกลยุทธ์การให้บริ การของธุ รกิ จยานพาหนะให้เช่า มุ่งเน้นลูกค้าที่ ให้ผลตอบแทนสู งขึ้น สอดคล้องกับงานบริ การที่
เพิ่มขึ้น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย
เมื่ อวันที่ 6 พฤศจิ กายน 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและมี มติ ให้คง วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และเป้ าหมายไว้
เช่นเดิม ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็ นบริ ษทั ไทยที่มุ่งมัน่ ในการเป็ นผูน้ าํ ด้านธุ รกิจบริ การรถเช่า นายหน้าประกันภัย ที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่ อง มีคุณภาพ
สร้างความสมดุลและความยัง่ ยืนให้กบั ธุรกิจ พนักงาน และสังคม
พันธกิจ
 ให้บริ การอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล
 นําเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่ งแวดล้อม
 ดําเนิ นธุรกิจในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม
 ผสมผสานความรู ้และความสามารถเพื่อร่ วมคิดร่ วมสร้างงานบริ การ
 ดําเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรณยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
เป้ าหมายของบริษัท
 พัฒนาการสร้างรู ปแบบการให้บริ การที่ครบวงจร และสร้างความแตกต่างที่ชดั เจนในงานบริ การ
 เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริ การทั้งกับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เพื่อให้ได้รับความพอใจสู งสุ ด
 มุ่งพัฒนาและส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความความรู ้ความเชี่ ยวชาญในงานบริ การตลอดจนพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต
 ปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้นอันจะนําไปสู่ การลดต้นทุนทางธุรกิจ
 บริ หารจัดการสิ นทรัพย์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒ นาการทีส่ ํ าคัญในช่ วงปี 2560 - 2562 มีดงั นี้
ปี 2562
 จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยขึ้นเครื่ องหมาย “C” ด้วยเหตุที่ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั มี มูลค่าตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของทุนชําระแล้ว สําหรั บงบการเงิ นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2561 นั้น ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดให้บริ ษทั จดทะเบียนที่ข้ ึนเครื่ องหมาย “C” ต้องดําเนิ นการจัดประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลกับผูล้ งทุนและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่หลักทรัพย์ถูกขึ้นเครื่ องหมาย “C”
บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจัดประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลกับผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ตั้งแต่วนั ที่ 28 สิ งหาคม 2561
เป็ นต้นมา และในปี 2562 บริ ษทั ได้จดั ประชุม Public Presentation จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 สิ งหาคม 2562
ครั้งที่ 4 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
บริ ษทั มีการชี้แจงสาเหตุที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย “C” จากการที่ศาลฎีกามีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ชําระหนี้ ค่า
ภาษีอากรค้างของกิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลนให้แก่กรมสรรพากรเป็ นจํานวน 251 ล้านบาท จึงเป็ นเหตุให้ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ มี
มูลค่าตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้ว ส่ วนอุปสรรคต่อการแก้ไขการถูกขึ้นเครื่ องหมาย “C” มาจากคดีที่ศาลล้มละลาย
กลางได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงิ นค่างานของกิ จการร่ วมค้า พีอี-เพทแลนให้กบั บริ ษทั เนาวรั ตน์พฒั นาการ จํากัด
(มหาชน) ด้วยคดีดงั กล่าวยังไม่เป็ นที่สุดยังอยูใ่ นชั้นการยื่นขอฎีกาต่อศาลฎี กา จึงเป็ นอุปสรรคต่อการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ของบริ ษทั
 บริ ษทั ได้ยนื่ อุทธณ์คดั ค้านคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลางต่อศาลอุทธณ์คดีชาํ นัญพิเศษเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ต่อมา
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษได้อ่านคําพิพากษาเห็นฟ้ องด้วยบางส่ วนตามคําพิพากษาของศาลล้ม
ลายกลาง โดยมีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงินเงินค่างานของกิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน ให้กบั บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ
จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวนเงิน 837,221,091.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 473,466,980.61 บาท นับแต่
วันที่ 3 เมษายน 2555 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการยื่นขอขยายระยะเวลาการยื่นคําร้องขออนุ ญาตฎี กา หลังจากที่ศาลอุทธรณ์
คดีชาํ นัญพิเศษมีคาํ พิพากษา และบริ ษทั ได้ดาํ เนินการยืน่ คําร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาฎีกาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อคัดค้าน
คําพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ ปั จจุบนั คําร้องดังกล่าวยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่ งผลของคดี
ยังไม่เป็ นที่สุดขึ้นอยูก่ บั กระบวนการยุติธรรมในอนาคต
 เกี่ยวเนื่ องกับคดีภาษีอากรตามคําพิพากษาของศาลฎี กาและคดีที่บริ ษทั ชําระต้องเงินเงินค่างานของกิจการร่ วมค้า พีอี-เพท
แลน ให้กบั บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จํากัด(มหาชน) ตามคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลางนั้น ในปี 2561 สํานักงาน
บังคับคดีแพ่งได้นาํ การยึดของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จํานวน 63,999,998 หุ ้น
หรื อประมาณร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมด เพื่อนําไปขายทอดตลาดและนําเงิ นที่ ได้จากการขายมาชําระหนี้ ตามคํา
พิพากษาทั้งสองคดี ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งให้ขายหุน้ สามัญของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์
ลิซซิ่ ง จํากัด โดยให้รวมหุน้ ที่ถูกยึดทั้งสองคดีประกาศขายรวมกัน เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีได้กาํ หนดวันนัดขายทอดตลาด
ของหุ ้นดังกล่าวใหม่ โดยกําหนดวันนัดขายทอดตลาดทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งที่หนึ่ งวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่สองวันที่
18 ธันวาคม 2562 ครั้งที่สามวันที่ 8 มกราคม 2563 และครั้งสุ ดท้ายวันที่ 29 มกราคม 2563 ปรากฎว่าจากการขายทอดตลาด
จนถึงครั้งสุ ดท้าย ไม่ปรากฎว่ามีผเู ้ สนอซื้ อหุน้ แต่อย่างไร
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ปั จจุบนั หุ น้ ดังกล่าวยังคงเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั จนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาซื้ อหุ น้ จากการขายทอดตลาด และการดําเนิ นการ
ของบริ ษทั ย่อยยังคงอยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ในฐานะยังคงเป็ นบริ ษทั ย่อย
งบการเงินของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560 จนถึงปั จจุบนั ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็ นผลมาจาก
คดีที่ศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ ได้พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงินจํานวน 837 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
เงิ นต้น 473 ล้านบาท นับจากวันที่ 3 เมษายน 2555 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น ซึ่ งเป็ นคดี แพ่งอันเกี่ ยวเนื่ องกับ
กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ และบริ ษทั ได้ยื่นคําร้องขออนุ ญาตฎี กาต่อศาลฎี กาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารของ
บริ ษทั ทนายความและคณะทํางานร่ างคําขออนุญาตฎีกาและฎีกา มีความเชื่อมัน่ ว่าศาลฎีกาน่าจะรับฎีกาไว้พิจารณา และมีคาํ
พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชํานัญพิเศษ ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึ งไม่ได้บนั ทึ กประมาณการหนี้ สินตามคําพิพากษาไว้ใน
บัญชี เนื่ องจากผลของคดียงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดและขึ้นอยูก่ บั ขบวนการยุติธรรมในอนาคต นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีหนี้ สินภาษีที่
อยูร่ ะหว่างการดําเนิ นการชําระให้แก่กรมสรรพากรจํานวน 242 ล้านบาท รวมถึงบริ ษทั ได้ส่งมอบใบหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยแห่ง
หนึ่ ง จํา นวน 64 ล้า นหุ ้น หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 ของจํา นวนหุ ้น ทั้ง หมดให้แ ก่ สํา นัก งานบัง คับ คดี แ พ่ ง เพื่ อ นํา ไปขาย
ทอดตลาดและนําเงินมาชําระหนี้ ท้ งั สองคดี จากการการขายทอดตลาดทั้งสิ้ น 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 ครั้งสุ ดท้ายเมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฎว่าว่ามีผเู ้ สนอซื้ อหุ ้นดังกล่าวแต่อย่างใด ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวยังคงมีฐานะเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ซึ่ งดําเนินกิจการให้เช่ายานพาหนะซึ่ งเป็ นส่ วนงานหลักของกลุ่มบริ ษทั
จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้นทําให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
ของกลุ่มบริ ษทั จึงเป็ นเหตุให้ผสู ้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้มีหนังสื อขอให้บริ ษทั ชี้ แจงแนวทางแก้ไขปั ญหาจากการที่
ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และเร่ งดําเนิ นการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้
เข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ ซึ่ งตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2542 บริ ษทั อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หากผูส้ อบบัญชีไม่
แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็ นเวลาสามปี ติดต่อกัน และตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการรับหุ น้
สามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 หากบริ ษทั ไม่สามารถดําเนิ นการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ให้ครบถ้วนได้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะหยุดพักการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
นั้น
บริ ษทั ได้มีหนังสื อชี้แจงข้อเท็จจริ งในเรื่ องสถานะของบริ ษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ในประเด็นเหตุ
ที่ ผูส้ อบบัญชี ไม่ แสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั มาจากปั จจัยเรื่ องคดี ความที่ บริ ษทั ไม่ สามารถควบคุ มหรื อหา
แนวทางเพื่อมาแก้ไขได้ บริ ษทั จึงได้แต่เพียงรอผลว่าศาลฎีกาจะมีคาํ สั่งหรื อมีคาํ พิพากษาเป็ นอย่างไร ส่ วนการสรรหาบุคคล
เพื่อมาดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้น การสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมไม่สามารถ
ดําเนิ นการได้โดยง่าย ด้วยเหตุเรื่ องของสถานะของบริ ษทั ที่อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากการที่
ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็ นเวลาสามปี ติดต่อกันตามที่กล่าวมาข้างต้น
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการต่ออายุการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้นทุจริ ต ครั้งที่ 2 ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้นทุจริ ต และ
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั พรี มียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด) ได้ทาํ การยืน่ ขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้นทุจริ ตจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตในภาคเอกชนไทย เช่นเดียวกัน
ปี 2561
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 โดย
รับทราบการลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการบริ หารของนายวรเทพ รางชัยกุล และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติปรับ
รายงานประจําปี 2562
3

โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั โดยยุบตําแหน่ งประธานกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ หารมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม
2561 ซึ่ งมีผลทําให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั เป็ นตําแหน่งผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั
 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่ องหมาย SP และ NP เนื่ องจากผูส้ อบบัญชีไม่แสดง
ความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั งวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งสํานักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริ ษทั แก้ไขงบ
การเงินได้ และในวันเดียวกันบริ ษทั ได้แจ้งที่ผสู ้ อบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั เป็ นผลมาจาก
คดีที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงินจํานวน 479 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวม
เป็ นเงินทั้งสิ้ นประมาณ 1,123 ล้านบาท ให้แก่โจทก์ในคดีแพ่งอันเกี่ยวเนื่ องกับขบวนการฟื้ นฟูกิจการ บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์
เพื่อคัดค้านคําวินิจฉัยของศาลล้มละลายกลางต่อศาลอุทธรณ์คดี ชาํ นัญพิเศษ เมื่ อวันที่ 15 มิ ถุนายน 2561 โดยคาดว่าศาล
อุ ท ธรณ์ ค ดี ช าํ นัญ พิ เ ศษจะใช้ร ะยะเวลาในการพิ จ ารณาคดี น้ ี ประมาณ 2 ปี ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ได้ท าํ การประเมิ น
คําพิพากษาประกอบกับความเห็นของทนายความ จึ งมีความเชื่ อมัน่ ในประเด็นข้อต่อสู ้และมีความเห็ นว่าศาลอุทธรณ์คดี
ชํานัญพิเศษน่าจะมีคาํ พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สิน
ตามคําพิพากษาไว้ในบัญชี และเนื่ องจากผลคดียงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดและขึ้นอยูก่ บั ขบวนการยุติธรรมในอนาคต สถานการณ์
ดัง กล่ า วทั้ง หมดแสดงถึ ง ความไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระสํ า คัญ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้อ สงสั ย อย่ า งมี นัย สํ า คัญ เกี่ ย วกับ
ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ที่จะดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง ตามที่ผสู ้ อบบัญชีได้แสดงเหตุผลไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ทั้ง นี้ ผูส้ อบบัญ ชี ไ ม่ แ สดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ตั้ง แต่ ง บการเงิ น งวดสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ
งบการเงินของบริ ษทั งวดสิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2561 เช่นกันอันเนื่ องจากความไม่แน่นอนของผลของคดีที่กล่าวข้างต้น พร้อม
กันนี้ ในปี 2561 บริ ษทั ได้ทาํ การชี้ แจงเหตุดงั กล่าวในจดหมายชี้ แจงตลาดหลักทรั พย์ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 วันที่ 6
สิ งหาคม 2561 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นมา
 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริ ษทั ได้ช้ ีแจงต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่ องการชําระหนี้ตามคําพิพากษาศาลฎีกา กรณี ศาลฎีกาได้มีคาํ
พิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 5316/2556 ระหว่างกรมสรรพากร โจทก์ กับบริ ษทั จําเลยที่ 1 และบริ ษทั พรี เมียร์ อินฟรา
สตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จําเลยที่ 2 ให้บริ ษทั และบริ ษทั พรี เมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ร่ วมกัน
ชดใช้หนี้ ค่าภาษีอากรค้างรวม 251,699,348.81 บาท ซึ่ งในปี 2560 บริ ษทั ได้เคยรายงานว่าบริ ษทั จะดําเนิ นขายหุ น้ บริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด) ที่บริ ษทั ถือครองอยูม่ าชําระหนี้ ดงั กล่าว ต่อมาบริ ษทั ไม่สามารถดําเนิ นการขายได้
เนื่ องจากราคาหุ ้นที่ผูส้ นใจซื้ อเสนอมานั้นตํ่ากว่าราคาหุ ้นที่ประเมิ นโดยที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2561 บริ ษทั ได้รับหมายจากกรมบังคับคดีแจ้งการยึดหุ ้นที่บริ ษทั ถือครองในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 48,339,869
หุ ้น ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 75.53 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย เพื่อนําไปขายทอดตลาดและนําเงินที่ขายได้มาชําระหนี้
ตามคําพิพากษาศาลฎี กา พร้อมกันนี้ บริ ษทั ได้ทาํ การชี้ แจงเพิ่มเติมเรื่ องเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดํารงสถานะการเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 โดยมีประเด็น ดังนี้
1. บริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานขาดทุนต่อเนื่ องมาจากปี 2557 จนถึงปี 2560 มาจากสาเหตุหลัก โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี
2560 บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด) มีการตั้งสํารองด้อยค่ายานพาหนะให้เช่า รวมจํานวน 229 ล้านบาท
ซึ่ งผลขาดทุนดังกล่าวเป็ นผลขาดทุนในทางบัญชี เท่านั้น มิได้ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแต่
อย่างใด และในปี 2559 บริ ษทั รับรู ้ผลเสี ยหายในคดีตามคําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับหนี้ ภาษีอากร จํานวน 251 ล้านบาท
ซึ่ งทั้งสองรายการข้างต้นมีจาํ นวนรวม 480 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั มีผลขาดทุนจากการดําเนิ นงานต่อเนื่ องมา และเป็ น
ผลทําให้เกิดผลขาดทุนสะสมจํานวน 340 ล้านบาท
2. ในส่ วนของหนี้ สินหมุนเวียนรวมสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม 562 ล้านบาทนั้น ด้วยรายการหนี้ สินหมุนเวียนรวม
รายการหนี้ สินจากผลเสี ยหายคดีภาษีอากร จํานวน 241 ล้านบาท และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง
จํากัด) ซึ่ งเป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี จํานวนรวม 480 ล้านบาท
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ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมีทรัพย์สินเป็ นยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินจํานวนรวม 1,678 ล้านบาท
ซึ่ งเป็ นจํานวนเพียงพอในการรองรับการชําระหนี้สินดังกล่าว
3. การที่หุน้ ของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด) ที่กรมบังคับคดีแจ้งยึดหุน้ นั้น หุน้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ยังคงเป็ นกรรมมสิ ทธิ ของบริ ษทั จนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาซื้ อจากการขายทอดตลาด ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังไม่มีการ
ดําเนินการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
4. บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จเพื่อการลงทุน (Holding Company) โดยลงทุนในธุ รกิ จบริ การทางการเงิ นต่างๆ ในบริ ษทั ย่อย 2
บริ ษ ทั ได้แ ก่ ธุ ร กิ จ ให้บ ริ การเช่ ารถเพื่ อการดําเนิ น งานผ่านบริ ษ ทั พรี เมี ย ร์ อิ นเตอร์ ลิ ซ ซิ่ ง จํากัด และธุ ร กิ จ นายหน้า
ประกันภัยผ่านบริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด หากมีบุคคลอื่นมาซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับ
คดี บริ ษทั ก็ยงั คงเหลือธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่ งเป็ นธุรกิจหลักหรื อธุรกิจแกนอยู่
 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้ช้ ี แจงตลาดหลักทรั พย์เรื่ องความคืบหน้าในการดําเนิ นการเกี่ยวกับคดี ตามที่ ศาล
ล้มละลายกลางมีคาํ พิพากษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ให้บริ ษทั ชําระเงินให้แก่บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จํากัด(มหาชน)
จํานวน 479 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ดังนี้
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์เพื่อคัดค้านคําวินิจฉัยของศาลล้มละลายกลางในคดีพิพาทต่อศาลอุทธรณ์คดี
ชํานัญพิเศษ พร้อมทั้งยืน่ คําร้องขอให้ศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษทุเลาการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง
ไว้ก่อน โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งให้รับคําอุทธรณ์และมีคาํ สั่งให้นาํ เสนอคําร้องขอทุเลาการบังคับคดีให้ศาลอุทธรณ์
คดีชาํ นัญพิเศษเป็ นผูพ้ ิจารณาและมีคาํ สั่ง โดยบริ ษทั คาดว่าศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษจะใช้เวลาในการพิจารณาคดีประมาณ
2 ปี
ระหว่างการรอการพิจารณาของศาลอุ ทธรณ์ ค ดี ชาํ นัญพิเศษ บริ ษทั ได้รับหมายจากกรมบังคับคดี แจ้งยึดหุ ้นบริ ษทั ย่อ ย
(บริ ษทั พรี เมี ยร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด) ที่ บริ ษทั ถือครองอยู่ จํานวน 15,660,129 หุ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 24.47 ของจํานวนหุ ้น
ทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย เพื่อนําหุน้ ดังกล่าวไปขายทอดตลาดและนําเงินที่ขายได้ไปชําระหนี้ ในคดีตามที่ศาลล้มละลายกลางมี
คําสัง่ การยึดหุน้ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่กระทบต่อการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และหุน้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ยังคงเป็ นกรรมมสิ ทธิ ของบริ ษทั จนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาซื้ อจากการขายทอดตลาด อย่างไรก็ตามเนื่ องจากคดีพิพาทยังไม่
เป็ นที่สุด โดยยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังไม่มีการดําเนินการขาย
ทอดตลาดของหุน้ บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
 11 สิ งหาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่ องหมาย “C” ด้วยเหตุที่ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตํ่ากว่าร้อยละ
50 ของทุนชําระแล้ว สําหรั บงบการเงิ นไตรมาสที่ 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2561 ซึ่ งตลาดหลักทรั พย์ใช้เกณฑ์ดงั กล่าว
ตั้งแต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561 และกําหนดในบริ ษทั จดทะเบียนที่ข้ ึนเครื่ องหมาย “C” ต้องดําเนิ นการจัดประชุมเพื่อให้ขอ้ มูล
กับผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่หลักทรัพย์ถูกขึ้นเครื่ องหมาย “C”
บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจัดประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง(Public Presentation) ซึ่ งที่ประชุมคณะกรรมการมี
มติให้ช้ ีแจงแนวทางการดําเนิ นการแก้ไขกรณี ที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย”C” ในวันที่ 28 สิ งหาคม 2561 ดังนี้
สาเหตุที่หลักทรั พย์ของบริ ษทั ถูกขึ้ นเครื่ องหมาย “C” มาจากเมื่ อวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2559 ศาลฎี กาได้มีคาํ พิพากษาให้
บริ ษ ทั ชําระหนี้ ค่ า ภาษี อ ากรค้า งของกิ จ การร่ วมค้า พี อี -เพทแลน ให้แ ก่ ก รมสรรพากรเป็ นจํา นวน 251 ล้านบาท และ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางในการชําระหนี้ คดี ภาษี อากร โดยให้บริ ษทั ขายหุ ้นบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั พรี เมี ยร์
อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด)บางส่ วนเพื่อนํามาชําระหนี้ ให้แก่กรมสรรพากร ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลาง
ได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงิ นค่างานของกิ จการร่ วมร่ วมค้า พีอี-เพทแลนให้กบั บริ ษทั เนาวรั ตน์พฒ
ั นาการ จํากัด
(มหาชน) (“คดีฟ้องเรี ยกค่างาน”) เป็ นจํานวน 479 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 23 กรกฎาคม
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2546 ด้วยคดีฟ้องค่างานยังไม่เป็ นที่สุด โดยบริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลางต่อศาลอุทธรณ์
คดีชาํ นัญพิเศษเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผลของคําพิพากษาในคดีดงั กล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการแก้ไขปั ญหาของบริ ษทั ดังนี้
1. บุคคลผูใ้ ห้ความสนใจที่จะซื้ อหุน้ บริ ษทั ย่อยได้ยตุ ิการขอเสนอซื้ อหุน้ จากความไม่แน่นอนของผลคดีฟ้องค่างาน
2. การที่คดีฟ้องค่างานยังไม่เป็ นที่สุด ทําให้บริ ษทั ต้องรอผลคําพิพากษาอันเป็ นที่สุดในคดีน้ ี ก่อนจึงจะกําหนดแนวทางการ
แก้ไข กรณี ที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย “C” ได้
ในปี 2561 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจัดประชุ มเพื่อให้ขอ้ มู ลแก่ นักลงทุ นและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง (Public Presentation) เมื่ อวันที่ 28
สิ งหาคม 2561 และ 27 พฤศจิกายน 2561 และได้ช้ ีแจงสาเหตุที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย “C” กับอุปสรรคต่อ
การแก้ไขปั ญหาของบริ ษทั ตามที่กล่าวมาข้างต้น พร้อมทั้งรายงานผลคดีอุทธรณ์ยงั อยูใ่ นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดี
ชํานัญพิเศษ
ปี 2560
เมื่ อวันที่ 9 มี นาคม 2560 บริ ษทั ได้รับรองฐานะสมาชิ กของแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต โดย
ใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition Against Corruption (CAC))
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้รับหนังสื อจากสํานักงานการบังคับคดีสาํ นักงานอัยการสู งสุ ด แจ้งให้บริ ษทั ชําระหนี้
ตามคําพิพากษาให้แก่กรมสรรพากร จํานวน 251,699,348.81 บาท และต่อมาในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้รับหนังสื อ
จากกรมสรรพากร แจ้งเรื่ องไม่อนุมตั ิให้ผอ่ นชําระภาษีรายงวดตามที่บริ ษทั นําเสนอไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 และขอให้
บริ ษทั ชําระหนี้ จาํ นวนดังกล่าวภายในระยะเวลา 15 วันนับจากได้รับจดหมายแจ้ง ซึ่ งหากบริ ษทั ไม่ชาํ ระหนี้ ภายในเวลาที่ได้
กําหนดไว้ ทางกรมสรรพากรก็จะดําเนินการเพื่อบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อนํามาขายและชําระหนี้ต่อไป
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิให้บริ ษทั ขาย
หุ ้นสามัญที่บริ ษทั ถือครองอยูใ่ นบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด (PIL) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในราคาขายไม่ต่าํ
กว่าหุ น้ ละ 4.49 บาท และในจํานวนหุ น้ ที่ขายแล้วทําให้บริ ษทั ได้รับชําระราคาเป็ นเงินจํานวนเท่ากับ 260,000,000 บาทหรื อ
ใกล้เคียงที่สุด (“หุน้ PIL”) ให้แก่บุคคลที่สนใจที่ให้ราคาสู งสุ ด
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ชําระเงินให้แก่ บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จํากัด
(มหาชน) (NWR) เป็ นจํานวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับ
จากวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการจึ งมีมติให้บริ ษทั ทําหนังสื อแจ้ง PFC เพื่อขอเลื่อนการทํารายการซื้ อขายหุ ้น PIL
ออกไปจนกว่าที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระจะมีความเห็ นฉบับสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากการขอเลื่อนการทํารายการ
ดังกล่าวเป็ นการที่ บริ ษทั ไม่สามารถทํารายการขายหุ ้น PIL ให้แก่ PFC ได้ภายในระยะเวลาที่ กาํ หนดไว้ ดังนั้นหาก PFC
ประสงค์จะยกเลิกข้อเสนอในการซื้ อหุน้ PIL โดยที่ PFC และบริ ษทั ต่างจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ ต่อกัน บริ ษทั ก็ตกลงที่
จะยกเลิกข้อเสนอในการซื้ อหุ ้น PILด้วย เนื่ องจาก บริ ษทั หลักทรั พย์ ยูโอบี เคย์เฮี ยน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ที่
ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ”) ได้มีความเห็ นในร่ างรายงานของที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฉบับล่าสุ ด
กรณี ที่บริ ษทั จะขายหุน้ สามัญที่บริ ษทั ถือครองอยูใ่ นบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด (PIL) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
(“หุ ้น PIL”) ให้แก่ บริ ษทั พรี เมี ยร์ ฟิ ชชั่น แคปปิ ตอล จํากัด (PFC) ว่า ราคาในการเข้าทํารายการดังกล่าวเป็ นราคาที่ ไม่
เหมาะสม เนื่ องจากมูลค่าหุ ้นสามัญของ PIL ที่ได้จากการประเมินมูลค่าโดยที่ปรึ กษาการเงินอิสระนั้นสู งกว่าราคาเสนอซื้ อ
ของ PFC และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ควรออกเสี ยงลงมติไม่อนุมตั ิการเข้าทํารายการในครั้งนี้
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 เมื่ อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาํ หนังสื อแจ้งบริ ษทั พรี เมี ยร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด (PFC) เพื่อขอเลื่ อนการทํา
รายการซื้ อขายหุ น้ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด (PIL) ออกไป จนกว่าที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจะมีความเห็นฉบับ
สมบูรณ์
โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นดังนี้
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

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

PE
PC2000
PIL
PB

=
=
=
=

บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จํากัด
100 %

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

บริ ษทั พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ จํากัด
99.99 %

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

ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษทั ไม่ มี ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders Agreement) กับผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งรายใด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษทั มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริ การรถเช่าเพื่อการดําเนิ นงาน (Operation Lease) ซึ่ งดําเนินงานโดยบริ ษทั ย่อย
คือ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด
สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ
บริ การสิ นเชื่อธุรกิจและ
ให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ดําเนินการ
โดยบริษทั
PC2000

% การถือหุ้น ปี 2562
รายได้
ของบริษทั
(ล้ านบาท)
ในปัจจุบนั
100.00
15.96

2.49

ปี 2561
รายได้
(ล้ านบาท)
14.50

%

1.95

ปี 2560
รายได้
(ล้ านบาท)
13.03

1.74

%

%

บริ การรถเช่าเพื่อการดําเนินงาน

PIL /1

100.00

602.60

94.03

705.16

94.71

705.59

94.44

นายหน้าประกันวินาศภัย

PB /1

99.99

20.98

3.27

23.63

3.17

23.67

3.17

รายได้อื่น

PE

1.35

0.21

1.29

0.17

4.88

0.65

640.89

100.00

744.58

100.00

747.17

100.00

รวมรายได้

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
1. ธุรกิจการให้ บริการรถเช่ าเพื่อการดําเนินงาน
(1) ลักษณะของการบริการ
เป็ นการให้บริ การจัดหายานพาหนะให้กบั ผูป้ ระกอบการที่เป็ นนิ ติบุคคล หน่ วยงานราชการและกลุ่มรั ฐวิสาหกิ จใน
รู ปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยมีลกั ษณะเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนต์สาํ หรับผูบ้ ริ หาร รถยนต์
เพื่อการขนส่ ง รถโดยสารไม่ประจําทางสําหรับรับ-ส่ งผูโ้ ดยสาร รถรับ-ส่ งนักเรี ยน และรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์อื่นๆ อายุสัญญา
อยูร่ ะหว่าง 3-5 ปี การให้บริ การมีท้ งั การให้บริ การตามสัญญาเช่าระยะยาวและการให้บริ การรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดย
บริ ษทั มีรถยนต์ให้เช่าหลากหลายประเภท ได้แก่ รถยนต์นงั่ ขนาดตั้งแต่ 1,500 ซี ซี ขึ้นไป รถยนต์นงั่ เอนกประสงค์ รถกระบะ
รถตู ้ และรถโดยสาร
บริ ษทั ให้บริ การในลักษณะครบวงจร โดยเริ่ มตั้งแต่การวิเคราะห์และนําเสนอเงื่อนไขการเช่าเพื่อให้รองรับกับธุ รกิจ
ของลูกค้า ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า พร้อมกับการจัดทําประกันรถยนต์ประเภทชั้น 1 การจดทะเบียนและต่อ
ภาษีรถยนต์ การบํารุ งรักษาและการซ่ อมแซมตามกําหนดระยะทาง รวมทั้งการจัดรถทดแทนให้ใช้ในกรณี รถขัดข้องหรื อเกิด
อุบตั ิเหตุ บริ ษทั มีบริ การหลังการขาย โดยผ่านศูนย์ประสานงาน (Call Center) ให้บริ การในรู ปแบบ One Stop Service ในการ
ดูแลลูกค้า นัดหมายนํารถยนต์เข้ารับการบํารุ งรักษา ประสานงาน ให้คาํ แนะนําในเรื่ องต่างๆ พร้อมทีมช่างมืออาชีพ และรถซ่ อม
บํารุ งเคลื่อนที่ (Mobile Service) รวมทั้งให้ผบู ้ ริ โภคสามารถทราบเส้นทางการเดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ วตลอด 24 ชัว่ โมง
(2) การตลาดและการแข่ งขัน
ธุ รกิจลิสซิ่ งในประเทศไทยแบ่งลักษณะผูป้ ระกอบการออกได้เป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่มุ่งเน้นให้เช่าทรัพย์สินแบบ
สัญญาเช่ าทางการเงิ น (Financial Lease) และสัญญาเช่ าซื้ อกับกลุ่มที่ มุ่งเน้นการให้เช่ าแบบสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน (Operating
Lease) โดยบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด จัดอยูใ่ นกลุ่มธุ รกิจบริ การสัญญาเช่าดําเนิ นงาน (Operating Lease) ซึ่ งถือเป็ น
หนึ่งในบริ ษทั ชั้นนําของธุรกิจลิสซิ่ ง
การดําเนิ นงานของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด ในปี 2562 มุ่งเน้นการให้บริ การรู ปแบบต่างๆ ที่มีมาตรฐาน
สอดคล้องความต้องการของคู่คา้ สร้างคุณค่าเพิ่มในการให้บริ การ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้งาน บริ หารจัดการและ
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วิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้งานเพื่อนําไปเป็ นแผนพัฒนาให้กบั ผูใ้ ช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มทุกกิจกรรมที่เสริ มสร้างความ
ปลอดภัยบนท้องถนน โดยเริ่ มจากธุรกิจที่ให้บริ การ ณ ปั จจุบนั เป็ นต้นแบบความปลอดภัย อาทิ กลุ่มรถเช่าองค์กรที่ร่วมผลักดัน
ความปลอดภัยด้วยการติดตั้งระบบตรวจสอบพร้อมรายงานพฤติกรรมการขับขี่ การให้บริ การต้นแบบพนักงานผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร
(Personal Accelerator) การพัฒนาระบบและการจัดเก็บข้อมูลงานลูกค้าสัมพันธ์สู่ระบบออนไลน์
นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ยังพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่ องด้วยพัฒนางานการบริ การที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ปรับปรุ งเทคโนโลยีเพื่อใช้ในงานบริ การต่างๆ อาทิ การพัฒนาระบบแอพพลิเคชัน่ การจัดการแจ้งอุบตั ิเหตุ ระบบแอพพลิเคชัน่
รถโรงเรี ยนสําหรับผูป้ กครองแจ้งสถานะ การเดินทางของนักเรี ยนเพื่อการสื่ อสารที่สะดวกมากยิ่งขึ้น การพัฒนาระบบงานซ่ อม
ควบคู่กบั ตัวแทนจําหน่ ายรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเพื่อพัฒนางานซ่ อมบํารุ งให้มีมาตรฐานและรวดเร็ วทัว่
ประเทศ การเป็ นผูท้ ี่ ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา ออกแบบ หาแนวทางแก้ปัญหาทั้งด้านการบริ หารจัดการและการใช้งานเพื่อให้
เหมาะสมกับการดําเนิ นธุ รกิจของลูกค้าประเภทต่างๆ บริ การ 24 ชัว่ โมงในกรณี รถเสี ยหรื ออุบตั ิเหตุ อีกทั้งยังเสริ มด้วยบริ การ
จัดการฝึ กอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กบั ลูกค้าร่ วมกับองค์กรคู่คา้ เพื่อสร้างความแตกต่างและประโยชน์ต่อลูกค้าสู งสุ ด
(3) กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินกิจการโดยการนําเสนอบริ การรถเช่ารถยนต์แต่ละประเภท พร้อมกับนําเสนอคุณค่าเพิ่มใน
แต่ละประเภทพาหนะ เพื่อสร้างบริ การด้านคุณค่าทางจิตใจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจในบริ การ ได้แก่
- กลุ่มรถยนต์ นั่งทัว่ ไปสํ าหรับผู้บริหารและพนักงานองค์ กร
ยานพาหนะได้มาตรฐาน มีการตรวจเช็คตามอายุการใช้งาน พร้อมพนักงานขับรถที่ได้มาตรฐาน สร้างความมัน่ ใจ
และความปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนร่ วมสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือก เช่น รถยนต์ไฮบริ ด
- กลุ่มรถยนต์ เพื่อการขนส่ งหรื อการพาณิชย์ ในรู ปแบบต่ างๆ
ยานพาหนะพร้ อ มระบบการจัดการ การตรวจสอบ และการรายงานผลเพื่ อ ควบคุ ม ต้นทุ น การบริ ห ารจัดการ
พฤติกรรมผูใ้ ช้งาน และการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า ช่วยแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
- กลุ่มรถโรงเรียน
ยานพาหนะมาตรฐานความปลอดภัยสู งสุ ดสําหรับการเดินทางของนักเรี ยนในแต่ละวัน พร้อมนวัตกรรมระบบการ
จัดการเต็มรู ปแบบ พนักงานที่ผ่านการฝึ กอบรมทั้งกัปตัน มอนิ เตอร์ ควบคุม และการสื่ อสารผ่านเมโทรแคร์ เซ็น
เตอร์ ที่หมายเลข 099-258-5959
- กลุ่มรถโดยสารไม่ ประจําทางเพื่อการขนส่ งผู้โดยสารหรื อพนักงานระหว่ างจุดทีก่ าํ หนด
การขนส่ งผูโ้ ดยสารด้วยยานพาหนะขนาดใหญ่ โดยออกแบบแผนปฏิบตั ิการ เส้นทาง จุดจอด เชื้อเพลิง และปั จจัย
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริ การไว้ล่วงหน้า ควบคุมยานพาหนะโดยกัปตันผูผ้ า่ นการฝึ กอบรม และถือใบขับขี่
ถูกต้องตามประเภทรถโดยสาร
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่ างมีคุณภาพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นการในการให้บริ การรถเช่ าระยะยาวและรถเช่ าพร้ อมพนักงานขับรถ โดยให้บริ การ
บํารุ งรักษารถยนต์แบบครบวงจร ในระดับมาตรฐานสากล การดําเนิ นธุ รกิจมุ่งเน้นในการให้บริ การเป็ นหลัก การให้บริ การรถ
เช่าด้วยรถใหม่ที่มีคุณภาพ และสมรรถนะเยีย่ มผ่านการตรวจเช็คมาเป็ นอย่างดี ในรู ปแบบการเช่าระยะยาว พร้อมพนักงานขับรถ
ด้วยอัตราเช่าที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีรถทดแทนให้ใช้ในกรณี รถขัดข้อง หรื อเกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงการให้บริ การฉุ กเฉิ นตลอด
24 ชัว่ โมง บริ ษทั ยังจัดให้มีบริ การหลังการขาย โดยผ่านศูนย์ประสานงาน (Call Center) ในรู ปแบบ One Stoop Service ดูแล
ลูกค้า นัดหมายนํารถยนต์เข้ารับการบํารุ งรักษา ประสานงาน ให้คาํ แนะนําเรื่ องต่างๆ พร้อมทีมช่างมืออาชีพ และการบริ การรถ
ซ่อมบํารุ งเคลื่อนที่

รายงานประจําปี 2562
9

(4) ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
เน้นการให้บริ การกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบธุ รกิจทั้งรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงหน่ วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดย
กลุ่มลูกค้าหลักในปั จจุ บนั คือ กลุ่มธุ รกิจพลังงานและปิ โตรเคมี กลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มธุ รกิจโครงสร้างพื้นฐาน
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนื อ และภาคใต้ กลุ่มธุ รกิจห้างสรรพสิ นค้า กลุ่มองค์กรด้านการศึกษา
ทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรี ยนนานาชาติ
(5) การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษทั ใช้การนําเสนอบริ การโดยตรงกับลูกค้า และจัดให้มีศูนย์บริ การทัว่ ประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ารับบริ การ
ได้สะดวกยิ่งขึ้ น รวมทั้งจัดทําเว็บ ไซต์ http://www.pil.premier.co.th ไว้สําหรั บ บริ ก ารลู ก ค้า ทั้งในการต่ อ อายุสั ญ ญา หรื อ
พิจารณาสิ นค้าและบริ การอื่นๆ เพิ่มเติมได้
(6) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั มีข้ นั ตอนการจัดหายานพาหนะ อุปกรณ์ส่วนควบทุกรู ปแบบจากตัวแทนจําหน่ ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ น
ทางการจากค่ายผูผ้ ลิตรถยนต์หรื อผูน้ าํ เข้าหรื อผูผ้ ลิตที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการคัดเลือกบุคลากรหรื อบริ การ ตามความต้องการ
ของลูกค้า โดยได้รับการรั บรองมาตรฐาน ISO 9001 สร้ างความมัน่ ใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึ งการ
รับประกันจากจากผูผ้ ลิตโดยตรง
2. ธุรกิจการให้ บริการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย
เป็ นการให้บริ การจัดหาประกันภัยประเภทต่างๆ ที่ให้ความคุม้ ครองเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดย
คัดเลื อ กบริ ษ ทั ประกันภัย ที่ มี สถานะมัน่ คง มี ห ลักการชดใช้ค่ าสิ น ไหมอย่างยุติธ รรมและรวดเร็ ว ให้ค าํ แนะนํา ในการทํา
ประกันภัยที่จาํ เป็ นกับความเสี่ ยงภัย เพื่อให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ และให้บริ การเกี่ยวกับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
แก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการนิติบุคคลและบุคคลทัว่ ไป
(1) ลักษณะของการบริการ
ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการทําประกันภัยประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า และให้บริ การ
ด้านการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั ประกันภัย ประกอบด้วยประกันภัยหลัก 5 ประเภท ดังนี้
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันอัคคีภยั
- ประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
- ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
- ประกันสุ ขภาพ
(2) การตลาดและการแข่ งขัน
ธุ รกิจประกันวินาศภัย ในปี ที่ผา่ นมา เมื่อสิ้ นปี 2561 มีเบี้ยประกันวินาศภัย จํานวน 231,990 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
6.21 เมื่ อเที ยบกับปี ที่ ผ่านมาพบว่าเบี้ ยประกันภัยรถยนต์และเบี้ ยประกันเบ็ดเตล็ด มี อตั ราการเติ บโตโดดเด่ น แนวโน้มการ
แข่งขันในตลาดประกันภัยยังคงรุ นแรง จากช่องทางการขายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการขายผ่าน เว็บไซด์ แอปพลิเคชัน่ มือถือ
หรื อร้านสะดวกซื้ อ การรักษาฐานลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์และขยายผลิตภัณฑ์ยงั คงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ
(3) กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
1) มุ่งเน้นในการให้บริ การที่ มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งความเป็ นมื ออาชี พให้แก่ลูกค้า โดยเสริ มสร้ าง
พัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในด้า นวิ ช าการ การบริ ก าร เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ภาพของการเป็ นตัว แทน
ประกันภัย
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2)
3)

จัดหาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
คัดเลือกบริ ษทั ประกันภัยที่มีความมัน่ คงและเสถียรภาพ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า และทํางาน
ร่ วมกับกรมการประกันภัยเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ทั้งลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั ในกลุ่มตัวแทนประกันภัย

(4) ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริ ษทั มี 2 กลุ่ม
1) กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
2) กลุ่มลูกค้าทัว่ ไปที่อยูใ่ นธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคการขนส่ งและภาคบริ การ
(5) การจัดจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
มีช่องทางการจัดจําหน่าย 4 ทางหลักๆ ในการเข้าถึงลูกค้าดังนี้
1) จากเจ้าหน้าที่การตลาดของบริ ษทั โดยตรง
2) จากการแนะนําของบริ ษทั อื่นๆ ในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
3) จากตัวแทนอิสระภายนอก
4) จากเว็บไซต์ของบริ ษทั
(6) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั มี นโยบายในการจัดหาผลิ ตภัณฑ์ที่จาํ เป็ นต่อการป้ องกันความเสี่ ยงภัยและเป็ นประโยชน์แก่ ลูกค้า มี ความ
คุม้ ครองภัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัยที่มนั่ คงทางการเงิ น มี ชื่อเสี ยง มี
ความน่าเชื่อถือที่เป็ นที่รู้จกั ในวงการประกันภัย และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ความมัน่ ใจว่าลูกค้าของบริ ษทั จะได้รับ
ชดเชยค่าสิ นไหมอย่างยุติธรรม และลูกค้าเลือกใช้บริ การตามความต้องการที่เกิดประโยชน์กบั ลูกค้ามากที่สุด
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ปัจจัยความเสี่ ยง
การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นกระบวนการสําคัญที่จะช่วยส่ งเสริ มให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย ซึ่ งจะนําไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ และสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
กรอบการบริหารความเสี่ ยง
องค์ประกอบที่สําคัญในการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ นโยบาย และความมุ่งมัน่ ในการบริ หาร
ความเสี่ ยง การนําไปปฏิบตั ิ การติดตามตรวจสอบ การทบทวน และการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง ทั้งบริ ษทั
และบริ ษัท ย่ อ ยได้นํา กรอบข้อ กํา หนด หลัก การ และแนวทางของระบบการบริ หารความเสี่ ย ง COSO Enterprise Risk
Management (COSO ERM) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสากลสําหรับการจัดการความเสี่ ยงมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและ
ประเมิ นความเสี่ ยงตามหลักการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิ บตั ิ รวมถึ งการใช้กรอบการบริ หารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน ISO
31000 ด้วย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ เกณฑ์ในการวิเคราะห์
วัดระดับ ค่าความเสี่ ยง และการจัดลําดับความเสี่ ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ ของบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยพิจารณา
จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) และความรุ นแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ ยง (Impact) เพื่อ
เป็ นมาตรฐานให้คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกส่ วนงานขององค์กร นําไปใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน
ความเสี่ ยง และจัดทําแผนในการควบคุมความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นให้อยูใ่ นระดับที่บริ ษทั ยอมรับ ตลอดจนการกําหนดให้มีการทบทวน
และติดตามอย่างต่อเนื่องในทุกรายไตรมาส
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประกาศนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และได้จดั ทําคู่มือบริ หารความเสี่ ยงเพื่อ
เผยแพร่ ให้พนักงานรับทราบและใช้เป็ นคู่มือการปฏิบตั ิงานด้านบริ หารความเสี่ ยง คู่มือดังกล่าวครอบคลุมความเสี่ ยงด้านการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งบริ ษทั ได้รับการรับรองสถานะให้เป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ตอย่างเป็ นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และบริ ษทั ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็ นสมาชิ กแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
การบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานและการกํากับดูแล สร้ าง
ความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของระบบการจัดการและความยืดหยุน่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และปกป้องธุรกิจและบริ การของบริ ษทั
โครงสร้ างการบริหารความเสี่ ย ง
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีผูร้ ั บผิดชอบงานด้านบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยง มี การดําเนิ นการอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ซึ่ งประกอบด้ว ยกรรมการบริ ษ ัท 1 ท่ า นและผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ของบริ ษ ัท ย่อ ย
ดําเนินงานภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
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คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการผูจ้ ดั การ

งานตรวจสอบภายใน

คณะทํางานด้านบริ หารความเสี่ ยง

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กาํ หนดนโยบายและกํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยง กําหนด
ทิศทางหรื อแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง ให้คาํ แนะนําและดําเนิ นการ เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูบ้ ริ หารมีเครื่ องมือและกระบวนการที่
เหมาะสมในการจัดการความเสี่ ยง สอบทานการปฏิ บตั ิ ตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการยัง
สามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม ส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงภายในบริ ษทั อนุ มตั ิระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรั บได้ และระดับเบี่ ยงเบนที่ ยอมรั บได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance) นอกจากนี้ มีหน้าที่ กาํ กับดู แลและติ ดตามการ
บริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ย งที่ ได้รับการอนุ ม ัติอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล รายงานความเสี่ ยงที่สาํ คัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ติดตามและให้ขอ้ สังเกตในการบริ หารความเสี่ ยง
ขององค์กร
ในการทํางานด้านการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการผูจ้ ดั การได้ประกาศแต่งตั้งคณะทํางานด้านบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 กําหนด แนะนํา อนุ มตั ิกรอบ และแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษท
ั ซึ่ งประกอบด้วยนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยง โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยง ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
 สนับสนุ น ส่ งเสริ ม พัฒนา สื่ อสาร การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุ มภายในให้เป็ นกระบวนการที่ ต่อเนื่ อง
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษทั และเป็ นวัฒนธรรมในองค์กร
 ติดตาม ให้ขอ้ สังเกต กํากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามนโยบาย และคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงและ
นําเสนอกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
 จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดําเนิ นงานตามระบบบริ หารความเสี่ ยงเป็ นรายไตรมาส
 รายงานความเสี่ ยงที่ สาํ คัญ พร้ อมรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษท
ั และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
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กระบวนการบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั ได้นาํ ระบบการบริ หารความเสี่ ยงตามหลัก COSO ERM และใช้กรอบการบริ หารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน ISO
31000 มาเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรื อความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุ
แนวทางในการจัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าว ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมหรื อยอมรับได้ โดยมีการประเมินความเสี่ ยงเป็ นรายไตร
มาส และนํารายงานเสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดผลกระทบรุ นแรง
มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากความเสี่ ยงในการแสวงหาโอกาสในการดําเนิ นธุ รกิ จ บริ ษทั กําหนดแผนการจัดการ
ความเสี่ ยง 4 ระดับ คือ
1. การยอมรับความเสี่ ยง
2. การจัดการความเสี่ ยง
3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง
4. การโอนความเสี่ ยง
การวิเคราะห์ กําหนดประเภทความเสี่ ยง และมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ ยง
บริ ษทั ได้วิเคราะห์ กําหนดและระบุความเสี่ ยงโดยจําแนกประเภทและที่มาของความเสี่ ยงไว้ จากการประเมินความเสี่ ยง
โดยพิจารณาตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยงและแนวโน้มจากปั จจัยภายนอกรวมถึงปั จจัยภายใน โดยกําหนดความเสี่ ยงที่อาจมี
ผลกระทบกับธุรกิจของบริ ษทั ไว้ 5 ประเภท ได้แก่
1. ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ ยงด้านการเงิน
3. ความเสี่ ยงด้านการบริ หารและการดําเนินงาน
4. ความเสี่ ยงด้านสังคม
5. ความเสี่ ยงด้านกฎระเบียบ
ธุรกิจให้ บริการรถเช่ า
1) ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์
- การแข่ งขันทางการตลาดทีส่ ู งขึน้
ในปี 2562 ข้อมูลภาพรวมธุ รกิจรถเช่ายังพบว่ามีอตั ราการเติบโตของจํานวนรถและความต้องการใช้รถยนต์เช่า
ขององค์กรขนาดต่างๆ ทั้งภาครั ฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่ อง อันเนื่ องมาจากนโยบายภาครั ฐ นโยบายองค์กร แนวทางการ
บริ หารงานทรัพย์สินและปั จจัยเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดรถยนต์ใช้แล้ว ส่ งผลการให้ธุรกิจบริ การรถเช่า
(Operating Lease) ยังขยายตัว เกิดการแข่งขันในกลุ่มผูใ้ ห้บริ การในธุ รกิจประเภทเดียวกัน ส่ วนธุ รกิจรถโดยสารไม่ประจําทาง
ซึ่ งประกอบไปด้วยรถโรงเรี ยน รถรับ-ส่ งพนักงาน และรถบริ การรับ-ส่ งเฉพาะจุด (Shuttle Bus) มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้นเช่นกัน เนื่ องมาจากนโยบายภาครัฐในการออกกฎหมายควบคุมรถโดยสารประเภทต่างๆ อย่างเข้มงวด ทําให้ผบู ้ ริ การหันมา
ปรั บมาตรฐานใหม่ การขยายตัวของประชากรและการขยายธุ ร กิ จ การขยายโรงเรี ยนไปในพื้นที่ ต่างๆ การบริ หารจัดการ
ตลอดจนการควบคุมดูแลที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ปั จจัยเหล่านี้ ลว้ นทําให้เกิดการแข่งขันสู งทั้งทางด้านราคาและบริ การ
ซึ่ งทางบริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นเรื่ องคุณภาพด้านการให้บริ การเป็ นสําคัญ บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงและขาดโอกาสการขายสําหรับลูกค้าที่
ให้ความสําคัญด้านราคาเพียงอย่างเดียว
มาตรการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
บริ ษทั ได้ใช้แผนการดําเนิ นการในการรับมือความเสี่ ยงดังกล่าวด้วยมาตรการหลักรักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้าง
ฐานลูกค้าใหม่ที่เล็งเห็ นคุ ณค่าในงานบริ การ พัฒนาเครื่ องมื อวิเคราะห์ลูกค้าเดิ มและลูกค้าใหม่ท้ งั ด้านข้อมู ลการใช้งานและ
ข้อมูลทางการเงินเพื่อลดความเสี่ ยง เพิ่มลูกค้าที่มีศกั ยภาพที่ให้ความสําคัญด้านบริ การมากกว่าราคา สร้างคุณค่าเพิ่มและความ
รายงานประจําปี 2562
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แตกต่างของการบริ การในหลายภาคส่ วน การสร้างความแตกต่างในการบริ การที่ครบวงจร ตั้งแต่การร่ วมทํางานกับลูกค้า เป็ นผู ้
ร่ วมคิ ด ให้ค าํ แนะนํา วางแผน ดําเนิ นการและพัฒนาจนสําเร็ จ การสร้ างความแตกต่ างทางนวัต กรรมด้วยการร่ วมมื อ ผูม้ ี
ประสบการณ์ในสายธุรกิจอื่นๆ ทั้งภายในกลุ่มพรี เมียร์ หรื อองค์กรคู่คา้ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและการวิเคราะห์ เช่น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการขับขี่เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุบนท้องถนน การริ เริ่ มนวัตกรรมรู ปแบบบริ การใหม่ๆ เช่น พนักงาน
ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร (Personal Accelerator) ในธุ รกิจบริ การพนักงานขับรถ การบริ การครบวงจร เช่น บริ การงานจดและต่อทะเบียนที่
รวดเร็ ว งานประกันภัยพร้ อมเงื่ อนไขความคุม้ ครองตามกฎหมายหรื อสู งกว่า การขยายเครื อข่ายศูนย์บริ การที่ ครอบคลุมทัว่
ประเทศที่พร้อมให้บริ การทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมงผ่าน ศูนย์บริ การลูกค้า (Customer Service) การข้ามขีดจํากัดด้วยการให้บริ การ
ครอบคลุมการเดิ นทางหรื อการใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถตู ้ รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ไป
จนถึงรถบรรทุกเพื่อการพาณิ ชย์ สิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ นส่ วนประกอบสําคัญที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ให้อยูใ่ น
ระดับบริ ษทั ชั้นนําของธุรกิจต่อไป
จากผลการดําเนินงานในปี 2562 พบว่าร้อยละ 34.18 ของจํานวนรถใหม่ที่ให้บริ การเช่าในปี 2562 นั้น เป็ นสัญญา
เช่ าที่ เกิ ดขึ้ นจากลู กค้าใหม่ จากธุ รกิ จประเภทต่ างๆ โดยรถเหล่านั้นประกอบไปด้วย รถยนต์หรื อรถอเนกประสงค์สําหรั บ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง รถกระบะที่ใช้ธุรกิจการเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์ รถโดยสารไม่ประจําทางสําหรับ
รับส่ งผูใ้ ช้บริ การห้าง รถที่ใช้ในกิจการเฉพาะทาง และอื่นๆ
ในปี 2563 ทางบริ ษทั ย่อยได้จดั เตรี ยมแผนธุ รกิจเพื่อรองรับความเสี่ ยงดังกล่าวด้วยการเพิ่มมูลค่าเสนอสิ นค้าและ
บริ การตามที่ดาํ เนิ นการมาโดยตลอด และยังจัดเตรี ยมแผนขยายธุ รกิจที่ทางบริ ษทั มีศกั ยภาพในการให้บริ การและเป็ นที่ตอ้ งการ
ของตลาดในปั จจุ บนั โดยจะผลักดันธุ รกิจรถโรงเรี ยนและรถรับส่ งประเภทต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและความ
ต้องการด้านมาตรฐานบริ การและความปลอดภัยต่อไป
2) ความเสี่ ยงจากการประเมินมูลค่ ารถใช้ งานแล้ ว
สื บเนื่ องจากปี 2557 และ 2558 ทางบริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นการประเมินมูลค่าเผื่อการด้อยค่าของรถยนต์ไปแล้วนั้น ณ ปี
2562 พบว่าราคาขายรถใช้แล้วมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ทรงตัวหรื อดีข้ ึนในบางกลุ่ม อาทิ รถยนต์เอนกประสงค์ รถยนต์สาํ หรับ
ครอบครั ว สําหรั บรถโดยสารขนาดใหญ่ เช่น รถบัสที่ ได้มีการสํารองการด้อยค่าไปแล้วนั้นพบว่าราคาขายยังคงอยู่ในเกณฑ์
ใกล้เคียงกับราคาประเมินซึ่ งไม่ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญในการขาย จากผลการดําเนินงานในปี 2562 พบว่าบริ ษทั มีผลกําไรจากการ
ขายรถ 3,062,393 บาท จากการขายรถจํานวนทั้งสิ้ น 650 คัน หากรวมมูลค่าด้อยค่าที่ประเมินไว้รวมเป็ นทั้งสิ้ น 12,235,871 บาท
ดังนั้นในภาพรวมถือว่าความเสี่ ยงจากการประเมินมูลค่ารถใช้งานลดลง
3) ความเสี่ ยงด้ านต้ นทุนทางการเงิน
เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ ยมี แนวโน้มการปรั บสู งขึ้ น ทําให้โอกาสบริ การเช่ าของบริ ษทั ย่อยก็จะยากขึ้ น หากมี การ
แข่งขันด้านราคา อย่างไรก็ตามบริ ษทั ต้องหาลูกค้าที่ให้ความสําคัญด้านบริ การที่มีคุณภาพมากกว่าคํานึงถึงราคา
4) ความเสี่ ยงด้ านการบริหาร/การดําเนินงาน
ความเสี่ ยงทางด้านบุคลากร (แผนสื บทอดตําแหน่ง)
บริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนพนักงานที่มีอายุค่อนข้างมาก การเกษียณอายุการทํางานจึงเป็ นสัดส่ วนที่สูงทําให้ส่งผลต่อบริ ษทั
ย่อย ที่จะขาดแคลนบุคลากรในระดับต่างๆ ทั้งตําแหน่งที่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน หรื อตําแหน่งงานที่มีความเฉพาะทาง
มาตรการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ย่อยได้มีการพิจารณาการขยายอายุเกษียณจาก 55 ปี เป็ น 60 ปี พร้อมทั้งมีการจัดทําแผนสื บทอดในตําแหน่ ง
งานที่สาํ คัญของทุกฝ่ ายงาน โดยมุ่งเน้นไปตําแหน่ งงานในระดับผูจ้ ดั การแผนกขึ้นไป ที่จะเกษียณอายุภายในระยะเวลา 1-3 ปี
หรื อตําแหน่งงานที่มีความเสี่ ยง ซึ่ งได้จดั ทําแผน และวิธีการจัดทําแผนการทดแทนในตําแหน่ งงานดังกล่าว และสื่ อสารให้กบั
ผูบ้ งั คับบัญชารับทราบในแนวทาง รวมถึงมีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นในการเรี ยนรู ้ หรื อการพัฒนาการทํางานอย่างต่อเนื่ อง และ
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หมุนเวียนหน้าที่กนั ภายใน เพื่อทําการทบทวนค่างาน และจัดระดับงานเป็ นรายบุคคล โดยเชื่ อมโยงกับระบบประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานประจําปี ซึ่ งเชื่อมโยงกับการพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร) และบริ ษทั มี
การวิจยั สํารวจความต้องการของพนักงาน เพื่อนําข้อเสนอแนะต่างๆ มาจัดทําแผนการปรับปรุ งเพื่อให้ความผูกพันของพนักงาน
เพิ่มขึ้ น รวมทั้งใช้เครื่ องมื อ Happy Workplace ในการบริ หารความสุ ขในการทํางานของพนักงานอย่างต่อเนื่ อง จากผลการ
ดําเนิ นงานในปี 2562 พบว่าได้ดาํ เนิ นการแผนสื บ ทอดครบทุ กตํา แหน่ งตามแผนงาน ยกเว้นกลุ่ ม พนักงานขับ รถโดยสาร
สาธารณะประเภท 2 ที่มีความต้องการในตลาดสู งแต่มีจาํ นวนผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์นอ้ ย จึ งต้องดําเนิ นการสรรหา
หรื อพัฒนาบุคลากรที่มีให้มีใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะประเภท 2 ต่อไป
5) ความเสี่ ยงด้ านสั งคม
- อุบัตเิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ บนท้ องถนน
จากข้อมู ลสถิ ติการเกิ ดอุบตั ิ เหตุของบริ ษทั ในปี 2562 พบว่ามี อุบตั ิ เหตุเกิ ดขึ้ นทั้งสิ้ น 1,974 ครั้ ง แบ่งเป็ นอุบตั ิเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าที่เช่ารถไปใช้งาน 1,868 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 0.16 เป็ นอุบตั ิเหตุหนักจํานวน 3 ครั้งและอุบตั ิเหตุกลางถึงเบา
จํานวน 1,865 ครั้ ง เกิ ดจากบริ การรถโดยสารไม่ประจําทางที่ อยู่ภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั เองจํานวน 25 ครั้ ง จาก
จํานวนเที่ยววิ่งทั้งหมด 29,144 เที่ยว คิดเป็ นร้อยละ 0.09 และอุบตั ิเหตุจากบริ การรถรับ-ส่ งนักเรี ยนจํานวน 10 ครั้ง จากจํานวน
เที่ยววิ่งทั้งหมด 15,443 เที่ยว คิดเป็ นร้อยละ 0.06 ซึ่ งอุบตั ิเหตุของรถโดยสารไม่ประจําทางและรถรับ-ส่ งนักเรี ยนเป็ นอุบตั ิเหตุ
เบาทั้งสิ้ น จากสถิติที่เกิดขึ้นดังกล่าวทางบริ ษทั ตระหนักถึงเรื่ องความปลอดภัยในสังคมจึงกําหนดเป็ นมาตรการเพื่อบริ หารความ
เสี่ ยงในการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ย่อยได้ให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนเป็ นอย่างสู ง จึ งได้จดั เตรี ยมแผนรองรั บในกลุ่ม
พนักงานที่รับผิดชอบด้วยการฝึ กอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2562 ได้ร่วมกับบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด จัดการฝึ กอบรมขับขี่ปลอดภัยมาตรฐานสําหรั บพนักงานภายในองค์กรทั้งกลุ่มพนักงานขับรถ กัปตันรถ
โดยสาร พนักงานทัว่ ไป พนักงานกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ตลอดจนผลักดันให้ลูกค้าและคู่คา้ ส่ งพนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมซึ่ งได้เข้า
อบรมแล้วเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 200 คนจาก 28 องค์กร ปลูกฝังทัศนคติสร้างสังคมขับขี่ปลอดภัยอย่างยัง่ ยืนต่อไป
นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมและตรวจสอบการขับขี่ มีการบริ หารจัดการให้เกิดความปลอดภัยกับ
ผูใ้ ช้เส้นทางบนท้องถนน อาทิ การใช้ระบบ GPS การจํากัดความเร็ วในการขับขี่ของรถรับ-ส่ งนักเรี ยนและรถโดยสารไม่ประจํา
ทาง มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทุกวัน โดยกําหนดระดับแอลกอฮอล์ตอ้ งไม่เกิน 30 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็น และการวัดความดัน
โลหิ ตเป็ นประจําแก่พนักงานขับรถ และกําหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน ซึ่ งในปี 2562 บริ ษทั มี การตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็ น
จํานวนทั้งสิ้ น 16,603 ครั้ง ไม่พบระดับแอลกอฮอล์สูงเกินกว่าที่บริ ษทั กําหนด ตลอดจนการรณรงค์ขบั ขี่ปลอดภัยร่ วมกับลูกค้า
ภาครั ฐและหน่ วยงานเกี่ ยวข้อง ผลักดันการนําเทคโนโลยีการจัดการข้อมู ลตัวรถและนํามาวิเคราะห์ การใช้งานและควบคุม
พฤติกรรมการขับขี่ให้กบั ลูกค้า เพื่อป้ องกันและให้มนั่ ใจว่าการให้บริ การของบริ ษทั มีความปลอดภัยสู งสุ ดและแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และบริ ษทั ยังร่ วมมือกับบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์ในการจัดฝึ กอบรมการขับขี่ปลอดภัยและการบํารุ งรักษารถยนต์
เบื้องต้นรวมถึงกฎจราจรต่าง ๆ ให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั ทุกไตรมาส
ธุรกิจให้ บริการประกันวินาศภัย
1) ความเสี่ ย งด้ านกลยุทธ์
- การรักษาฐานลูกค้ าเดิม
ในปี 2562 การแข่งขันในการเพิ่มช่องทางการขายประกันค่อนข้างสู ง การให้ส่วนลดที่สูงขึ้นมากอีกทั้งคู่แข่งได้
เพิ่มช่องทางใหม่ๆ การให้ลูกค้าผ่อนชําระค่าเบี้ยประกันภัย เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ อาประกันมากขึ้น การขายออนไลน์
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ส่ งผลให้ค่าเบี้ยประกันภัยถูกกว่า คู่แข่งขันรายใหม่ บริ ษทั นายหน้าอื่นลดค่าเบี้ยประกันภัยได้มากกว่า พรบ. สามารถลดได้ถึง
ร้อยละ 30 ทําให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยฐานลูกค้าเดิม
มาตรการบริหารความเสี่ ย ง
บริ ษทั ได้นาํ เสนอช่องทางในการที่ให้ลูกค้าเข้าถึงการเอาประกันได้รวดเร็ วขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น
อีกทั้งได้นาํ เสนอผลิตภัณฑ์การประกันภัยอื่นที่ลูกค้ายังไม่ได้ทาํ เพิ่มเติมไปด้วยและสิ่ งสําคัญด้านหนึ่ งที่บริ ษทั เร่ งดําเนิ นการ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง คือ “การให้บริ การหลังการขาย” บริ ษทั ได้มีการพัฒนา ปรับปรุ งขบวนการทํางาน การให้บริ การด้าน
สิ นไหม อํานวยความสะดวก การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมแก่ลูกค้า ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดแข็งของบริ ษทั เมื่อเทียบกับบริ ษทั นายหน้าด้วยกัน
ทําให้สามารถรักษาลูกค้าเดิมได้ และลูกค้ามีการแนะนํา บอกต่อลูกค้าใหม่มาตลอด ทําให้บริ ษทั สามารถรักษาฐานรายได้จาก
การต่ออายุของลูกค้าเดิมไว้ได้มากกว่าร้อยละ 80 อีกทั้งบริ ษทั ยังมีแผนที่จะขยายตลาดลูกค้าในกลุ่มพรี เมียร์ ให้มากขึ้น โดยการ
นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการแข่งขันและลดความเสี่ ยงลง
2) ความเสี่ ย งด้ านการบริหาร/การดําเนินงาน
- ความเสี่ ย งเรื่ องแผนสื บทอดและสรรหาบุคลากร
บริ ษทั มีจาํ นวนวนบุคคลากรมีอายุค่อนข้างสู ง ใกล้วยั เกษียณส่ งผลให้บริ ษทั ขาดแคลนบุคลากรในระดับบริ หาร
และพนักงานนายหน้าขายประกัน ซึ่ งจะต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็ นนายหน้าจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)
มาตรการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับการเกษียณอายุพนักงานจาก 55 ปี เป็ น 60 ปี ทําให้บริ ษทั มีระยะเวลา
ในการสรรหาพนักงานขึ้นมาเป็ นผูส้ ื บทอด อีกทั้งเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารบุคคลากร บริ ษทั ได้มีการส่ งเสริ มให้
พนักงานไปสอบเพื่อขออนุ ญาตเป็ นนายหน้าขายประกัน และจัดส่ งให้เข้ารั บการอบรมจากหน่ วยงานภายนอก เช่น สมาคม
ประกันวินาศภัย บริ ษทั ประกันภัย ฯ เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต
ความเสี่ ย งบริษัทในการถูกเพิกถอนหลักทรัพ ย์ จดทะเบียน
หุ ้นของบริ ษทั ถูกตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยขึ้นเครื่ องหมาย “C” ตั้งแต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2561 ด้วยเหตุส่วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั มีมูลค่าตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้ว ประกอบกับงบการเงินของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 เป็ นเวลาสามปี ติดต่อกัน ซึ่ งตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 บริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรพย์จดทะเบียนเช่นกันด้วย
อุปสรรคในการแก้ไขกรณี บริ ษทั ถูกขึ้นเครื่ องหมาย “C” และการแก้ไขประเด็นที่ผสู ้ อบบัญชี ไม่แสดงความเห็นต่องบ
การเงิ น มาจากคดี ที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ชําระค่างานของกิ จการร่ วมค้า พีอี-เพทแลนให้กบั บริ ษทั
เนาวรั ตน์พฒ
ั นาการ จํากัด(มหาชน) (ตามข้อมู ลที่ เปิ ดเผยในส่ วนที่ 1 การประกอบธุ รกิ จ หัวข้อ 1.2 การเปลี่ ยนแปลงและ
พัฒนาการที่สําคัญในช่วงปี 2560-2562) ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการยื่นคําร้องขออนุ ญาตฎี กาต่อศาลฎี กา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
2562 ด้ว ยคดี ดัง กล่ า วยัง ไม่ เ ป็ นที่ สุ ด ขึ้ น อยู่กับ กระบวนการยุ ติ ธ รรมในอนาคต จึ ง เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การแก้ไ ขการถู ก ขึ้ น
เครื่ องหมาย “C” และการแก้ไขในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
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ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอื่น
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่ อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ทีต่ ้งั สํ านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกจําหน่ ายแล้ ว
งานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
นักลงทุนสั มพันธ์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

: บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
: 0107536001150
: ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริ การทางการเงิน ได้แก่ ธุรกิจการบริ การ
รถเช่าเพื่อการดําเนิ นงาน (Operating Lease) ธุ รกิ จนายหน้าประกันวินาศภัย
ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาํ หรับบริ ษทั ในกลุ่มฯ
: เลขที่ 1 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
: 0-2301-1550
: 0-2398-1188
: www.pe.premier.co.th
: 406,076,354.50 บาท
: 800,000,000.00 หุน้
: 0-2301-1569
: 0-2748-2063
: teerapol@pfc.premier.co.th
: 0-2301-1550
: 0-2398-1188
: ircontact@pe.premier.co.th

นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่ อบริษัท
: บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซ ซิ่ง จํากัด
เลขทะเบียนบริษัท
: 0105529047547
สถานทีต่ ้งั
: เลขที่ 1 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
: 0-2301-1900
โทรสาร
: 0-2301-1927
ประเภทธุรกิจ
: ให้บริ การรถเช่าเพื่อการดําเนิ นงาน (Operating Lease)
ทุนจดทะเบียน
: 320,000,000 บาท
จํานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกจําหน่ ายแล้ ว : 64,000,000 หุ น้
จํานวนหุ้นสามัญทีบ่ ริษัทถืออยู่
: 63,999,998 หุ น้
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ชื่ อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
สถานทีต่ ้งั
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกจําหน่ ายแล้ ว
จํานวนหุ้นสามัญทีบ่ ริษัทถืออยู่
ชื่ อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
สถานทีต่ ้ัง
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกจําหน่ ายแล้ ว
จํานวนหุน้ สามัญที่บริ ษทั ถืออยู่

: บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด
: 0845527000059
: เลขที่ 1 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
: 0-2301-1274 - 1281
: 0-2399-1055
: นายหน้าประกันวินาศภัย
: 7,000,000 บาท
:
70,000 หุน้
:
69,994 หุน้
: บริษัท พรีเมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด
: 0105543016793
: เลขที่ 1 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
: 0-2301-1000
: 0-2301-2098
: ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาํ หรับบริ ษทั ในกลุ่มฯ
: 60,000,000 บาท
:
600,000 หุน้
:
599,996 หุน้

ข้ อมูลบุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
1) นายทะเบียนหลักทรัพ ย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9378-89 โทรสาร 0-2009-9476 Call center 0-2009-9999
Website
: http://www.set.or.th/tsd
E-mail
: TSDCallCenter@set.or.th
2) ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้
- ไม่มี -
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3) ผู้สอบบัญชี
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรื อ
นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรื อ
นายฉัตรชัย
เกษมศรี ธนาวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190 โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192
4) ทีป่ รึกษาทางการเงิน
- ไม่มี 5) ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการว่าจ้างบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด (PFC) ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ
บริ ษ ทั ให้บ ริ การงานด้านบริ ห ารจัดการและงานสนับ สนุ น แก่ บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยตามสั ญ ญาว่าจ้างบริ ห ารให้
คําปรึ กษาธุรกิจและที่ปรึ กษาทางกฎหมาย สําหรับการดําเนินคดีบริ ษทั ได้วา่ จ้างสํานักงานกฎหมายภายนอกดําเนิ นคดี
6) ทีป่ รึกษาหรื อผู้จัดการภายใต้ สัญญาการจัดการ
สัญญาว่าจ้างบริ หารและให้คาํ ปรึ กษาธุรกิจ
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด
เลขที่ 1 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2301-1000
โทรสาร 0-2398-1188
2.

ข้ อมูลสํ าคัญอื่น
-ไม่มี-
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ข้ อมูลหลักทรัพ ย์ และผู้ถือหุ้น
1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ทั มี ทุ นจดทะเบี ยน 406,076,354.50 บาท แบ่ งเป็ นหุ ้นสามัญ หุ ้น 812,152,709 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท ทุนเรี ยกชําระแล้ว 400,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
2.

ผู้ถือหุ้น
1) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ที่ถือหุ น้ สู งสุ ด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผถู ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
มีดงั ต่อไปนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

จํานวนหุ้น

%

199,700,081 24.96251
196,000,000 24.50000
42,439,226 5.30490
41,410,616 5.17633
22,974,780 2.87185
14,056,022 1.75700
13,416,235 1.67703
12,500,000 1.56250
11,964,495 1.49556
9,050,000 1.13125
563,511,455 70.43893

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

(ข) สัดส่ วนการถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย (Free float) เท่ากับร้อยละ 39.15
(ค) กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าร่ วมในการบริ หารจัดการของบริ ษทั
-ไม่มี-
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2) รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ย่อยที่ เป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบธุ ร กิ จหลักของ บริ ษทั พรี เมี ยร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด
(มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผถู ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด
ชื่ อ
1. บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
2. นายวิเชียร พงศธร
3. นางสาวทิพย์ชยา พงศธร
รวม

จํานวนหุ้น (หุ้น)
% สั ดส่ วนการถือหุ้น
599,996
100.00
1
0.00
3
0.00
600,000
100.00

บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด
ชื่ อ
1. บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
2. นายวิเชียร พงศธร
3. นางสาวทิพย์ชยา พงศธร
รวม

จํานวนหุ้น (หุ้น)
% สั ดส่ วนการถือหุ้น
63,999,998
100.00
1
0.00
1
0.00
64,000,000
100.00

บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด
ชื่ อ
1. บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
2. นายวิเชียร พงศธร
3. นางสาวทิพย์ชยา พงศธร
รวม

จํานวนหุ้น
% สั ดส่ วนการถือหุ้น
69,994
99.99
1
0.00
5
0.01
70,000
100.00

3) ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
บริ ษ ทั ไม่ มี ข อ้ ตกลงระหว่า งกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ ในเรื่ องที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อการบริ หารงานของบริ ษทั
3.

การออกหลักทรัพย์ อื่น
-ไม่มี-

นโยบายและการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเป็ นปี ๆ ไป
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โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

เลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)

งานตรวจสอบภายใน

คณะทํางานด้านบริ หารความเสี่ ยง

บมจ.พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
กรรมการผูจ้ ดั การ

บจ. พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000)

บจ. พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง

บจ. พรี เมียร์โบรคเคอร์เรจ

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการบริ ษทั
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1.

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ

1. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
2. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
3. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
5. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี *

6. นายเกรี ยงไกร รักษ์กลุ ชน #
7. นายอนุพงษ์ เตชะอํานวยพร #

ตําแหน่ง

กรรมการและ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

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

-

1/1
1/1
1/1

5/5

-

2/5

3/4

1/1

1/1

5/5

4/4

1/1

1/1

5/5

4/4

1/1

1/1

1/1

-

หมายเหตุ: * กรรมการที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม 2562
# กรรมการที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แต่งตั้งนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เป็ น
กรรมการแทนนายอนุพงษ์ เตชะอํานวยพร โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้นไป

โดยมีนายธี ระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ประวัติของนายธี ระพล จุฑาพรพงศ์ ปรากฎตามเอกสารแนบ 1
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ประกอบด้วย
นายกิ ตติ ศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์ นางวไลรั ตน์ ผ่องจิ ตต์ และนางเพ็ญศรี เดชติ่ งเอง สองในสามคนนี้ลงลายมื อชื่ อร่ วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษทั
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตําแหน่งหนึ่ งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุด
นั้น เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1) จัดการบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้น
แต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก่อนดําเนิ นการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
การทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันและการซื้ อหรื อขายสิ นทรั พย์ที่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย หรื อ
ตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กําหนด เป็ นต้น
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2) ทบทวนและอนุมตั ิเรื่ องที่มีสาระสําคัญ เช่น นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงสร้าง
การบริ หาร อํานาจการบริ หาร นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยหรื อที่กฎหมายกําหนดเป็ นประจําทุกปี และที่มีความจําเป็ น
3) กํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบาย ภารกิ จหรื อกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ ได้รับ
อนุ มตั ิ ติ ดตามดู แลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริ ษทั ไปปฏิ บตั ิ โดยในการประชุ มคณะกรรมการทุ กไตรมาสคณะกรรมการได้
ติ ด ตามผลการดําเนิ น งานของฝ่ ายบริ ห าร โดยกําหนดให้มี การรายงานผลการดําเนิ น งานและผลประกอบการของบริ ษ ัท
โดยเฉพาะในส่ วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้
4) พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมถึ งประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการที่วา่ งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
5) พิจารณาอนุ มตั ิ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ ดั การและประธาน
คณะกรรมการบริ หาร
6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
7) กํากับดูแลให้บริ ษทั มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงการรายงาน
และการติดตามผลที่มีประสิ ทธิ ภาพ
8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของ
ผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี
9) มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และการกํากับดูแลให้การ
บริ หารจัดการเป็ นไปตามนโยบายแนวทางและเป้ าหมายที่ จะก่ อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น อยู่ในกรอบของการมี
จริ ยธรรมที่ดี คํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย มีความโปร่ งใสในการดําเนิ นงาน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องเพียงพอ
10) อํานาจในการดําเนิ นการดังต่อไปนี้ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่ อได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นก่อนทั้งนี้ กําหนดให้
รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(ก) เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย และอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายหรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทน
คณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอํานาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจหรื อการมอบอํานาจช่วง ที่
ทําให้กรรมการหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อ
มีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั้งกําหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญของบริ ษทั ตามข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
1) เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
2) พิจารณากําหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ
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3) ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
บริ ษทั สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
4) สนับสนุนและส่ งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนและให้คาํ ปรึ กษาการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ
5) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทย่ อย
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ง

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)
ประชุม
ประชุม
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้น
2/2
1/1

1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์

ประธานกรรมการ

2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

กรรมการ

2/2

1/1

3. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง

กรรมการ

2/2

1/1

4. นายเดช ตุลยธัญ

กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

2/2

1/1

กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย
1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ และ นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่ วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษทั หรื อ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์ หรื อ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ หรื อ นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง คนใดคนหนึ่ งลงลายมือชื่อร่ วมกับ
นายเดช ตุลยธัญ อีกคนหนึ่งรวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตําแหน่งหนึ่ งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุด
นั้น เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ง

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)
ประชุม
ประชุม
คณะกรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้น
1/1
1/1

1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์

ประธานกรรมการ

2. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

กรรมการ

1/1

1/1

3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

กรรมการ

1/1

1/1

4. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง

กรรมการ
และรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ

1/1

1/1
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กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย
นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์ หรื อ นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง คนใดคนหนึ่ งลงลายมือชื่อร่ วมกับ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่ งโรจน์ หรื อ
นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ อีกคนหนึ่งรวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตําแหน่งหนึ่ งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุด
นั้น เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
2.

ผู้บริหาร
บริ ษทั ไม่มีพนักงานประจํา เนื่องจากบริ ษทั ดําเนินธุรกิจการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและใช้วธิ ี การว่าจ้าง บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่
แคปปิ ตอล จํากัด จัดทํางานด้านบัญชี และการเงิ นและงานสนับสนุ นอื่ นๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายอํานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การดําเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้
อํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจและหน้าที่ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย รวมถึงเรื่ อง
หรื อกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ดําเนินกิจการ และ/หรื อบริ หารงานประจําวันของบริ ษทั
2) จัดเตรี ยมนโยบายและทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงานและ
อํานาจการบริ หารต่างๆของบริ ษทั เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
3) ดําเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
4) มีอาํ นาจในการดําเนินการและอนุมตั ิค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กาํ หนดไว้ในอํานาจดําเนินการของบริ ษทั
5) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
6) เป็ นผูร้ ั บ มอบอํานาจของบริ ษ ทั ในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษ ทั ให้บ รรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ ข้อ บังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
7) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
8) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ อํานาจกรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจ
หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อรายการที่ ไม่อยู่ภายใต้การดําเนิ นธุ รกิ จปกติทวั่ ไปของ
บริ ษทั ซึ่ งการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
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รายชื่ อผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่ อยทีเ่ ป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก :
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด (PIL) และบริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด (PB) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี
ผูบ้ ริ หารจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่ อผู้บริหาร

ตําแหน่ ง

บริษัท

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

กรรมการผูจ้ ดั การ

PE

นายเดช ตุลยธัญ

กรรมการผูจ้ ดั การ

PIL

นายชญาน์วตั ปุตระเศรณี

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ-งานขายและการตลาด

PIL

นางอรุ ณี อรรคบุตร

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ-งานทรัพยากรบุคคลและธุรการ

PIL

นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง

รักษาการ-กรรมการผูจ้ ดั การ

PB

3.

เลขานุการบริษัทและผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายธี ระพล จุฑาพรพงศ์ เป็ นเลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อทําหน้าที่
เกี่ยวกับการประชุมของการประชุมผูถ้ ือหุ น้ คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสนับสนุนให้การกํากับดูแล
กิจการเป็ นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ
1) ต้องมีความรู ้ข้ นั พื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่า
ด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) ต้องมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการ
3) ต้องมีความรู ้ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริ ษทั และความสามารถในการสื่ อสารที่ดี เป็ นคุณสมบัติเสริ มที่ช่วยให้การ
ทําหน้าที่เลขานุการบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
หน้าที่ ความรั บผิดชอบหลักของเลขานุ การบริ ษทั คื อ การสนับสนุ นคณะกรรมการในด้านที่ เกี่ ยวข้องกับกฎระเบี ย บ
สําหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริ ษทั รวมถึงหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1) จัดการเรื่ องการประชุมผูถ้ ือหุ ้น การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ให้ผบู ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบตั ิตามมติและนโยบาย
ดังกล่าวผ่านกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3) ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั
ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบตั ิและข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการ
4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริ ษทั เป็ นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสื อจดทะเบียนนิ ติบุคคล บริ คณห์สนธิ
ข้อบังคับ ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
5) ดู แลให้มีการเปิ ดเผยข้อมู ลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่ รับผิดชอบต่อหน่ วยงานกํากับดู แลโดยเป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั
6) ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิ ต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้
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7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั เพื่อประกอบการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการ
8) จัดให้มีการให้คาํ แนะนําแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
บริ ษทั ได้แต่งตั้ง นางสาวจิตติมา นาคลดา เป็ นผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลงานบัญชีและ
งานการเงิน
4.

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในระดับที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และ
เปรี ยบเที ยบอ้างอิ งจากอุ ตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน รวมถึ งความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรั บผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่ นรู ปบําเหน็จประจําปี และเบี้ยประชุม สําหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารอยูใ่ นรู ป
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
1) บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ดังนี้
ค่ าตอบแทน
ปี 2561
ปี 2562
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
20,000
20,000
(บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการบริ ษทั
15,000
15,000
(บาท/คน/ครั้ง)
- กรรมการบริ ษทั
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
19,500
19,500
(บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000
15,000
(บาท/คน/ครั้ง)
- กรรมการตรวจสอบ
บําเหน็จ
250,000
250,000
(บาท/ปี )
- ประธานกรรมการบริ ษทั
250,000
250,000
(บาท/ปี )
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
220,000
220,000
(บาท/คน/ปี )
- กรรมการตรวจสอบ
220,000
220,000
(บาท/คน/ปี )
- กรรมการที่มิใช่กรรมการตรวจสอบ
สิ ทธิ ประโยชน์พิเศษอื่น/ผลประโยชน์พิเศษอื่น

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์พิเศษอื่น/ผลประโยชน์พิเศษอื่น
สําหรับกรรมการที่มีฐานะเป็ นผูบ้ ริ หารทุกท่าน ขอสละสิ ทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่ วนของเบี้ยประชุมและบําเหน็จ
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ในปี 2562 บริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรู ปเบี้ยประชุมตามจํานวนครั้งที่เข้าประชุม
และบําเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในรู ปเบี้ยประชุมตามจํานวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้
ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ชื่ อ-สกุล
ตําแหน่ ง
1. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
ประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย บุณยะสารนันท์
กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง *
กรรมการ
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ *
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
5. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภุกดี **
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายเกรี ยงไกร รักษ์กลุ ชน #
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายอนุพงษ์ เตชะอํานวยพร #
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ยอดรวม

เบีย้ ประชุม

บําเหน็จ
กรรมการ

ค่ าตอบแทน
รวม

-

250,000.00

350,000.00

75,000.00

-

220,000.00

295,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000.00

78,000.00

150,684.93

258,684.93

75,000.00

75,000.00

220,000.00

370,000.00

75,000.00
355,000.00

75,000.00
228,000.00

220,000.00
1,060,684.93

370,000.00
1,643,684.93

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

100,000.00

หมายเหตุ :
* กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

** กรรมการที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม 2562
# กรรมการที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562

2) บริ ษทั ย่อย: บริ ษทั พรี เมี ยร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด บริ ษทั พรี เมี ยร์ อิ นเตอร์ ลิ ซซิ่ ง จํากัด และบริ ษทั
พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด
- ไม่มี (ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
1) บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
- ไม่มี 2) บริ ษทั ย่อย: บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด
ปี 2562 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้ผบู ้ ริ หารในรู ปของเงินเดือนและเงินรางวัล (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจ
และผลตอบแทนจากการขาย ซึ่ งถือเป็ นค่าใช้จ่ายในการขาย ) จํานวน 5 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 9.06 ล้านบาท
(2) ค่ าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์ อื่น (ถ้ ามี)
1) บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
- ไม่มี รายงานประจําปี 2562
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2) บริ ษทั ย่อย: บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด
บริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน โดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราส่ วน
ร้ อยละของเงิ นเดื อนตามที่ บริ ษทั กําหนด โดยในปี 2562 บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พสําหรั บผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ย่อย จํานวน 5 ราย รวมทั้งสิ้ น 0.58 ล้านบาท
(3) การว่ าจ้ างด้ านการบริหารการให้ คาํ ปรึกษาธุรกิจและที่ปรึกษาทางกฎหมาย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการว่าจ้างบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด (PFC) ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ
บริ ษทั ให้บริ การงานด้านบริ หารจัดการและงานสนับสนุ นแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริ หารและให้คาํ ปรึ กษา
ธุ รกิ จและที่ ปรึ กษาทางกฎหมาย ซึ่ งการว่าจ้างดังกล่าวมี วตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการแยกงาน (outsourcing) เพื่อใช้บริ การจาก
หน่วยงานของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ซึ่ งเป็ นลักษณะการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่ วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและ
ปริ มาณธุ รกรรมของแต่ละบริ ษทั เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริ ษทั จะต้องจัดหาบุคคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุน
ให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน
ขอบเขตการให้บริ การครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
การบริ หารจัดการการกํากับกิจการ และสนับสนุนด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุ รกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายของ
แต่ละองค์กร รวมถึงดําเนิ นกิ จการให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กร เป็ นไปตามกฎระเบี ยบ ข้อกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีบุคคลกรที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญ เข้าทําหน้าเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารในแต่ละองค์กรที่ให้บริ การ
การบริ การให้คาํ ปรึ กษา ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาแก่องค์กรทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิจของกิจการ ทั้งด้านการ
วางแผนการกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จ การวางแผนทางการเงิ น ที่ ปรึ กษาทางกฎหมาย การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องการบริ หารงานบุคคลและงานสํานักงาน และงานสื่ อสารองค์กร รวมถึงการให้ความรู ้ดา้ นต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์
ความรู ้ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร
การบริ การในด้านการศึ กษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิ บตั ิ งานให้กบั องค์กร เพื่อให้การดําเนิ นกิ จการบรรลุ ตาม
เป้ าหมายและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อในกรณี ที่เรื่ องนั้นจําเป็ นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น งาน
ตรวจสอบภายในองค์กร งานด้านบรรษัทภิ บาล การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวกับตลาดหลักทรั พย์ งานคดี ความ ทะเบี ยน
หุน้ ส่ วนบริ ษทั บัญชีและภาษีอากร รวมถึงบริ หารจัดการแหล่งเงินทุนของกิจการการติดต่อสถาบันการเงิน
อย่างไรก็ตาม การทําสัญญากับ PFC ถือเป็ นการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทํารายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด และหาก PFC มีการ
เปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดของสัญญาหรื อเงื่ อนไขในการคิ ดค่าบริ การกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะนํารายละเอี ยดและ
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นตามความเหมาะสมของ
สัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทําสัญญาใหม่
5.

บุคลากร
บริ ษทั กําหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่ สอดคล้องกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งนี้บริ ษทั ย่อยมี พนักงาน
ทั้งหมด 265 คน โดยในปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจํานวนทั้งสิ้ น 126.50
ล้านบาท ซึ่ งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินรางวัล เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ เป็ นต้น (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่ งถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการขาย)
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จํานวนพนักงานและค่ าตอบแทน
ปี 2562

PE

PIL
(บริษทั ย่ อย)

PB
(บริษทั ย่ อย)

PC (2000)
(บริษทั ย่ อย)

รวม

ผูบ้ ริ หาร - ชาย (คน)
- หญิง (คน)

-ไม่มี-

2
1

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-

2
1

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

-ไม่มี-

186
66

3
7

-ไม่มี-

189
73

รวม (คน)

-ไม่มี-

255

10

-ไม่มี-

265

ค่ าตอบแทนพนักงาน (ล้ านบาท)

-ไม่มี-

119.43

7.07

-ไม่มี-

126.50

นโยบายการพัฒ นาบุคลากร
บริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มและแนวการปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง โดยได้จดั ทําแนวทางการพัฒนา
บุ คลากรให้สอดคล้องกับแผนและทิ ศทางการเติ บโตของธุ รกิ จ โดยแต่ละตําแหน่ งงาน แต่ละหน้าที่ จะได้รับการวิเคราะห์
ศักยภาพ (Competency) ที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานให้สัมฤทธิ์ ผลเป็ นรายบุคคล เพื่อกําหนดแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับภาระ
งานในหน้าที่ รวมถึงเพื่อเป็ นการพัฒนา/เตรี ยมความพร้อมของบุคลากรโดยการจัดทําแผนความก้าวหน้า/แผนสื บทอดตําแหน่ง
งาน (Career Path & Succession Plan)
คุณค่าหลัก (Core Value) คือหัวใจสําคัญขององค์กร ช่วยปรับแนวคิดของแต่ละคนให้มีกระบวนการคิด และการทํางานไป
ในทิ ศ ทางและลัก ษณะเดี ย วกัน ส่ ง ผลไปยัง ลู ก ค้า และผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน อี ก ด้ว ย ดัง นั้น หลัก ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ภายใต้ปรัชญาในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” หรื อคุณค่าหลัก
(Core Value) ขององค์กร ซึ่ งประกอบไปด้วย
1) คุณภาพ (Quality)
ความหมาย/นิยาม
มุ่งมัน่ พัฒนาคุณภาพในทุกด้าน
รายละเอียด
มุ่งมัน่ พัฒนา เสริ มสร้าง และผลักดันคุณภาพให้ดีเลิศในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการเป็ นผูน้ าํ ในด้านคุณภาพ
2) ความคิดสร้ างสรรค์ (Innovation)
ความหมาย/นิยาม
ใช้แนวความคิดใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
รายละเอียด
ริ เริ่ ม ผสมผสานแนวความคิดและความรู ้ต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้และพัฒนาการ
ดําเนินงานให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดผลสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน
3) ประโยชน์ ร่วมกัน (Mutual Benefits)
ความหมาย/นิยาม
ดําเนินการบนแนวคิดธุรกิจโลกใหม่ ในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์
รายละเอียด
ดําเนินการตามแนวคิดและหลักการที่ก่อให้เกิดการส่ งเสริ ม เกื้อกูลและสร้างประโยชน์
ให้กบั ธุรกิจ พนักงาน สังคม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ทั้งสร้างผลตอบแทนที่มีมูลค่า
ทางการเงิน พร้อมกับการพัฒนาสังคมไปสู่ ความสมดุลและยัง่ ยืน
4) ผสานความรู้ (Collaboration)
ผสานความรู ้และความสามารถเพื่อร่ วมคิดร่ วมสร้าง
ความหมาย/นิยาม
รายละเอียด
มีส่วนร่ วมในการคิด ปฏิบตั ิ และพัฒนา โดยการผสมผสานความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และ
ทรัพยากร ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่ วมกันของทุกฝ่ าย
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5) คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)
ความหมาย/นิยาม
ยึดหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และวิถีไทยที่ดีงาม
รายละเอียด
ดําเนินชีวติ โดยยึดหลักคุณธรรม เคารพและให้เกียรติซ่ ึ งกันและกันตามวิถีไทยที่ดีงาม
พร้อมทั้งดําเนินธุรกิจภายใต้จริ ยธรรมและ ธรรมาภิบาล โดยเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผูอ้ ื่นและสังคมไทย
คุณค่าหลักเป็ นสิ่ งที่ บริ ษทั ใช้เป็ นหลักที่ ยึดถือในการดําเนิ นธุ รกิ จมาโดยตลอด โดยมี ความเชื่ อว่าการดําเนิ นการ
ภายใต้ปรัชญา และคุณค่าหลักนี้ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและสังคม ร่ วมดําเนิ นการโดย
ยึดคุณค่าหลัก เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยูแ่ ละยัง่ ยืน
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้านบุคลากรให้ตอบสนองต่อแนวนโยบายหลักของบริ ษทั บริ ษทั จึงให้ความสําคัญต่อ
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน 3 แนวทางหลัก ดังนี้
(1) ด้ านความสามารถหลัก (Core Competency)
พนัก งานได้รั บ การพัฒ นาและหล่ อ หลอมในด้า น พฤติ กรรม ความเชื่ อ ทั ศ นคติ อัน เป็ นไปในทิ ศ ทางที่
ตอบสนองสนับสนุนต่อการบรรลุค่านิ ยมขององค์กรร่ วมกันของบริ ษทั ที่มุ่งดําเนิ นธุ รกิจแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความสมดุล
ให้กบั ธุ รกิจ พนักงาน และสังคม ตามปรัชญาการดําเนิ นธุ รกิจ “ธุรกิจ ก้ าวหน้ า พนักงานมั่นคง สั งคมยัง่ ยืน” และ “คุณค่ าหลัก
ขององค์ กร (Core Value)” ซึ่ งประกอบด้วย
1.1 คุณภาพ
1.2 ความคิดสร้างสรรค์
1.3 ประโยชน์ร่วมกัน
1.4 ผสานความรู ้
1.5 คุณธรรม จริ ยธรรม
(2) ความสามารถทางด้ านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
ทักษะและความสามารถทางด้านการบริ หารจัดการ ถือเป็ นความจําเป็ นและเป็ นเครื่ องมืออันสําคัญ สําหรั บ
พนักงานระดับบังคับบัญชา พนักงานระดับบริ หาร โดยบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและกําหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปั จจุบนั และที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในอนาตค ทั้งนี้ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารมีเครื่ องมือที่ดีพอ ในการนําพาองค์กร ทีมงานให้
บรรลุซ่ ึ งปรัชญา วิสัยทัศน์และคุณค่าหลักของบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย
2.1 การมีวสิ ัยทัศน์
2.2 การแก้ปัญหา และการตัดสิ นใจ
2.3 การสื่ อสาร
2.4 การทํางานเป็ นทีม และการสร้างเครื อข่าย
2.5 การปลูกฝังแนวคิด และสร้างแรงบันดาลใจ
2.6 การเป็ นโค้ชที่ดี
2.7 การดําเนินการให้สาํ เร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.8 การบริ หารด้วยธรรมาภิบาล
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(3) ความสามารถตามหน้ าทีร่ ับผิดชอบ (Functional Competency)
บุคลากรแต่ละท่าน แต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู ้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เต็มกําลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุซ่ ึ งประสิ ทธิ ผลของการทํางาน
และมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน
บริ ษทั ได้มีการเริ่ มดําเนิ นการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็ นการรักษาคนเก่ง
และคนดีให้อยูก่ บั องค์กรอีกทั้งยังส่ งผลให้พนักงานสามารถมีความเจริ ญก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพของตนเอง และเป็ นการ
พัฒนาขีดความรู ้ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้น ให้การทํางานบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้เพื่อที่จะสามารถแข่งขัน
ใน
ธุรกิจได้
การพัฒนาบุคลากรเน้นคุณค่าหลักในการดําเนิ นธุ รกิ จในรู ปแบบที่ ได้ประโยชน์ร่วมกันคือ ธุ รกิ จ พนักงาน
และสังคม แนวทางการบริ หารงานบุคคล มีดงั นี้
 พัฒ นาความสามารถของบุคลากร กําหนดการพัฒนาส่ งเสริ มคุณภาพทั้งความรู ้ ความสามารถ คุณภาพ
งานบริ การและความปลอดภัย ให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่ดีในแต่ละด้านมี
โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพที่ทาํ นอกจากนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน (ทักษะ ทัศนคติ เทคนิ ค) อย่างเป็ นระบบตามแผนการ
อบรมบุ ค ลากร (Training Roadmap) ซึ่ งครอบคลุ ม และสอดคล้อ งกับ Competency หลัก ขององค์ ก ร เพื่ อ ทํา ให้ มี ค วามรู ้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบตั ิงาน (Technical Skills) ให้เป็ นที่ยอมรับเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า
 ยึดหลักคุณธรรมและจริ ย ธรรม ส่ งเสริ มและเข้าร่ วมในกิ จกรรมที่ สนับสนุ นตามหลักวิถีไทยที่ ดี และ
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการยึดถือปฏิบตั ิตามคู่มือนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
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รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท
ประวัติคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนาม
อายุ 70 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท
26 เมษายน 2555
คุณวุฒ ิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิ น สหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 70/2549
 หลักสู ตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 32/2553
 หลักสู ตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557
 หลักสู ตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ น 19/2558
 หลักสู ตร Board that Make a difference (BMD) รุ่ นที่ 5/2560
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% )
-ไม่มีความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2552 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2556 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2556 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2543 – 2562
กรรมการ
2543 – ปั จจุบนั กรรมการ
2560 – ปั จจุบนั ที่ปรึ กษาประธานกรรมการ

บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
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นางแน่ งน้ อย บุณยะสาระนันท์
กรรมการ
อายุ 74 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท
26 เมษายน 2555
คุณวุฒ ิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, U.S.A.
 Senior Executive Program, (SEP) SASIN
การอบรมหลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 67/2550
 หลักสู ตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 9/2557
 หลักสู ตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่ นที่ 1/2560
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% )
-ไม่มีความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์ เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
-ไม่มี-
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นางเพ็ญศรี เดชติง่ เอง
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนาม
อายุ 63 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท
1 พฤศจิกายน 2560
คุณวุฒ ิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริ ญญาตรี คณะนิ ติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
การอบรมหลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 106//2556
• หลักสู ตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่ นที่ 15/2557
• หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 197/2559
• หลักสู ตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่ นที่ 26/2559
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% )
0.0000001 %
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์ เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)
2561 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2552 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด
2552 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด
2552 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด
2552 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ในกลุ่มพรี เมียร์
ปั จจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
งานบัญชี กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
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นางวไลรัตน์ ผ่ องจิตต์
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนาม
กรรมการผู้จัดการ
อายุ 56 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท
23 เมษายน 2557
คุณวุฒ ิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท การบริ หารธุ รกิจภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
 ปริ ญญาตรี คณะนิ ติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมหลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 106/2556
 หลักสู ตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่ นที่ 21/2557
 หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 198/2557
 หลักสู ตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่ นที่ 15/2557
 หลักสู ตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 13/2557
 หลักสู ตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่ นที่ 1/2560
การอบรมพิเศษ
 หลักสู ตร Strategic CFO in Capital Market รุ่ นที่ 2/2559
 หลักสู ตร Executive Development Program (EDP), Premier Group of Companies รุ่ นที่ 1/2559
 หลักสู ตร Leadership Development Program (LDP, Premier Group of Companies รุ่ นที่ 1/2560
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% )
0.0000075 %
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561 – 2562
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์ เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2552 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด
2552 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ แคปปิ ตอล (2000) จํากัด
2552 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด
2552 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ในกลุ่มพรี เมียร์
ปั จจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
รางวัล
บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจปี 2019 ด้านเงินทุนและหลักทรัพย์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (มสวท)
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นายเกรียงไกร รักษ์ กลุ ชน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ
61 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท
25 เมษายน 2561
คุณวุฒ ิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณ
ั ฑิตยสภา (รุ่ นที่ 33)
การอบรมหลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มีสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% )
-ไม่มีความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและ
บริ ษทั แปซิ ฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ตําแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2540 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษทั พิฆเณศทนายความ จํากัด
2559 - ปั จจุบนั
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฏหมายคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริ หาร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2559 - 2560
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิ ชย์
2560 - ปั จจุบนั
อนุกรรมการกฎหมาย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร
องค์การคลังสิ นค้า
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นายอนุพงษ์ เตชะอํานวยพร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 54 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท
25 เมษายน 2561
คุณวุฒ ิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท มหาบัณฑิตทางการบริ หารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 23/2547
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% )
-ไม่มีความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2552 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ตําแหน่ งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
2541 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั ธนาสิ ริ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั อํานวยพรการบัญชี จํากัด
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รายชื่ อบริ ษทั ในกลุ่ มบริ ษทั พรี เมี ยร์
PFC
PE
PC2000
PIL
PB
PT
DCS
DCS Myanmar
PM
PMF
PCI
PFP
PMSE
MIVANA
TGD
PPP
IGC

บจ. พรี เมี ยร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล
บมจ. พรี เมี ยร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
บจ. พรี เมี ยร์ แคปปิ ตอล (2000)
บจ. พรี เมี ยร์ อิ นเตอร์ ลิ ซซิ่ ง
บจ. พรี เมี ยร์ โบรคเคอร์ เรจ
บมจ. พรี เมี ยร์ เทคโนโลยี
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิ สเต็มส์
Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.
บมจ. พรี เมี ยร์ มาร์ เก็ตติ้ ง
บจ. พี.เอม.ฟู ด
บจ. พรี เมี ยร์ แคนนิ่ ง อิ นดัสตรี้
บจ. พรี เมี ยร์ โฟรเซ่ น โพรดักส์
บจ. พีเอ็ม เอสอี
บจ. มี วนา
บจ. เดอะ กูด๊ ดริ งค์
บมจ. พรี เมี ยร์ โพรดักส์
บจ. อิ นฟิ นิ ท กรี น

PMC
PRH
TAM
MS
SP
PAC
PMB
PMN
P-PET
SHR
PCE
IME
SPH
PPlanner
LPCE
SNE
RKT
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บจ. พรี เมี ยร์ มอเตอร์
บจ. พรี เมี ยร์ รี สอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
บจ. แทมมาริ น วิ ลเลจ
บจ. หมู่ บา้ นเสรี
บจ. เสรี พรี เมี ยร์
บจ. พรี เมี ยร์ แอสเซ็ทส์
บจ. พรี เมี ยร์ เมโทรบัส
บจ. พรี เมี ยร์ แมนู แฟคเจอริ่ ง
บจ. พรี เมี ยร์ เพ็ท โพรดักส์
บจ. ซี แฮริ เออร์
บจ. พรี เมี ยร์ ซี อี
บจ. อิ มพีเรี ยล อี เกิ้ล
บจ. เสรี พร็ อพเพอร์ ต้ ี ส์ โฮลดิ้ง
บจ. พรี เมี ยร์ แพลนเนอร์
บจ. แอลพีซีอี
บจ. เสนานี
บจ. ร้านคนไทย

นายธีระพล จุฑาพรพงศ์
เลขานุการบริษัท
อายุ 55 ปี
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นเลขานุการบริษัท
19 กุมภาพันธ์ 2556
คุณวุฒ ิทางการศึกษา
 บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
 นิ ติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 หลักสู ตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 6 ปี 2547
 หลักสู ตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่ นที่ 2/2559
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% )
-ไม่มีความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2528 – 2535
ที่ปรึ กษากฎหมาย
2535 – 2544
ทนายความ
2544 – 2545
ทนายความหุน้ ส่ วน
2545 – ปั จจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการ

บริ ษทั ดีทแฮล์ม จํากัด
บริ ษทั พีบีเอสลอว์ จํากัด
บริ ษทั สํานักกฎหมายนทีอินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
งานบรรษัทภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
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นายเอกพันธุ์ นวลเมือง
ผู้อาํ นวยการ งานตรวจสอบภายใน
อายุ 56 ปี
วันทีไ่ ด้ รับผู้อาํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในแต่ งตั้ง
30 สิ งหาคม 2552
คุณวุฒ ิทางการศึกษา
 บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การฝึ กอบรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
 Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000
 Application of Risk Management International Standard
 ISO 31000: 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010: 2009
 Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO – ERM
 หลักสู ตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่ นที่ 2/2556
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% )
-ไม่มีความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 - ปั จจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการ

งานตรวจสอบภายใน กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

รายงานประจําปี 2562
43

รายงานการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
นางเพ็ญศรี เบญจฤทธิ์ (คูส่ มรส)

31 ธั นวาคม 2561
จํา นวนหุ้ น
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00%
0.00%

ตําแหน่ ง

รายชื่อกรรมการ

ประธานกรรมการ

นางแน่งน้อย บุ ณยะสาระนันท์
กรรมการ
นายบุ ญเสริ ม บุ ณยะสาระนันท์ (คูส่ มรส)
นางวไลรั ตน์ ผ่องจิ ตต์

กรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนาม
กรรมการผูจ้ ัดการ

นายสุ วฒั น์ ผ่องจิ ตต์ (คูส่ มรส)
นายวริ ทธิ์ ธร ผ่องจิ ตต์
(บุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)

31 ธั นวาคม 2562
เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
จํา นวนหุ้ น
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00%
0.00%
-

-

0.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%

-

60

0.00%

60

0.00%

-

-

0.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%

-

-

0.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%

-

นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
นายวิจารณ์ พลการ (คูส่ มรส)

กรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนาม

นายเกรี ยงไกร รั กษ์กุลชน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

-

0.00%

-

0.00%

-

นายอนุ พงษ์ เตชะอํานวยพร
นางอําพร เตชะอํานวยพร
นางสาวณัฐณิ ชา เตชะอํานวยพร
(บุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

-

0.00%
0.00%
0.00%

-

0.00%
0.00%
0.00%

-

-

0.00%

-

0.00%

-

61

0.00%

61

0.00%

-

เด็กชายภู ริณัฐ เตชะอํานวยพร
(บุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
รวม

1
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1

การกํากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่ อมัน่ ว่ากระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ ดี
และการบริ หารจัดการในกรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ ายจะช่ วยส่ งเสริ มให้บริ ษทั เติ บโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เพิ่มความเชื่ อมัน่ ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุ นและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษทั จึ งกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี้
1. ดําเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ เป็ นธรรม และโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
3. ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
4. ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุ รกิจ เพื่อให้สิทธิ ของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนปี
2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสําคัญในสิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุ ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ
ในฐานะเจ้าของบริ ษทั โดยกําหนดแนวปฏิบตั ิการให้สิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1 การประชุ มผู้ถือหุ้น
1.1 คณะกรรมการมี นโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่ งเสริ มให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กกลุ่มรวมถึ งผูถ้ ื อ หุ ้น
ประเภทสถาบันให้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ และใช้สิทธิ ของตน โดยครอบคลุมสิ ทธิ พ้นื ฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนแบ่งใน
กําไรของกิจการ การซื้ อขายหรื อโอนหุ น้ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออก
เสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ทุกรู ปแบบ ได้แก่ เบี้ยประชุม
บําเหน็จหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น
การจัดสรรเงิ นปั นผล การกําหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์ สนธิ การลดทุ นหรื อเพิ่มทุ น และการอนุ มตั ิ
รายการพิเศษ เป็ นต้น
1.2 บริ ษทั มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาํ ชี้ แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระหรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ หรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม และ
ละเว้นการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
1.2.1 บริ ษทั ไม่มีการลิ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นในการศึ กษาสารสนเทศของบริ ษทั ที่ ตอ้ งเปิ ดเผยตาม
ข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้ มูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ อย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ
ล่วงหน้า ให้สิทธิ ในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จาํ กัดสิ ทธิ ในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาสาย เป็ นต้น
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1.2.2 บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกําหนดวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นไว้
เป็ นเรื่ องๆ และมีการระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีขอ้ มูล
เพียงพอต่อการตัดสิ นใจดังต่อไปนี้
ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ
1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คํานําหน้าชื่ อ ชื่ อ อายุ ประเภทกรรมการ
การศึกษา ประวัติการทํางาน จํานวนบริ ษทั ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ เป็ นต้น
2) การดํารงตําแหน่ งในกิ จการอื่ น โดยหากกิ จการใดเป็ นกิ จ การที่ อาจก่ อ ให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ก็ได้ระบุไว้ชดั เจนแล้ว
3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณี แต่งตั้งกรรมการใหม่)
4) วันที่ เดือน และปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ น
มา (กรณี แต่งตั้งกรรมการเดิม)
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทาํ หน้าที่คณะกรรมการสรรหา
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุ น้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1) จํานวนเงินและรู ปแบบค่าตอบแทนแยกตามตําแหน่งหรื อภาระหน้าที่ของกรรมการ
2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
4) สิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปั จจุบนั กรรมการไม่มีสิทธิ ประโยชน์
อื่นใด นอกจากเบี้ยประชุมและบําเหน็จประจําปี )
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทาํ หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุ น้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ค. วาระการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
1) ชื่อผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่สังกัด
2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้ อบบัญชี
3) ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
4) จํานวนปี ที่ทาํ หน้าที่ให้บริ ษทั (กรณี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิม) หรื อเหตุผลที่เปลี่ยนตัว
ผูส้ อบบัญชี (กรณี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนใหม่)
5) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริ การอื่นของผูส้ อบบัญชี
6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุ น้ ตัดสิ นใจลงมติได้
ง. วาระการจ่ายเงินปั นผล
1) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
2) จํานวนเงินปั นผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา
3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปั นผลไม่เป็ นไปตามนโยบาย
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุ น้ ตัดสิ นใจลงมติได้
จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่ องสําคัญของบริ ษทั เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย/เลิก/
โอนกิจการ การควบรวมกิจการ เป็ นต้น
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1) รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรื อความจําเป็ น
3) ผลกระทบต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผถู ้ ือหุ น้ ตัดสิ นใจลงมติได้
1.3 คณะกรรมการอํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่
และควรละเว้นการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุ ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสี ยงลงมติไม่มีวิธีการ
ที่ยงุ่ ยากหรื อมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง
1.4 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ งคําถามเกี่ยวกับบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การ
ส่ งคําถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบพร้ อมกับการนําส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ยัง
เผยแพร่ หลักเกณฑ์การส่ งคําถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย คณะกรรมการได้มีการกําหนดการกลัน่ กรอง
คําถามล่วงหน้าและกําหนดให้บริ ษทั ตอบคําถามให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า พร้อมกับมีการชี้แจงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบ โดยมี
รายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
1.4.1 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา
โดยในส่ วนของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ นั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคําถามจนถึงประมาณ 7 วันก่อน
วันประชุม โดยบริ ษทั ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1) กําหนดหลักเกณฑ์การส่ งคําถามล่วงหน้าให้ชดั เจน
2) แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับการนําส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
3) วิธีการส่ งคําถามล่วงหน้า เช่น ให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ งคําถามผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื ออีเมล หรื อส่ ง
จดหมายถึงคณะกรรมการ เป็ นต้น
4) ช่วงเวลาที่เปิ ดให้ส่งคําถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผูถ้ ือหุน้
5) มีกระบวนการกลัน่ กรองคําถามล่วงหน้าที่ผถู ้ ือหุ น้ ถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการ
ตอบคําถามเหล่านั้น
6) บริ ษทั ได้ตอบคําถามให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
7) บริ ษทั ได้ตอบคําถามให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบในวันประชุม
8) บริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบถึงคําถามที่มีผถู ้ ือหุน้ ถามมาล่วงหน้า และคําตอบของ
คําถามเหล่านั้น
1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ ้นสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสี ยงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดแบบหนังสื อมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ และยังกําหนดให้
บริ ษทั จัดให้มีอากรแสตมป์ ไว้บริ การผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปิ ดหนังสื อมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุ ม
ภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิ ดการประชุมแล้วสามารถออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่อยูร่ ะหว่างพิจารณาและยังไม่มีการลง
มติ และนับเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็ นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
2. การดําเนินการในวันประชุ มผู้ถือหุ้น
2.1 คณะกรรมการส่ งเสริ มให้บริ ษทั นําเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยํา
2.2 การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกรรมการ
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2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2.2 ในกรณี ที่ ก รรมการไม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ครบทุ ก ท่ า นอย่า งน้อ ยมี บุ ค คลดัง ต่ อ ไปนี้ เข้า
ประชุมผูถ้ ือหุน้
1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการผูจ้ ดั การ
3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2.3 เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
2.3 ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้จดั ให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณี ที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระ
การแต่งตั้งกรรมการ
2.4 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุ กๆ วาระ และการบันทึ ก
วิดีทศั น์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนน
เสี ยงในทุกๆ วาระเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้
2.5 ประธานในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาให้เหมาะสมและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งคําถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
3. การจัดทํารายงานการประชุ มและการเปิ ดเผยมติการประชุ มผู้ถือหุ้น
3.1 รายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นบันทึ กการชี้ แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนดําเนิ นการประชุมรวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นตั้งประเด็นหรื อซักถาม พร้อมทั้งมีบนั ทึกคําถามคําตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามี ผูถ้ ือหุ ้นเห็ นด้วยคัดค้านและงดออกเสี ยงเป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึ กรายชื่ อกรรมการ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริ ษทั เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
3.2.1 เปิ ดเผยมติที่ประชุ มโดยแยกเป็ นคะแนนที่ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในวันทําการ
ถัดไป
3.2.2 เผยแพร่ รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อใช้เป็ นช่องทางให้ผูถ้ ือ
หุน้ แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้ งรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
3.2.3 เผยแพร่ วดิ ีทศั น์การประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
4. บริษัทให้ การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่ าสิ ทธิตามกฎหมาย โดยการให้ขอ้ มูลสําคัญที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านบนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั
สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 บริ ษทั จัดขึ้นในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุ ม 501 ชั้น 5 พรี เมี ย ร์ ค อร์ เ ปอเรทปาร์ ค เลขที่ 1 ซอยพรี เมี ย ร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุ น้ มาร่ วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้ น 41 ราย คิดเป็ นร้อยละ 59.6541 ของจํานวน
หุ ้นที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด มีกรรมการบริ ษทั เข้าร่ วมประชุม 7 ท่านจากจํานวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่านอื่นอีก 4 ท่าน นอกจากนี้ยงั มีผบู ้ ริ หารระดับสู ง
ด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้านกฏหมายของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เลขานุการบริ ษทั และผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมด้วย
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ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ทุกคราว รวมทั้งในปี 2562 บริ ษทั ได้มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั ดําเนิ นการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่ วมประชุม และ
ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่ งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผู ้
ถื อ หุ ้นรั บ ทราบล่ วงหน้าก่ อ นวัน ประชุ ม และเผยแพร่ ข อ้ มู ลดังกล่ าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท
www.pe.premier.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็ นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม และได้จดั ทํารายงานการประชุมส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
ในปี 2562 บริ ษทั ได้รับการประเมิ นคุณภาพการจัดการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ภายใต้โครงการประเมิน
คุ ณ ภาพการจัด การประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งจัด โดยสมาคมส่ ง เสริ ม ผูล้ งทุ น ไทย ร่ ว มกับ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริ ษทั จดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอน
ต่างๆ ในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุมในระดับ “ดีเลิศ”
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ไม่ได้ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
ประจําปี 2562 ในหมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ มีดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั ไม่ได้เปิ ดเผยถึงการจัดให้มีผตู ้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไว้ในรายงานการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบผลคะแนนเสี ยงมิใช่วิธีการป้ องกันการทุจริ ตใน
การลงคะแนนเสี ยง ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกวิดีทศั น์การ
ประชุ มอย่างสมบู รณ์ ครบถ้วน และมี การเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั อี กด้วย ดังนั้นการดําเนิ นการประชุ มและการนับ
คะแนนเสี ยงจึงเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้อยูแ่ ล้ว
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ กับดูแลและปกป้องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่ องการกําหนดกระบวนการที่อาํ นวยความ
สะดวกให้ผถู ้ ือหุ น้ เข้าประชุมได้โดยไม่ยงุ่ ยากจนเกินไป ผูถ้ ือหุ น้ ได้รับการคุม้ ครองจากการกระทําที่เป็ นการเอาเปรี ยบและผูถ้ ือ
หุ ้นมีอาํ นาจควบคุม การมีมาตรการป้ องกันกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิ ชอบ
รวมทั้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง
บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันดังนี้
1. การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุ มผู้ถือหุ้น
1.1 บริ ษทั แจ้งกําหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ิดงั นี้
1.1.1 บริ ษั ท เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ได้ มี เ วลาศึ ก ษาข้ อ มู ล ประกอบการประชุ ม ล่ ว งหน้ า บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั มีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลที่บริ ษทั จะ
ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบเอกสาร
1.1.3 บริ ษทั จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มและเอกสารประกอบให้ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุ มผูถ้ ื อ
หุน้ มากกว่าที่กฎหมายกําหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
1.2 บริ ษทั แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ รวมทั้งสิ ทธิ
การออกเสี ยงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ ทราบทั้งในหนังสื อเชิญประชุมและในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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1.3 หนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่าวข้างต้นได้จดั ทําเป็ นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่ พร้ อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นฉบับภาษาไทย
2. การคุ้มครองสิ ทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
2.1 คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุ มล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผถู ้ ือ
หุน้ ส่ วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิ เสนอวาระ
2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่ องที่เสนอเป็ นวาระการประชุม
4) ช่องทางรั บเรื่ อง เช่น ส่ งหนังสื อถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่ งเรื่ องผ่านบนเว็บไซต์ หรื ออีเมลมา
ก่อน เป็ นต้น
5) ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
6) คณะกรรมการแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุ เป็ นวาระการประชุ มไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั
7) มี ก ระบวนการกลั่น กรองเรื่ อ งที่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น เสนอ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการ
8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบโดยแจ้งไปยังผูถ้ ือหุ ้นผูเ้ สนอ
วาระและแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2 คณะกรรมการกําหนดวิธีการให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการก่อนวัน
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมข้อมู ลประกอบการพิจ ารณาด้านคุ ณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับ การเสนอชื่ อ โดยมี
หลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ช่องทางรับเรื่ อง โดยการส่ งหนังสื อถึงคณะกรรมการ
2) ช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผูไ้ ด้รับเสนอชื่อ หนังสื อยินยอม
ของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ เป็ นต้น
4) คณะกรรมการแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
5) คณะกรรมการพิ จารณาคุ ณ สมบัติของบุ ค คลที่ ผูถ้ ื อ หุ ้นส่ วนน้อ ยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ บ ริ ษ ัท
กําหนดไว้
6) เลขานุ การบริ ษทั แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบโดยแจ้งไป
ยังผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ สนอ และประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.3 ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ที่ เ ป็ นผู บ้ ริ ห ารไม่ มี ก ารเพิ่ ม วาระการประชุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้แ จ้ง เป็ นการล่ ว งหน้า โดยไม่ จ ํา เป็ น
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ
2.4 คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายคน
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3. การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
3.1 คณะกรรมการกําหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์
อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิเรื่ องการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วนรู ้ขอ้ มูลภายในใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วนรู ้ขอ้ มูล
ภายในจะต้องไม่ทาํ การซื้ อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงิน
และภายใน 2 วันทําการหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว
3.2 กําหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารที่ มีหน้าที่ รายงานการถือครองหลักทรั พย์ตามกฎหมายจัดส่ ง
รายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็ นประจํา รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
4. การมีส่วนได้ เสี ย ของกรรมการ
4.1 คณะกรรมการกําหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร รายงานการมี ส่วนได้เสี ยอย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาวาระนั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
1) คณะกรรมการกําหนดแนวทางให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนได้เสี ยของตนและ
ผูเ้ กี่ ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
บริ ษทั
2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุ รกิ จและข้อกําหนดของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น
ธนาคารแห่ งประเทศไทย สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เป็ นต้น
3) กําหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อมูลส่ วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง
4) เลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที่ ในการรายงานข้อมู ลส่ วนได้เสี ยให้คณะกรรมการทราบ ข้อมู ลของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมทั้งผูเ้ กี่ ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่ อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุ รกรรม
ระหว่างบริ ษทั กับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง
4.2 คณะกรรมการดู แลให้กรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยอย่างมี นัยสําคัญในลักษณะที่ อาจทําให้กรรมการราย
ดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลําดับระเบียบวาระการประชุม หรื อเพิ่มเติมวาระ
การประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิ ติภาวะ ให้แ ก่ ค ณะกรรมการหรื อ ผูท้ ี่ ค ณะกรรมการมอบหมายเป็ นประจําทุ กไตรมาส รวมทั้งมี การเปิ ดเผยในที่ ประชุ ม
คณะกรรมการและรายงานประจําปี
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ไม่ได้ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
ประจําปี 2562 ในหมวดที่ 2 การปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน มีดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั ไม่ ได้กาํ หนดวิธีการลงคะแนนเสี ยงเลื อ กตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสี ยงแบบสะสม (Cumulative
Voting) เนื่ องจากบริ ษทั มีกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และบริ หารกิจการโดยคํานึ งถึงสิ ทธิ ผถู ้ ือ
หุน้ ส่ วนน้อยอยูแ่ ล้ว
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั เห็นว่าธุ รกิจเอกชนเป็ นภาคส่ วนที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็ นหน้าที่ใน
การดูแลให้เกิดความอยูร่ อดและยัง่ ยืนของสังคมร่ วมกัน ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยึดมัน่ เจตนารมณ์ของการดําเนิ นธุ รกิจให้
ประสบความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืนโดยตระหนักและให้ความสําคัญกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน ภายใต้ปรั ชญาของกลุ่มบริ ษทั
พรี เมียร์ นัน่ คือ “ธุ รกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” เพราะเชื่อมัน่ ว่าการคงไว้ซ่ ึ งความสมดุลระหว่างธุ รกิจ พนักงาน
และสังคมนั้น จะส่ งเสริ มให้ท้ งั บริ ษทั สังคม และสิ่ งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข็มแข็งและยัง่ ยืน
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการกําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1. การกําหนดนโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
1.1 คณะกรรมการกํา หนดนโยบายและแนวการปฏิ บ ัติ ต่ อ ผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย แต่ ล ะกลุ่ ม พร้ อ มมาตรการ
ดําเนิ นการที่เป็ นรู ปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม ที่ทาํ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั และห่ วง
โซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้น
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ บริ หารงาน
ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่อผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดจนไม่ แสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเองและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดาํ เนิ นการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขันของบริ ษทั
2) พนักงาน
บริ ษทั เล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานซึ่ งถือเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบตั ิต่อพนักงานทุก
คนอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมบนหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิท้ งั การแบ่งแยกสี ผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มี
การใช้แรงงานเด็กหรื อแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริ หารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็ นธรรม เหมาะสม
กับ ลัก ษณะงาน หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและความสามารถของพนัก งานแต่ ล ะคน สามารถเที ย บเคี ย งกับ บริ ษ ัท ที่ อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่ งเสริ มความรู ้ความสามารถให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนา
ทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
สําหรั บนโยบายด้านสวัสดิ การ บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิ การสําหรั บพนักงานเพิ่มเติมจากที่ กฏหมาย
กําหนด เช่ น กองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พพนักงานเพื่อเป็ นเครื่ องมื อในการสร้ างแรงจู งใจการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานและรั กษา
บุคลากรไว้กบั บริ ษทั ในระยะยาวโดยให้มีลกั ษณะการออมอย่างสมํ่าเสมอเพื่อเป็ นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการออมและเป็ นแหล่งเงินทุนในยามฉุ กเฉิ น การประกันสุ ขภาพกลุ่ม การประกันชี วิต
กลุ่ม การประกันอุบตั ิ เหตุกลุ่ม การตรวจสุ ขภาพประจําปี ห้องพยาบาลของบริ ษทั โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชี พ ห้องสมุ ด
สําหรับพนักงาน ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับส่ งพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย
อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อดําเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการ
ปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู ้และฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานแก่
พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่ งเสริ มในการสร้างจิตสํานึ กให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบตั ิ
และกําหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้ องกันภัยในอาคารสํานักงาน การซ้อมหนี ไฟเป็ นประจําทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์
ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสี ยง
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3) ลูกค้ า
บริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานมี ความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย มี การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าและ
บริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อ
ลูกค้า และมีกระบวนการเรี ยกคืนสิ นค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสิ นค้า
4) คู่ค้าและเจ้ าหนี้
บริ ษทั มีการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ดําเนิ นธุ รกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
เคารพและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่กาํ หนดไว้ ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการติดต่อกับคู่คา้
หรื อเจ้าหนี้ หากในกรณี ท่ีขอ้ มูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต บริ ษทั จะหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกัน
แก้ไขปั ญหาให้รวดเร็ วเเละเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่ าย
5) คู่แข่ ง
บริ ษทั มี การดําเนิ นธุ รกิ จอย่างมี จริ ยธรรม โปร่ งใส มี การแข่งขันอย่างเป็ นธรรมกับคู่แข่งขัน มี การ
แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริ ต
หรื อไม่เหมาะสม ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรื อกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
6) ชุ มชน/สั งคม
บริ ษทั กําหนดนโยบายและแนวปฏิ บ ัติต่อ ชุ มชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุ รกิ จ เพื่อเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิแก่พนักงานทุกคน ดังนี้
(1) สนับสนุ นกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่ วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อนั ดี
กับชุมชนที่สถานประกอบการของบริ ษทั ตั้งอยู่
(2) ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) ไม่สนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อชุมชน สังคม
(4) ใส่ ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่สังคมหวัน่ วิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริ การ
หรื อการดําเนินงานของบริ ษทั
(5) มี ส่วนร่ วมในการยกระดับคุ ณภาพชี วิตที่ ดี สร้ างสังคมที่ อยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุ ข พัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสํานึ กของความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
7) สิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั กําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(1) ไม่กระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(2) ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
(3) ไม่ให้การสนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่ วนรวม
(4) ส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี นโยบายในการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรอื่นๆ โดยการนําเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริ ษทั
(5) ส่ งเสริ มให้มีการให้ความรู ้ พนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมี การจัดกิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมร่ วมกับพนักงาน โดยกําหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิให้เป็ นที่ทราบ
1.2 คณะกรรมการกําหนดให้เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อร้องเรี ยน และจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรื อรายงานประจําปี ของบริ ษทั
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1.3 มีกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจาก
การที่บริ ษทั ละเมิดสิ ทธิ ตามกฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2. การเปิ ดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทํารายงานการพัฒ นาความยัง่ ยืน (Sustainability Development
Report) ด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม (CSR Report)
2.1 บริ ษทั เปิ ดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดําเนิ นการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิ ดเผย
กลไกในการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย
2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริ ษทั จัดทํารายงานการพัฒนาความยัง่ ยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
อยูใ่ นข้อ 10 หัวข้อเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
3. บริ ษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่ อต้ านการทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่ น และห้ ามจ่ ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุ รกิจ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย รวมถึงการสนับสนุ นกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มและปลูกฝั งให้พนักงานทุ กคนรั บทราบและถื อ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดมา
3.1 บริ ษ ทั ย่อยได้บรรจุ หัวข้อ “นโยบายการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รั ป ชั่น ” ไว้ใ นหลัก สู ต รการปฐมนิ เ ทศ
พนักงานใหม่ที่จดั ขึ้นเป็ นประจําทุกเดือน โดยใช้สื่อวิดีทศั น์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
3.2 บริ ษทั ย่อยได้ออกเอกสารลงนามโดยกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ย่อยไปยังลูกค้าและคู่คา้ เพื่อแจ้งงดเว้น
การให้ของขวัญและของกํานัลแก่บุคลากรของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่บริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุให้
เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี
3.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบรรจุ “นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ” ลงบนเว็บไซต์ของบริ ษทั และของ
บริ ษทั ย่อย (http://www.pe.premier.co.th/th_04_4_ir_Sustainability_Development_Report.html)
3.4 บริ ษทั ย่อยทบทวนและประเมินความเสี่ ยงด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ซึ่ งบรรจุให้เป็ น 1 หัวข้อ
ของการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั โดยเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงาน เรื่ อง “ปั จจัยความเสี่ ยง”
4. บริ ษัทมีการกําหนดนโยบายทางด้ านทรั พ ย์ สินทางปั ญ ญา ห้ามพนักงานละเมิ ดต่อทรั พย์สินทางปั ญญาของ
ผูอ้ ื่น ไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาในประเทศหรื อต่างประเทศและห้ามการนําซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ มาใช้งานในบริ ษทั
ในปี 2562 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ที่มีนยั สําคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฏหมายและ
ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี อาทิ
1. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั ในฐานะเจ้าของบริ ษทั ผ่านกรรมการอิสระเป็ นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา ซึ่ งในการประชุมประจําปี 2562 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอแนะข้อคิดเห็นเป็ นการล่วงหน้า
2. บริ ษทั ไม่มีกรณี ที่ฝ่าฝื นกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ ริ โภค การแข่งขันทางการค้า สิ่ งแวดล้อม ไม่มี
กรณี การกระทําผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น ด้านการทุจริ ต หรื อกระทําผิดด้านจริ ยธรรมทางธุ รกิจ และมีสถิติ
การเกิดอุบตั ิเหตุ หรื ออัตราการหยุดงาน หรื ออัตราการเจ็บป่ วยจากการทํางานเป็ นศูนย์
3. บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการเพื่อขอต่ออายุการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ต เนื่ องจากบริ ษทั ประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น (Holding Company) บริ ษทั ได้นาํ ส่ งนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด และบริ ษทั พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
รายงานประจําปี 2562
54

ดําเนิ นการต่อ โดยมีการประกาศคู่มือแนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงได้เพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การต่อต้านทุจริ ตลงในเอกสารทางธุรกิจ และทําการฝึ กอบรมพนักงานทุกคนเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์สุจริ ต และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง
จํากัด ได้ยื่นขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตจากคณะกรรมการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่ งใสทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงิ นและข้อมู ลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาํ คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่ งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้นนักลงทุนและสาธารณชน
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุ ง
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการกําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส ดังนี้
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาํ ให้สาํ คัญผิด และ
เพียงพอต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน ทั้งนี้
1.1.1 มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สาํ นักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
1.1.2 มีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจํา
1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุ รกิจ นโยบายด้านการบริ หารความ
เสี่ ยง และนโยบายเกี่ ยวกับการดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคม ที่ ได้ให้ความเห็ นชอบไว้โดยสรุ ป และผลการปฏิ บตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว รวมทั้งกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน
ประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี โดยครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การปฏิบตั ิตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป เหมาะสมกับธุ รกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอ
(2) รายงานทางการเงินมีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริ งตามมาตรฐานการบัญชี
(3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ
1.4 คณะกรรมการสนับ สนุ น ให้ บ ริ ษ ัท จัด ทํา คํา อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจัด การ (Management
Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิ นทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทราบข้อมู ล
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สําคัญของบริ ษทั รวมถึงปั จจัย
และเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินหรื อผลการดําเนิ นงาน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
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1.5 คณะกรรมการกําหนดให้มี ก ารเปิ ดเผยค่ า สอบบัญ ชี แ ละค่ าบริ ก ารอื่ นที่ ผูส้ อบบัญ ชี ให้บ ริ การไว้ใ น
รายงานประจําปี ของบริ ษทั
1.6 คณะกรรมการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
(1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการชุดย่อย
(3) จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
(4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
1.7 คณะกรรมการเปิ ดเผย วิธีการสรรหากรรมการ วิธีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการทั้ง
คณะและรายบุ คคล และวิธีการประเมิ นผลงานของประธานกรรมการบริ หาร นโยบายการจ่ ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้
จํานวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยด้วย
2. ข้ อมูลขั้นตํา่ ทีเ่ ปิ ดเผยบนเว็บไซต์ ของบริษัท
2.1 นอกจากการเผยแพร่ ข อ้ มู ลตามเกณฑ์ที่ กาํ หนดและผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรั พย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี แล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั โดยกระทําอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อนึ่ง
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
(1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
(3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั
(5) งบการเงิ นและรายงานเกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานทั้งฉบับปั จจุ บนั และของปี
ก่อนหน้า
(6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
(7) ข้อมูลหรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษทั นําเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรื อสื่ อต่างๆ
(8) โครงสร้างการถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(9) โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ร่ วมค้า และบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นมาเพื่อ
วัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs)
(10) กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ าย
ได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิ ออกเสี ยง
(11) การถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(12) หนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
(13) ข้อบังคับบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี)
(14) นโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
(15) นโยบายด้านบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ ยงด้านต่างๆ
(16) กฎบัตร หรื อหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึง
เรื่ องที่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

กฎบัตร หรื อหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
จรรยาบรรณสําหรับพนักงานและกรรมการของบริ ษทั
จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้
ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
(22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจําปี
ในปี 2562 บริ ษทั ได้เผยแพร่ รายงานประจําปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 120 วันนับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบ
ปี บัญชี โดยได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งสามารถดาวน์
โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ในวันเดียวกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้มีการเผยแพร่ รายงานการประชุมครั้งล่าสุ ดไว้บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ภายใน 14 วันหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกด้วย
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการนําเสนอผลการดําเนิ นงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผถู ้ ือหุ ้น นัก
ลงทุ นรายย่อย นักลงทุ นสถาบัน นักวิเคราะห์ และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยต่างๆ ผ่านช่ องทางต่างๆ ยังมี การตอบคําถามทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์ ircontact@pe.premier.co.th โทรศัพท์ 02-301-1550 และโทรสาร 02-398-1188 อย่างสมํ่าเสมอและเท่าเทียมกัน
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ไม่ได้ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
ประจําปี 2562 ในหมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส มีดงั ต่อไปนี้
1. การพบปะกับ นักวิเคราะห์ การให้ข อ้ มู ล ของบริ ษ ทั นั้น บริ ษ ทั ได้ให้ข อ้ มู ลผ่านช่ องทางโดยตรงกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งน่าจะเพียงพอและสมบรู ณ์
2. บริ ษ ทั ไม่ มี การแถลงข่ าวต่ อ สื่ อมวลชน/การจัดทํา จดหมายข่ า วที่ นํา เสนอถึ งฐานะทางการเงิ น ของบริ ษ ัท
เนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ สําคัญและข้อมู ลเกี่ ยวกับฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมู ล
ประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (Annual Report) รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainability Development Report)
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th อย่างถูกต้องครบถ้วน และบริ ษทั พร้อมที่จะให้
ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวต่อสื่ อมวลชน
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี ห น้า ที่ ก าํ กับ ดู แ ลการทํา งานของฝ่ ายจัด การให้เ ป็ นไปตามนโยบาย กลยุท ธ์ แผนงาน และ
งบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการกําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการกําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย
ทั้งในด้านเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชี พ ทักษะและความรู ้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั
บริ ษทั และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษทั
ดําเนินกิจการอยู่
1.2 คณะกรรมการจัดให้มี การเปิ ดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ มีค วาม
หลากหลาย รวมถึงจํานวนปี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ทั้งนี้
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1.2.1 เปิ ดเผยวิธี ก ารสรรหากรรมการที่ เป็ นทางการและโปร่ ง ใส และจํานวนปี การดํารงตํา แหน่ ง
กรรมการในบริ ษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2.2 เปิ ดเผยรายชื่ อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ ้นบริ ษทั ที่ แสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการมีความรู ้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ผ่าน
ช่องทางรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2.3 เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจําปี อย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ / กรรมการที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียง
พอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน
1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ
ในจํานวนที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกําหนด
1.5 สั ด ส่ ว นของกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้ห ลัก เกณฑ์ เ รื่ องความรู ้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่ องสัดส่ วน
ของเงินลงทุน
1.6 บริ ษทั คํานึ งถึงประโยชน์การบริ หารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริ ษทั กําหนดมากกว่า
จํานวนหรื อสัดส่ วนของกรรมการอิสระ
1.7 คณะกรรมการมี การกําหนดจํานวนปี ที่ ดาํ รงตําแหน่ งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกําหนดจํานวนวาระที่
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด
1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็ น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริ ษทั
มีความเป็ นอิสระอย่างแท้จริ งเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษทั โดยความเป็ นอิสระอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
1.9 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่ องจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารกิจการและการ
ดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถมาดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถ
ดําเนินการได้โดยทันที
1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกําหนดอํานาจ
หน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การให้ชดั เจนและแยกบุคคลที่ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่
ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจโดยไม่จาํ กัด
1.11 บริ ษทั เคารพในวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ในการที่ จะไม่ไป
ดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั อื่ นที่ มีธุรกิ จอย่างเดี ยวกัน หรื อมี ลกั ษณะแข่งขันกันกับธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อมี ลกั ษณะที่
ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริ ษทั
1.12 บริ ษทั มี เลขานุ การบริ ษทั ซึ่ งทําหน้าที่ ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ คณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี การกําหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ ของเลขานุ การบริ ษทั ที่ เหมาะสมที่ จะปฏิ บตั ิ
หน้าที่ ในฐานะเลขานุ การบริ ษทั และเปิ ดเผยคุ ณสมบัติและประสบการณ์ ของเลขานุ การบริ ษทั ในรายงานประจําปี และบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั
1.13 เลขานุ การบริ ษทั ได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ อย่างต่อเนื่ องด้านกฎหมาย การบัญชี หรื อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุ การบริ ษทั บริ ษทั กําหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดํารงตําแหน่ งเลขานุ การบริ ษทั โดยคํานึ งถึงความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ในการทํางานเป็ นหลัก ไม่วา่ บุคคลดังกล่าวจะเป็ นพนักงานประจําของบริ ษทั หรื อไม่
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2. คณะกรรมการชุ ดย่ อย
2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย มี วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่ เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อ
รั บทราบ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมี สิทธิ หน้าที่ ตามที่ ได้กาํ หนดไว้ในอํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มี
ส่ วนได้เสี ยทําหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ก่อนนําเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
2.3 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย
ทําหน้าที่ พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กาํ หนดไว้ เสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการเพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการต่อไป กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนั้น
บริ ษทั ได้คดั เลือกจากกรรมการอาชีพในทําเนี ยบของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และบุคลากรในสาขา
ต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ในการทํางาน
3. บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ตามขอบเขตหน้าที่ที่กาํ หนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริ ษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงการพิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาํ คัญเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้ าหมายทางการเงิน การบริ หารความเสี่ ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงทําการทบทวนและอนุ มตั ิเป็ นประจํา เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริ ษทั
2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นงานตาม นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กาํ หนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
3) การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งรวมทั้ง กลไกในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและการ
ดําเนินการกรณี มีการชี้เบาะแส
4) การดูแลให้การดําเนิ นธุ รกิจต่อเนื่ องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผูส้ ื บ
ทอดตําแหน่งงาน (Succession Plan)
3.2 คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้
1) คณะกรรมการกําหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2) สื่ อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
3) มีวธิ ี การส่ งเสริ มให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่กาํ หนด
4) ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
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3.3 คณะกรรมการส่ งเสริ มให้จดั ทําจรรยาบรรณธุ รกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้กรรมการผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่ บริ ษทั ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จ และติดตามให้มีการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าวอย่างจริ งจัง
บริ ษทั ดําเนิ นการให้พนักงานทุกคนทําแบบทดสอบ “สุ จริ ตไทย” ผ่านระบบ Intranet ของบริ ษทั เพื่อให้
มัน่ ใจว่าพนักงานมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของจรรยาบรรณธุ รกิจ และ
สามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคนในหัวข้อ
คุณธรรมจริ ยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผูอ้ ื่นและสังคม ตามคุณค่าหลักของกลุ่มบริ ษทั พรี เมี ยร์ เป็ น
ประจําทุกปี
3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่ องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทํารายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวมเป็ น
สําคัญโดยที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และคณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนิ นงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรื อหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการตรวจสอบระบบการควบคุ ม ดังกล่าวและทบทวนระบบที่ สําคัญ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปี
3.6 คณะกรรมการกําหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุ มทั้ง
องค์กรโดยให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจํา มีการทบทวนระบบหรื อประเมิน
ประสิ ทธิ ผลของการจัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับ
ความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ งรวมถึงการให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท้ งั หลาย
3.7 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสี่ ยงไว้ในรายงานประจําปี
3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดําเนิ นการที่ชดั เจนกับผูท้ ี่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อรายงานตรงต่อบริ ษทั โดยคณะกรรมการกําหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อร้องเรี ยนและจัดการ
กับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรื อรายงานประจําปี ของบริ ษทั มีกลไก
การคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการที่บริ ษทั ละเมิ ดสิ ทธิ ตาม
กฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
3.9 คณะกรรมการมี กลไกกํากับดู แลบริ ษทั ย่อยเพื่อดู แลรั กษาผลประโยชน์ในเงิ นลงทุ นของบริ ษทั โดย
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่ งไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยเพื่อควบคุมการบริ หารให้
เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั และการทํารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การประชุ มคณะกรรมการ
4.1 บริ ษทั กําหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการ
แต่ละคนทราบกําหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้
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ในปี 2562 บริ ษทั ได้มีกาํ หนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ประจําปี 2563 เป็ นการล่วงหน้า (ตาราง
การประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตาม
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ตรวจสอบ
1/2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
2/2563
7 พฤษภาคม 2563
7 พฤษภาคม 2563
22 เมษายน 2563
3/2563
6 สิ งหาคม 2563
6 สิ งหาคม 2563
4/2563
5 พฤศจิกายน 2563
5 พฤศจิกายน 2563
4.2 จํานวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและลักษณะการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริ ษทั จะส่ งรายงานผลการ
ดําเนิ นงานให้คณะกรรมการทราบในเดื อ นที่ ไม่ ได้มี การประชุ มเพื่อ ให้ค ณะกรรมการสามารถกํากับควบคุ มและดู แ ลการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จั ด การร่ วมกั น พิ จ ารณาการเลื อ กเรื่ องเข้า วาระการประชุ ม
คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่ องที่สาํ คัญได้นาํ เข้ารวมไว้แล้วโดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เข้าสู่ วาระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่ งให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการก่อนวันประชุม
4.5 กรรมการทุ กคนเข้าร่ วมประชุ ม ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
4.6 บริ ษัท กํา หนดนโยบายเกี่ ย วกับ องค์ ป ระชุ ม ขั้น ตํ่า ณ ขณะที่ ค ณะกรรมการจะลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ในกรณี ที่มีเหตุ/วาระเร่ งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ธุรกิจหรื อการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั และไม่อาจดําเนิ นการให้กรรมการจํานวน 2 ใน 3 เข้าประชุ มได้ กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งตามข้อบังคับมี
อํานาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้
4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะ
อภิปรายปั ญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ประธานกรรมการส่ งเสริ มให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคน
ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่ องที่นาํ สู่ ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกํากับดูแลกิจการ
4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในฐานะที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ปั ญ หาโดยตรงและเพื่ อ มี โ อกาสรู ้ จัก ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง สํา หรั บ ใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดงาน
4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จาํ เป็ นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร
อื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ กาํ หนด และในกรณี ที่จาํ เป็ นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็ นอิสระจากที่
ปรึ กษาหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
4.10 คณะกรรมการถือเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมี โอกาสที่ จะประชุ มระหว่างกันเองตาม
ความจําเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และแจ้งให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สื บค้นง่าย แต่ไม่
สามารถแก้ไขโดยไม่ผา่ นที่ประชุมคณะกรรมการ
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วัน เวลาเริ่ ม-เวลาเลิกประชุม
ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
สรุ ปสาระสําคัญของเรื่ องที่เสนอคณะกรรมการ
สรุ ปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
ผูจ้ ดรายงาน - เลขานุการคณะกรรมการ
ผูร้ ับรองรายงาน - ประธานกรรมการ

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการร่ ว มกัน พิ จ ารณาผลงานและปั ญ หา เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขต่ อ ไป โดยกํา หนดบรรทัด ฐานที่ จ ะใช้
เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นการประเมินทั้งคณะและ
รายบุคคล รวมทั้งเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ข้ นั ตอนไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
เพื่อนําไปใช้ในการกําหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
สําหรั บกระบวนการในการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุ การบริ ษทั จะจัดส่ งแบบประเมิ น
ดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุ กท่านทําการประเมิ นในเดื อนพฤศจิ กายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี
หลังจากนั้นเลขานุ การบริ ษทั จะทําการรวบรวมและรายงานสรุ ปผลการประเมิ นโดยเปรี ยบเที ยบกับปี ที่ ผ่านมาต่อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุ งแก้ไขการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อไป
สํา หรั บ หลัก เกณฑ์ก ารประเมิ น บริ ษ ัท มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของคณะกรรมการทั้ง คณะและ
รายบุคคล โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้ 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรื อไม่มีการดําเนิ นการในเรื่ องนั้น 1
= ไม่เห็นด้วย หรื อมีการดําเนิ นการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย 2 = เห็นด้วย หรื อมีการดําเนิ นการในเรื่ องนั้นพอสมควร 3 = เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก หรื อมีการดําเนินการในเรื่ องนั้นดี 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดําเนิ นการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม ซึ่ งหัวข้อการ
ประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั โดยพิจารณา
จากผลการดําเนิ นงานทางธุ รกิจของบริ ษทั ผลการดําเนิ นงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อการปรับปรุ ง
แก้ไข ใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
รายบุคคล ซึ่ งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
หมวดที่ 1: ความคืบหน้าของแผนงาน
หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบตั ิงาน
2.1 ความเป็ นผูน้ าํ
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2.2 การกําหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
2.7 การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
2.8 การสื บทอดตําแหน่ง
2.9 ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
2.10 คุณลักษณะส่ วนตัว
หมวดที่ 3: การพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั
6. ค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการได้จดั ให้อยูใ่ นลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
ของบริ ษ ัท จดทะเบี ย น รวมถึ ง ประสบการณ์ ภาระหน้า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability and
Responsibility) และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย
7. การพัฒ นากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมการส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องในระบบ
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทําเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอก
7.2 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้ างความรู ้ ความเข้าใจใน
ธุ รกิจ และการดําเนิ นการด้านต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุ การบริ ษทั
เป็ นผูป้ ระสานงานในเรื่ องต่างๆ อาทิ โครงสร้ างธุ รกิ จ และโครงสร้ างกรรมการ ขอบเขตอํานาจหน้าที่ กฎหมายที่ ควรทราบ
ความรู ้ทวั่ ไปของธุรกิจ แนวทางการดําเนินงาน เป็ นต้น
7.3 คณะกรรมการกําหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หาร และเปิ ดเผยในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั
7.4 คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาและ
สื บทอดงาน ซึ่ งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสู งมีการเตรี ยมให้พร้อมเป็ นแผนที่ต่อเนื่ อง ถึงผูส้ ื บทอดงานในกรณี ที่ตน
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ในปี 2562 มี กรรมการเข้าร่ วมการสัมมนาและเข้ารั บอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ดังนี้
ลําดับ
ชื่ อ-สกุล
1
คุณกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ

หลักสู ตรทีอ่ บรมปี 2562
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ระยะเวลาอบรม(วัน)
1

หลักเกณฑ์ที่ บ ริ ษ ทั ปฏิ บ ัติไม่ ค รบถ้วนและไม่ ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies (CGR) ประจําปี 2562 ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้ปฏิบตั ิ
1. คณะกรรมการไม่มีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่ง
กรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ ง และจํากัดจํานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่ ง
โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ไว้ในนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั เนื่ องจากคณะกรรมการบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่
การไม่จาํ กัดจํานวนบริ ษทั ในการไปดํารงตําแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน และจํานวนบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ
และประสบการณ์เพียงพอที่ จะดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวนจํากัด ดังนั้นการกําหนดเงื่ อนไขดังกล่าวจะทําให้
บริ ษทั หาบุคคลมาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการได้ยาก
2. คณะกรรมการไม่มีการกําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหน่ งกรรมการที่ บริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การ
เนื่ องจากบริ ษทั มี การกําหนดข้อห้าม/ข้อจํากัดของกรรมการผูจ้ ดั การในเรื่ องการไปทําธุ รกรรมหรื อการไปดํารงตําแหน่ งใน
บริ ษ ัท หรื อ องค์ก รที่ มี ผ ลประโยชน์ ข ัด กัน หรื อ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านในตํา แหน่ ง กรรมการผู จ้ ัด การอยู่แ ล้ว
นอกเหนื อจากกรณี ขอ้ ห้าม/ข้อจํากัดดังกล่าว บริ ษทั เชื่อมัน่ และให้ความเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ ดั การในการดํารง
ตําแหน่งกรรมการหรื อตําแหน่งอื่นใดในบริ ษทั หรื อองค์กรอื่นๆ
3. คณะกรรมการไม่มีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปี /วาระในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน
9 ปี เนื่ องจากการที่ กรรมการดํารงตําแหน่ งอย่างต่อเนื่ องน่ าจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารกิ จการและการดําเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถมาดํารงตําแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดําเนินการได้โดยง่าย
4. คณะกรรมการของบริ ษทั มีกรรมการบริ หารที่ไปดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น เนื่ องจาก
กรรมการบริ หารมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ การไม่จาํ กัดจํานวนบริ ษทั ในการไปดํารงตําแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิงาน และจํานวนบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวน
จํากัด ดังนั้นการกําหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทําให้บริ ษทั หาบุคคลมาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการได้ยาก
5. คณะกรรมการไม่ได้เปิ ดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตาม
ผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ เนื่ องจากเป็ นข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิ ดเผย แต่มีการเปิ ดเผยเป็ นตัวเลขโดยรวมของ
ผูบ้ ริ หาร
6. ผู ้ถื อ หุ ้ น /คณะกรรมการไม่ ไ ด้อ นุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนของกรรมการบริ หาร/ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการบริ หารได้แจ้งความประสงค์ขอสละสิ ทธิ ในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออํานาจดําเนิ นการ ค่าตอบแทนของ
ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งเป็ นอํา นาจของกรรมการผูจ้ ัด การซึ่ ง เหมาะสมอยู่แ ล้ว และทางคณะกรรมการมี ก ารตรวจสอบผ่า นทาง
งบประมาณประจําปี
7. ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการอิสระ เนื่ องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาจาก
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ตอ้ งคํานึ งว่าจะต้องเป็ น
กรรมการอิสระหรื อไม่
8. คณะกรรมการบริ ษทั มีกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระน้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่ องจากองค์ประกอบในส่ วนของ
กรรมการอิสระไม่เป็ นสาระสําคัญในการทําหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
9. บริ ษทั ไม่ได้จดั ให้มีโครงการให้สิทธิ แก่ผบู ้ ริ หารในการซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิ
มากกว่า 3 ปี และกําหนดราคาการใช้สิทธิ ที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิ ทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกินร้อย
ละ 5 เนื่ องจากบริ ษทั มีการดูแลและจูงใจให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน ทํางานอย่างมีความสุ ขและผูกพันองค์กรอยูแ่ ล้ว
โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีโครงการให้สิทธิ แก่ผบู ้ ริ หารหรื อพนักงานอื่นๆ ในการซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั อย่างไรก็ตามหากบริ ษทั จะ
มีโครงการดังกล่าว บริ ษทั ก็จะให้สิทธิ แก่ท้ งั ผูบ้ ริ หารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน
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2.

คณะกรรมการชุ ดย่ อย
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะทํางานด้านบริ หารความเสี่ ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่ อกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ ง

การประชุม/การเข้ าร่ วมประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)

1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภุกดี * #

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

6/7

2. นายเกรี ยงไกร รักษ์กลุ ชน **

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7/7

3. นายอนุพงษ์ เตชะอํานวยพร **

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7/7

หมายเหตุ: * กรรมการที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม 2562
** กรรมการที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562
# เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายไตรมาส จํานวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ย่อย จํานวน 1 ครั้ง การประชุม
เป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี จํานวน 1 ครั้ง และการประชุมเป็ นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมประชุม จํานวน 1 ครั้ง
ทั้งนี้ นายธี ระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริ ษทั รับหน้าที่เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เป็ นต้นมา และนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายงานตรวจสอบภายใน เป็ นผูด้ ูแลงานระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ดังนี้
1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และเสนอค่าตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
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5) พิจารณาและอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันรายการระหว่างกันที่สาํ คัญหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6) จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษท
ั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษท
ั
 ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บต
ั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศ
ไทย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส
้ อบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็ นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิ บต
ั ิหน้าที่ตามกฎ
บัตร (Charter)
 รายงานอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ถ
้ ื อ หุ ้ น และผู ล้ งทุ น ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7) ปฏิ บตั ิการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
9) ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจําอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของ
กรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนนําเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหา ทําหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและสอดคล้องกับ กลยุทธ์ ในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการ รวมทั้งคัดเลื อกบุ คคลตาม
กระบวนการสรรหาที่กาํ หนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการต่อไป
กระบวนการในการสรรหาบุ คคลดังกล่าวนั้น บริ ษทั ได้คดั เลื อกจากกรรมการอาชี พในทําเนี ยบของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ในการทํางาน
คณะทํางานด้ านบริหารความเสี่ ยง
คณะทํางานด้านบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดําเนิ นงาน
ภายใต้การกํากับดูแลของกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่กาํ หนดนโยบาย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วัด
ระดับค่าความเสี่ ยง และการจัดลําดับความเสี่ ยง ที่ รวมถึ งการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดจากการปฏิ บตั ิ ที่ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่น กําหนด แนะนํา อนุ ม ัติ กรอบและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษ ัท ซึ่ ง
ประกอบด้วยนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยง ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริ หารความ
เสี่ ยง โดยประสานงานกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบทุก
ไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดําเนิ นงานตามระบบบริ หารความเสี่ ยง รายงานความเสี่ ยงที่สาํ คัญ ร่ วมกับ
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คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังมีคณะทํางานด้านพัฒนากระบวนการภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
ที่ทาํ หน้าที่ระบุ ประเมิน จัดทํา และดําเนินงานตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในควบคู่ไปด้วย
3.

การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยที่คณะกรรมการสรรหาทําหน้าที่ พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดดังนี้
(1) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น (แล้ว แต่ ก รณี ) เป็ นผู ้แ ต่ ง ตั้ง กรรมการอิ ส ระ เข้า ร่ ว มใน
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการอิสระจํานวน 2 คน ได้แก่ นายเกรี ยงไกร รักษ์กุลชน และนายอนุ พงษ์
เตชะอํานวยพร
บริ ษทั ได้กาํ หนดนิ ยามกรรมการอิ สระไว้เท่ากับข้อกําหนดของ คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ที่ ทจ.4/2552 ลงวัน ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผู ้
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลกั ษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ งการทํารายการทางการค้าที่ กระทําเป็ นปกติ เพื่อประกอบ
กิจการการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้
บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20
ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการเกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักสอบงานบัญชี ซ่ ึ งมีผูส้ อบบัญชี
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ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ก. กรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาเป็ นผูส้ รรหาและพิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่มี
คุณสมบัติเหมาะสมนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็ น
กรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริ ษทั ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ และกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ า
จํานวนกรรมการที่ จะพึงมี หรื อพึงเลื อกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู ้
เป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่ งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั
สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมี ผลนับแต่วนั ที่ ใบลา
ออกไปถึงบริ ษทั กรรมการที่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

รายงานประจําปี 2562
68

5. ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ซึ่ งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดื อน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของ
จํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
6. ที่ ประชุ มอาจลงมติ ให้กรรมการคนใดคนหนึ่ ง ออกจากตําแหน่ งก่อนถึ งคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุน้ ที่ถือ โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงในการประชุมนั้น
ข. กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทําหน้าที่
ในการเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ กาํ หนดว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค. ผู้บริหารระดับสู งสุ ด
บริ ษัท มี น โยบายที่ จ ะสรรหาผู ้บ ริ หารโดยคัด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ทัก ษะ และมี
ประสบการณ์เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานบริ ษทั และเข้าใจธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้ได้ โดยดําเนิ นการคัดเลือกตามระเบี ยบเกี่ ยวกับการบริ หารทรั พยากร
บุคคล และจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั /หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4.

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีนโยบายให้บริ ษทั ย่อยยึดถือและปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ตามแนวทางที่บริ ษทั ได้
กําหนดไว้ และมีการกําหนดไว้ในคู่มืออํานาจดําเนิ นการของบริ ษทั ย่อยรวมถึง การดําเนิ นกิจการที่สาํ คัญหรื อมีขนาดรายการที่
เป็ นสาระสําคัญจะต้องได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั ก่อน นอกจากนี้ คณะกรรมการจํานวนข้างมากของบริ ษทั
ย่อยก็เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทําให้การดําเนิ นงานต่างๆ ของบริ ษทั ย่อยจะคํานึ งและยึดถือแนวทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั
เป็ นสําคัญ
5.

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีการดูแลและการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่ อสารข้อมูล ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ
2) กําหนดนโยบายความลับทางธุ รกิจและทรัพย์สินทางปั ญญา มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของ
บริ ษทั สําหรับพนักงาน ผูร้ ับจ้าง ผูข้ ายสิ นค้า/ผูใ้ ห้บริ การ รวมทั้งผูท้ ี่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริ ษทั เพื่อป้ องกันการเปิ ดเผยข้อมูล
หรื อข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
3) กําหนดระเบี ยบปฏิ บตั ิเรื่ องการใช้ขอ้ มู ลภายในบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใส ความ
เสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเที ยมกัน และป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั ไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ ยวกับความเหมาะสมการซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั โดยให้กรรมการ
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ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ต้องรักษาความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ไม่นาํ ไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาประโยชน์
แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่ผูอ้ ื่น ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทาํ การซื้ อขายโอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั โดยใช้ความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั เว้นเสี ยแต่วา่ ข้อมูลดังกล่าวได้เปิ ดเผยต่อสารธารณชนแล้ว และไม่เข้า
ทํานิ ติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม และจะต้องไม่ทาํ การซื้ อขาย โอนหรื อรั บโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดื อน ก่อนมี การเปิ ดเผยงบ
การเงิน และภายใน 2 วันทําการหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกําหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิ ติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ด้วย หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อกําหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินยั และ/
หรื อตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
4) กําหนดให้ก รรมการทุ กคนและผูบ้ ริ ห ารมี ห น้าที่ ตอ้ งรายงานการถื อ หลักทรั พย์ของบริ ษ ทั และในกรณี ที่
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุ นิ ติ ภ าวะ ตามมาตรา 59 แห่ ง พ.ร.บ.หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน ทํา การให้ สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กาํ หนดให้มีการรายงาน
การถือครองหลักทรั พย์ตามกฎหมายจัดส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรื อผูท้ ี่ คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็ น
ประจําทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี
5) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ และผูบ้ ริ หารตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่
ทจ.2/2552
6.

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่ งเป็ นสํานักงานสอบ
บัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
ทั้งนี้ บริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เป็ นผูส้ อบบัญชีที่มีความอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั มีความน่ าเชื่ อถือและไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ค่าตอบแทนจากการบัญชี (Audit Fee) ที่จ่ายให้กบั ผูส้ อบบัญชีในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีดงั ต่อไปนี้
รายการที่
1
2
3
4

บริษทั ผู้จ่าย

ชื่ อผู้สอบบัญชี

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

(2) ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
- ไม่มี -
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ค่ าสอบบัญชี
2561
1,250,000
850,000
390,000
300,000
2,790,000

ค่ าสอบบัญชี
2562
1,250,000
900,000
390,000
300,000
2,840,000

7.

การนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี ํ าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็ นข้อพึงปฎิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแล
กิ จการที่ ดีตามที่ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยกําหนด นอกจากนี้ บริ ษทั กําหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการนํา
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบียนไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บททางธุ รกิจ เป็ นประจําทุกปี หรื ออย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยจะทําการทบทวนและบันทึกเหตุผลที่ยงั ไม่ได้นาํ หลักปฏิบตั ิขอ้ ใดไปปรับใช้
ในปี 2560 บริ ษ ัท ได้มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (CG Code) ให้ส อดคล้อ ง
เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อนํามาปฏิบตั ิและปรับใช้ตามความเหมาะสม
นอกเหนื อจากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
ที่ บริ ษทั เปิ ดเผยบนเว็บไซต์และในรายงานประจําปี แล้ว บริ ษทั ยังมี นโยบายด้านธุ รกิ จ พนักงาน สังคม และสิ่ งแวดล้อมซึ่ ง
เปิ ดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
8.

การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่ องอื่นๆ
บริ ษทั ได้มีการมอบหมายให้หน่ วยงานกฎหมายของบริ ษทั พรี เมี ยร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล จํากัด ซึ่ งมี บุคลากรที่ มี
ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในการทําหน้าที่กาํ กับการปฏิบตั ิงาน (Compliance Unit) โดยมีขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1. สนับสนุ นนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผูบ้ ริ หารในการทําให้มนั่ ใจว่าจะมี การกํากับการปฏิ บตั ิ
อย่างเพียงพอ
2. ตรวจสอบ กํากับดูแล และติดตามการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์
ตลอดจน นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดเป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง
3. เป็ นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ ขอ้ มูล ตลอดจนให้ความรู ้และคําปรึ กษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริ ษทั ที่เกี่ยวกับ
วิธีปฏิบตั ิงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณ หรื อข้อพึงปฏิบตั ิต่างๆ รวมทั้งการ
จัดอบรมความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
4. เป็ นศูนย์กลางในการสื่ อสารและส่ งเสริ มความรู ้ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้รับ
ทราบและปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั กําหนดให้ผบู ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่จะดําเนินการให้พนักงานภายใต้
สาย
บังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณธุ รกิ จ นโยบาย/ระเบี ยบปฏิ บตั ิ/ข้อกําหนดของบริ ษทั หลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริ งจัง และได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิในการพิจารณาและสอบสวนเรื่ องราวร้ อง
ทุกข์หรื อร้องเรี ยนที่เป็ นระบบ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผรู ้ ้องทุกข์หรื อผูร้ ้องเรี ยนไว้วางใจและเชื่อมัน่ ในกระบวนการ
สอบสวนที่เป็ นธรรม
เพื่อให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็ นธรรม บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทาง รับ
แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ ยงที่
จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจากการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั หรื อจากการปฏิบตั ิของ
พนักงานของบริ ษทั เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อจรรยาบรรณทางธุ รกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการ
ทุจริ ต การปฏิบตั ิที่ไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทําที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรื อ ข้อ
ร้องเรี ยน พร้อมส่ งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 เลขานุการบริ ษทั
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บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารพรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-301-1569 แฟกซ์ : 02-748-2063
อีเมล์ : Teerapol.act@pe.premier.co.th
เมื่ อบริ ษทั ได้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้ องเรี ยน/ข้อคิ ดเห็ น/ข้อเสนอแนะ มาแล้ว บริ ษทั จะดําเนิ นการรวบรวมข้อมู ล
ประมวลผล ตรวจสอบ และกําหนดมาตรการในการดําเนิ นการเพื่อบรรเทาความเสี ยหายให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบโดยคํานึ งถึง
ความเดือดร้อน เสี ยหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่ องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดําเนิ นการและ
รายงานให้ผรู ้ ับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ทราบ
รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั แล้วแต่กรณี
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ทั้งที่เป็ นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทํางานให้แก่บริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่น บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลอื่นใดของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง รวมไป
ถึงจะได้รับการปกป้องและคุม้ ครองสิ ทธิ ตามกฎหมาย หรื อตามแนวทางที่บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ที่มีนยั สําคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
1.
นโยบายภาพรวม
แนวคิดของบริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ในการที่จะสามารถดําเนิ นธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืนได้น้ นั นอกเหนือจากการมีผลประกอบการที่ดีแล้ว ยังต้องคํานึงถึงผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในสังคม ที่จะเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการดําเนิ นงานทั้งในเชิงบวกและ
ในเชิ งลบไม่ว่าจะเป็ นในทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ และสายธุ รกิจในกลุ่มได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่ งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดําเนิ นธุ รกิจ เพื่อพัฒนาระบบนิ เวศทางสังคมให้มีคุณภาพและมีความ
พร้อมในการเจริ ญเติบโตควบคู่ไปกับการดําเนิ นธุ รกิจ เป็ นความหมายที่แท้จริ งของความยัง่ ยืน เพราะหากปราศจากสังคมที่มี
คุณภาพ ธุรกิจก็ไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้เช่นกัน
เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายของ “ความสํา เร็ จ ร่ ว มกัน อย่า งยัง่ ยื น ” หรื อ Harmonious Alignment of Success ได้
กล่าวคือ การดําเนินงานภายใต้กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ น้ นั จะต้องคํานึงถึง 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง
สังคมยัง่ ยืน” จึงจะถือว่าเป็ นการดําเนิ นงานเพื่อความยัง่ ยืนอย่างแท้จริ ง โดยนอกเหนื อจากการกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นงาน
แล้ว กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ได้มีการพัฒนาแนวปฏิบตั ิหรื อคุณค่าหลัก เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาภายในองค์กร ไม่วา่ จะเป็ น
การกําหนดแผนกลยุทธ์และกรอบการดําเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าของทุกสายธุรกิจ ตลอดจนการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปั ญหาและ
ยกระดับ คุ ณ ภาพของสั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ มภายนอกองค์ก รควบคู่ กัน ไป โดยนอกเหนื อ จากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพแล้ว ยังจะนํามาซึ่ งความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย ที่เป็ นรากฐานที่จาํ เป็ นที่สุดของความยัง่ ยืนในสังคม
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คุณค่ าหลักของบริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมีย ร์
 การมีความคิดสร้างสรรค์ (Innovation) - การใช้ความคิดสร้างสรรค์หรื อนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลในการดําเนินงาน ทั้งในบริ บทของการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาสังคม
 การร่ วมคิดร่ วมสร้าง (Collaboration) - การพัฒนาธุ รกิจและระบบนิ เวศทางสังคมจําเป็ นต้องใช้ทรัพยากรที่มีความ
หลากหลาย ทั้งในเชิ งทุนทรัพย์และทักษะความเชี่ ยวชาญที่แตกต่างกัน การร่ วมคิดร่ วมสร้างหรื อการสนับสนุ นให้ผูท้ ี่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ สามารถการดําเนิ นงานได้อย่างต่อเนื่ อง จึงเป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จที่จะสามารถดําเนิ นงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
 การนําส่ งสิ นค้า/บริ การที่มีคุณภาพ (Quality) - ว่าด้วยการดําเนิ นงานโดยยึดถือคุณภาพไว้เป็ นที่ต้ งั กล่าวคือ การที่
พนักงานมีทกั ษะและทัศนคติที่จาํ เป็ นและสอดคล้องกับการดําเนิ นงานในห่ วงโซ่ คุณค่าได้อย่างมีคุณภาพไปจนถึงนําส่ งสิ นค้า/
บริ การที่มีคุณภาพให้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคต่อไป
 การมี คุณธรรมจริ ยธรรม (Moral & Ethics) - การไม่ก่อผลกระทบในเชิ งลบต่อผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยที่ เกี่ ยวข้องโดย
คํานึ งถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณ ดําเนิ นงานด้วยความเป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย โปร่ งใส ไม่ทุจริ ต
พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้เกิดความดีและการช่วยเหลือแบ่งปั นกันในสังคม
 การได้ป ระโยชน์ ร่ ว มกัน (Mutual benefits) - การสร้ า งประโยชน์ ใ ห้กับ ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ประกอบธุ รกิ จ โดยมี รูปแบบที่ หลากหลาย เช่ น การสร้ างรายได้/เพิ่มผลกําไร การเพิ่มศักยภาพและทักษะที่ จาํ เป็ นต่อการ
ประกอบอาชีพ การส่ งเสริ มให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ตลอดจนการรักษาหรื อพัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล เป็ นต้น
ในปี 2562 บริ ษทั พรี เมี ยร์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ซ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยยังคงดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้ปรั ชญา “ธุ รกิ จ
ก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” โดยมีแนวทางหลัก 2 แนวทาง คือ แนวทางการดําเนิ นธุ รกิจขององค์กร และผูม้ ีส่วนได้
เสี ย และแนวทางการสร้ างระบบนิ เวศหรื อสภาวะแวดล้อมสู่ สังคมเพื่อความยัง่ ยืน และยึดมัน่ ภายใต้คุณค่าหลัก 5 ประการ
ดังกล่าว
กลยุทธ์ การดําเนินงานเพื่อความสํ าเร็จร่ วมกันอย่ างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมัน่ ว่ากระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การบริ หารจัดการในกรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็ นธรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายจะ
ช่ ว ยส่ ง เสริ มให้ บ ริ ษัท เติ บ โตอย่ า งมั่น คงและยัง่ ยื น เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่น ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ผู ้ล งทุ น และผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษทั จึ งกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดําเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ เป็ นธรรม และโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผทู ้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
2. จัดให้มีระบบการควบคุ มภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผล
3. ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
4. ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุ รกิจ เพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
บริ ษทั ดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม และสังคมด้วย นอกจากนโยบายการกํากับ
ดู แลกิ จการจะกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดให้มีการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีเพื่อให้กิจการของบริ ษทั ดําเนิ นไปด้วยความโปร่ งใส
ซื่ อสัตย์สุจริ ต ตรวจสอบได้ มี คุณธรรม จริ ยธรรม แล้วยังกําหนดให้บริ ษทั ประกอบกิ จการโดยให้ความสําคัญกับการรั กษา
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สิ่ งแวดล้อม และการพัฒนาสั งคมควบคู่ กันไปกับการกํากับ ดู แลกิ จการที่ ดีไปพร้ อมกัน เพื่อเกิ ดความสมดุ ลให้กับองค์กร
พนักงาน และสังคม เพื่อสร้างความยัง่ ยืนอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 ที่ผา่ นมา บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ซ์ จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ที่จะใช้นวัตกรรม ซึ่ งเป็ นหนึ่งในคุณค่า
หลักองค์กร มาเพิ่มศักยภาพในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาสังคมผ่านการนําเสนอสิ นค้า และบริ การที่ สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนอง (unmet needs) ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาของผูส้ ู งอายุ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ปั ญหา
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ปั ญหาความเหลื่อมลํ้าทางสังคม เป็ นต้น เรายังคงเคร่ งครัดกับมาตรการการดูแลพนักงานทุกระดับด้วย
ความใส่ ใ จอย่างต่ อ เนื่ อ ง ปฏิ บ ัติต่อ พนักงานทุ กคนด้วยความโปร่ งใส และเท่ าเที ย ม ดู แ ลความอยู่ดีมี สุขของพนักงาน ให้
ความสําคัญกับความปลอดภัย และความมัน่ คงในชีวิตของพนักงาน วางแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่ อง ผ่าน
การเพิ่มทักษะ ความรู ้ใหม่ๆ ด้วยการผสานความรู ้จากภายใน และภายนอกองค์กร
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย ดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมัน่ คง และยัง่ ยืน เพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนด้วย
การวิเคราะห์ การตอบสนองต่ อการคาดหวังของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
ผู้มีส่วนได้ เสีย

ความคาดหวัง

กลยุทธ์ การบริหาร

ผู้ถือหุ้น

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

เจ้ าหนีส้ ถาบัน
การเงิน
พนักงาน

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

ลูกค้า

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

คู่ค้า

- การชําระเงินตรงเวลา และครบถ้วน
- การทําธุรกิจโปร่ งใส
- การมีส่วนร่ วมกับคู่คา้

คู่แข่ ง
ขุมชน/สังคม

- การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
- ความปลอดภัยบนท้องถนน
- ธุรกิจเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
- การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของสังคม

หน่ วยงานภาครัฐ

- การชําระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน
- การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการทุกด้าน

- ดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุน
- คุณค่าหลักขององค์กร
- การรายงานผลประกอบการ
และความยัง่ ยืน
- บริ หารสภาพคล่อง
- การบริ หารจัดการผลตอบแทน
สวัสดิการ
- พัฒนาทักษะความสามารถ
- พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความมัน่ คง
- ดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทาํ งาน
- จัดสรรสิ นค้าและบริ การตรงตามความ
ต้องการ
- บริ การรวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์
- สัญญาที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
- ราคายุติธรรม
- ระบบบริ การลูกค้าหลังการขาย
- กระบวนการจัดซื้อที่มีประสิ ทธิภาพ
- บริ หารสภาพคล่อง
- การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
- การรักษาคู่คา้ ให้มีการทําธุรกิจใน
ระยะยาว
- ไม่ละเมิดสิ ทธิของคู่แข่ง
- การพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ
- การบํารุ งรักษาเครื่ องยนต์
- การมีส่วนร่ วมกับสังคมในการพัฒนา
สังคม
และชุมชน
- ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
- เคารพในกฎระเบียบต่างๆ ไม่ฝ่าฝื น
- การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
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มาตรการในการปฏิบัติ
ต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
- การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
- รายงานประจําปี 2561
- เปิ ดเผยข้อมูลรายงานความยัง่ ยืน

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

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

2.

การดําเนินการและการรายงาน
2.1 การดําเนินงานด้ านธุรกิจก้ าวหน้ า
บริ ษทั พรี เมี ยร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยหนึ่ งในธุ รกิ จของบริ ษทั พรี เมี ยร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจให้บริ การรถเช่ารถยนต์แต่ละประเภทต่างๆ เพื่อการดําเนินงานจึงมุ่งเน้นการบริ หารจัดการที่เข้าร่ วม
รั บผิดชอบต่อสังคม และมุ่ งมัน่ ในการดําเนิ นธุ รกิ จให้บริ การด้วยคุ ณภาพอย่างมื ออาชี พ เน้นความปลอดภัยสู งสุ ด ทั้งการ
ให้บริ การรถโรงเรี ยน และรถรับส่ งพนักงาน เพราะการบริ การที่ได้มาตรฐานจะสร้างคุณค่าทางจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กบั
ลูกค้า โดย
1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่ างมีคุณภาพ
การให้บริ การรถเช่าระยะยาว และรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดยให้บริ การบํารุ งรักษารถยนต์แบบ
ครบวงจร ในระดับมาตรฐานสากล การดําเนิ นธุ รกิ จมุ่ งเน้นในการให้บริ การเป็ นหลัก การให้บริ การรถเช่ าด้วยรถใหม่ที่มี
คุ ณภาพ และสมรรถนะเยี่ยมผ่านการตรวจเช็คมาเป็ นอย่างดี ในรู ปแบบการเช่ าด้วยอัตราเช่ าที่ เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมี รถ
ทดแทนให้ใช้ในกรณี รถขัดข้อง หรื อเกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงการให้บริ การฉุ กเฉิ นตลอด 24 ชัว่ โมง จัดให้มีบริ การหลังการขายผ่าน
ศู น ย์ป ระสานงาน (Call Center) ในรู ป แบบ One Stop Service เพื่ อ ดู แ ลลู ก ค้า นั ด หมายนํา รถยนต์ เ ข้า รั บ การบํา รุ ง รั ก ษา
ประสานงาน ให้คาํ แนะนําเรื่ องต่างๆ พร้อมทีมช่างมืออาชีพ และการบริ การรถซ่อมบํารุ งเคลื่อนที่ ซึ่ งมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และ
การบริ การอย่างมีคุณภาพ ดังนี้
ก) มาตรฐานของยานพาหนะพร้ อมอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยสู งสุ ด
ในการให้บริ การในธุ รกิ จรถรั บ-ส่ งนักเรี ยน และธุ รกิ จรถโดยสารรั บ-ส่ งพนักงานนั้น บริ ษทั
คํานึ งถึงความปลอดภัยสู งสุ ดของผูใ้ ช้บริ การเป็ นสําคัญ จึงนําเสนอประเภทรถพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ
รถโดยสารและเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริ มตามมาตรฐานสากล เช่น Entrance and Exit Light, Amber Light , First Aid Kit และ Stop
flashing Light เป็ นต้น
ข) มาตรฐานของพนักงานขับรถ/กัปตันทีม่ คี ุณภาพ
บริ ษทั คํานึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนน และให้ความสําคัญตั้งแต่การคัดเลือกพนักงานเข้าร่ วม
ทํางานกับบริ ษทั เพื่อนําเสนอการให้บริ การ พร้อมส่ งต่อผลการให้บริ การไปยังลูกค้าด้วยการให้บริ การอย่างคุณภาพ โดยให้
ความสําคัญในขั้นตอนการสรรหาพนักงาน เป็ นการดําเนิ นธุ รกิจในรู ปแบบการได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยพนักงานต้องผ่านการ
คัดเลือก การสรรหา และต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
• ผ่านการตรวจรับรองประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
• การตรวจสุ ขภาพก่อนเข้าทํางานจากโรงพยาบาลชั้นนําที่ มีสัญญากับบริ ษทั เฉพาะโดยต้อง
ผ่าน รายการตรวจตามมาตรฐาน
• มีใบขับขี่รถยนต์ถูกต้องกับประเภทการให้บริ การ
• เมื่อผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรมระยะเวลา 2 วันก่อนเข้าปฏิบตั ิงานในหลักสู ตรต่างๆ
เช่ น การขับขี่ ปลอดภัย กฎหมายจราจร การปฐมพยาบาลเบื้ องต้น การป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั การบริ การประทับใจ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ และการเข้าอบรมระหว่างปี เพื่อการ
พัฒนา
• การตรวจสอบยานพาหนะตามใบงานที่กาํ หนด
• ตรวจสอบพฤติ ก รรมการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานขับ รถจากการสุ่ ม ตรวจสอบ รายงาน
ร้องเรี ยนจากช่องทางต่างๆ และผลจากแบบสอบถาม
• การสุ่ มตรวจสารเสพติดในร่ างกายเป็ นประจํา
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• การตรวจสุ ขภาพ (ตามช่วงอายุ) และสายตาเป็ นประจําทุกปี
• ปฏิบตั ิตามขั้นตอนของการทํางานในแต่ละวัน เช่น ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทุกครั้ง
ก่อนการปฏิบตั ิงาน โดยจํานวนที่ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ 11,809 ครั้ง/ปี ผ่านการตรวจที่
ปราศจากแอลกอฮอล์ร้อยละ 100
ค) มาตรฐานระบบตรวจสอบและติดตาม
• ระบบปฏิบตั ิการ IRIMS (Integrated Rental Information Management System) ที่ออกแบบมา
โดยเฉพาะ เพื่อนํามาใช้ในการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าตั้งแต่เริ่ มต้นสัญญาจนครบสัญญาทั้ง
ประวัติการซ่ อมบํารุ ง อุบตั ิ เหตุ การนัดหมาย โดยมี การเชื่ อมโยงงานของทุ กฝ่ ายเข้ามาใน
ระบบ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าในการใช้บริ การ โดยในปี ที่ผา่ นมา ผลสํารวจ
ความพึงใจของลูกค้าโดยรวมร้อยละ 97.36
• สร้ างความมัน่ ใจให้กบั ลู กค้าในมาตรฐานการให้บริ การที่ มีคุณภาพ รวมทั้งมี การพัฒนา/
ปรั บปรุ งกระบวนทํางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง โดยการกําหนดกระบวนการที่ จาํ เป็ น
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ติดตามผล ตรวจประเมิน และวิเคราะห์กระบวนการที่
นํามาประยุกต์ใช้เพื่อดําเนินการให้บรรลุตามแผนที่กาํ หนดไว้
• มีช่องทางเฉพาะสําหรับลูกค้าในการแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนต่างๆ และได้สรุ ปข้อร้องเรี ยนต่างๆ
รายงานในการประชุ ม ผูบ้ ริ ห ารประจําเดื อ น เพื่ อ นํามาปรั บ ปรุ งและพัฒนา นํามาซึ่ งการ
ให้บริ การที่เป็ นมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิ ด
ความพึงพอใจสู งสุ ด
• ทบทวนและติดตามรู ปแบบกระบวนการทํางาน และระบบงานสนับสนุ นให้สอดคล้องต่อ
การปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ขดั ต่อข้อกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็ นประจําทุกปี และสรุ ปผลการตรวจประเมินในการประชุม
ผูบ้ ริ หารเพื่อการปรั บปรุ งและพัฒนาต่อไป ในปี 2562 บริ ษทั อยู่ระหว่างเตรี ยมการขอการ
รั บ รองของระบบ RTS 39001:2012 มาตรฐานความปลอดภัย ทางถนนอย่า งสู ง สุ ด โดย
เป้าหมายที่จะดําเนินการขอการรับรองระบบภายในปี 2563
ง) ระบบการบริหารจัดการพร้ อมนวัตกรรมรายงานสถานะของผู้โดยสาร
การพัฒนาแอพพลิ เคชั่นต่างๆ มาใช้ร่วมกับคู่คา้ เช่ น What’s News สายด่ วนศู นย์บริ การ แจ้ง
อุบตั ิเหตุ (มีคู่กรณี ) แจ้งเคลม (ไม่มีคู่กรณี ) และเกี่ยวกับบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั
ลูกค้า
จ) การนําเทคโนโลยีระบบตรวจสอบ และติดตาม, พร้ อมนวัตกรรมรายงานสถานะการให้ บริการ
บริ ษทั คํานึ งถึ งความปลอดภัยมาเป็ นอันดับหนึ่ ง และยังคงให้ความสําคัญในการรั กษาระดับ
มาตรฐานการบริ การโดยการนําเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ควบคู่กบั บริ การและร่ วมกับโรงเรี ยน อาทิ
- เทคโนโลยี GPS/GPRS ที่ทนั สมัย เพื่อการตรวจสอบตําแหน่งรถและควบคุมความเร็ วในการ
ขับขี่โดย จํากัดความเร็ วไม่เกิน 60-80 กม./ชม.
- เทคโนโลยีระบบ SMS Alert, Application “SPOT THE MOVE” เพื่อแจ้งสถานะของนักเรี ยน
ให้ผปู ้ กครองรับทราบ
- เทคโนโลยีระบบ Smart Card ในการขึ้น - ลง พร้อมรายงานเข้าไปยังศูนย์ Metro Care Center
ที่เบอร์ โทร 089-258-5959
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- นําระบบซอฟแวร์ การจัดรถโรงเรี ยนเป็ นโปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับวางแผนรับ - ส่ งนักเรี ยน
ในแต่ละวัน โดยกําหนดให้ผูใ้ ช้งาน (โรงเรี ยน) เป็ นผูร้ ะบุ ขอ้ มู ลที่ สะดวกต่ อ การใช้ง าน
จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่ งมาฝ่ ายปฏิบตั ิการเพื่อออกเป็ นใบงานสําหรับการทํางานในแต่
ละวัน
- นําระบบซอฟแวร์ การจัดการขนส่ ง: เป็ นโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่มีลกั ษณะคล้ายการจัดการรถ
โรงเรี ยน แตกต่างในรายละเอียดการกําหนดจุดหมายต่างๆ ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถกําหนดได้เอง
โดยใช้ละติ จูด ลองจิ จูดเป็ นตัวกําหนดจากนั้นระบบจะประมวลผลออกมาเป็ นใบงานที่ มี
ข้อมูลเส้นทาง กําหนดเวลา และรายละเอียดสําหรับงานนั้น ๆ เพื่อการปฏิบตั ิงานต่อไป
- การให้บริ การรถให้บริ การที่ให้ความสําคัญเรื่ องความปลอดอภัยการอํานวยความสะดวกใน
การระบุตาํ แหน่งของรถที่ให้เช่าบริ การ
- แอพพลิเคชัน่ “SPOT THE MOVE” เป็ นนวัตกรรมเพื่อต่อยอดบริ การให้กบั ธุรกิจรถโรงเรี ยน
ให้ ผู ้ใ ช้บ ริ การเกิ ด ความไว้ว างใจในความปลอดภัย สามารถตรวจสอบเส้ น ทางได้ มี
ศูนย์บริ การข้อมูลที่รวดเร็ ว ตอบสนองโจทย์ทางธุ รกิจของบริ การดังกล่าวที่ตอ้ งการส่ งมอบ
คุ ณค่าสู งสุ ดให้กบั ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ การอย่างครบถ้วน ได้แก่ นักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู
กัปตัน และโรงเรี ยน ทั้งนี้ เป็ นนวัตกรรมที่แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการส่ งมอบบริ การ
ด้วยความรับผิดชอบสู งสุ ดต่อลูกค้า
2) การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จโดยยึดถื อ “จรรยาบรรณกลุ่มบริ ษทั พรี เมี ยร์ ” เป็ นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลยึดในหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ความถูกต้อง โปร่ งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2556 บริ ษทั พรี เมียร์
เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็ น “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ และในปี 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีการประเมิ นตนเองเรื่ องมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
เพื่อยื่นให้คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ฯ พิจารณาและบริ ษทั ได้รับการรั บรองสถานะให้เป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตอย่างเป็ นทางการ ในวันที่ 4 เมษายน 2557 บริ ษทั จึ งกําหนดนโยบายด้านการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้เป็ นหนึ่ งในมาตรการในการดําเนิ นธุ รกิจและเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุ กคนทุ กระดับ ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ั บจ้างหรื อผูร้ ั บจ้างช่ วง ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยนโยบาย
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่ www.pe.premier.co.th
 คู่มือปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกําหนดให้มีการทบทวนคู่มือปฏิบตั ิมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เป็ นประจําทุกปี และเมื่ อปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทบทวนคู่มือดังกล่าวโดยหน่ วยงานกฎหมายของบริ ษทั และมี การ
ปรับปรุ งเนื้อหาคู่มือดังกล่าว เผยแพร่ ไว้ในระบบอินทราเน็ตขององค์กร พนักงานของบริ ษทั ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผา่ นระบบ
เครื อข่ายภายในของบริ ษทั
 โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
ตามที่ทางบริ ษทั ได้รับการรั บรองสถานะให้เป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริ ตอย่างเป็ นทางการเมื่ อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นั้น บริ ษทั ได้มีการทบทวนและสอบทานระบบควบคุ ม
ภายในตามแนวทางที่กาํ หนดในแบบประเมินตนเอง และมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อยืน่ ขอต่ออายุใบรับรองยังคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิ โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ได้รับการต่ออายุ
การรั บรองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริ ต ครั้ งที่ 1 และเมื่ อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
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บริ ษทั ได้ดาํ เนินการเพื่อขอต่ออายุการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ครั้งที่ 2 ซึ่ ง
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ทั้งนี้ บริ ษทั พรี เมียร์
อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ยื่นขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริ ตจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฎิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตในภาคเอกชนไทย ในวันเดียวกัน
 การกําจัดความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและคอรัปชัน
่
บริ ษทั ให้ความสําคัญและทบทวนประเมินความเสี่ ยงด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งได้
บรรจุให้เป็ นหนึ่ งหัวข้อของการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั โดยกําหนดไว้เป็ นแผนระยะยาวและได้เพิ่มเติมให้ความเสี่ ยงด้าน
ปั ญหาทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เป็ นหนึ่งในปั จจัยความเสี่ ยงที่ตอ้ งมีการประเมิน กําหนดการควบคุม และมาตรการรองรับความเสี่ ยง
เพื่อการทบทวน ติดตามเป็ นประจําทุกปี ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว ไว้ในหัวข้อเรื่ อง ปั จจัยความเสี่ ยง
 การประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ เคารพและปฏิบตั ิตามเงื่ อนไข
สัญญาที่กาํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด และไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการติดต่อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้
หากในกรณี ที่ขอ้ มูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต บริ ษทั จะหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
ให้รวดเร็ ว และเกิ ดความยุติธรรมต่อทุกฝ่ าย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ทําคู่มือต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้พนักงานทุกคนถื อ
ปฏิบตั ิ เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า และบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่
ถูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า คู่คา้ และมีกระบวนการเรี ยบคืนสิ นค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสิ นค้า
การแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยที่ ไม่สุจริ ต
หรื อไม่เหมาะสม ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวร้ายหรื อกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจริ ง และไม่เป็ น
ธรรม เปิ ดโอกาสให้ผขู ้ ายทุกรายที่มีสินค้าและบริ การตามเงื่อนไขที่บริ ษทั กําหนด มีสิทธิ ในการนําเสนอราคาสิ นค้าและบริ การ
อย่างโปร่ งใส และได้มีการเพิ่มจํานวนผูข้ ายให้หลากหลายมากขึ้น ในการคัดเลือกผูข้ าย ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของระบบบริ หาร
คุณภาพ ISO 9001:2008 และกําหนดให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่ แจ้งให้ผูข้ ายทราบแล้ว ไม่กระทําการในลักษณะ
ลําเอียงให้กบั ผูใ้ ดหรื อฝ่ ายใด
 เคารพต่อสิ ทธิ ในทรัพย์สิน
มุ่งเน้นส่ งเสริ มและปฏิบตั ิตามสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร สิ ทธิ ทางศีลธรรม
อย่างเคร่ งครัด โดยกําหนดนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ เรื่ องนโยบายความลับทางธุ รกิ จและทรัพย์สินทาง
ปั ญญา และส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ใช้สินค้า บริ การที่มีลิขสิ ทธิ์
ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสิ นค้าหรื อการกระทําที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
3) การพัฒ นาคุณภาพชีวติ และการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ก) สนับสนุ นการใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ NGV เพื่อเป็ นการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศแก่รถที่ ให้
เช่ า และเพิ่มจํานวรถพลังงานทางเลื อกเครื่ องยนต์ร Hybrid เป็ นการลดการปล่อยมลพิษทาง
อากาศ ปั จจุบนั มีจาํ นวน 93 คัน
ข) โครงการขับขี่ปลอดภัยร่ วมกับคู่คา้ ในปี 2562 โดยบริ ษทั พรี เมี ยร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด (PIL)
และบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ร่ วมมือกันจัดกิจกรรมอบรม วัตถุประสงค์เพื่อ
เป็ นการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้รถและสร้างจิตสํานึ กในการขับขี่ เพื่อลดอุบตั ิเหตุที่จะ
เกิดขึ้นกับผูใ้ ช้รถจริ ง มีผเู ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรมมากกว่า 200 คน โดยมีหวั ข้อในการอบรมดังนี้
(1) การสร้างจิตสํานึกการขับขี่ปลอดภัย (เพิ่มเติมเรื่ อง เทคโนโลยีความปลอดภัยของรถยนต์ใน
ปั จจุบนั )
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(2) การคาดการณ์อุบตั ิเหตุ (เหตุการณ์ตวั อย่างในปั จจุบนั )
(3) การจําลองข้อจํากัดของการขับขี่ (แว่นเด็ก / แว่นเมา / ชุดคนแก่)
ภาคปฏิบตั ิการขับขี่ปลอดภัย (Safe Driving)
ฐานที่ 1 การเหยียบเบรกแบบเต็มกําลังในขณะขับขี่ดว้ ยความเร็ วสู ง
ฐานที่ 2 การขับขี่แบบ Slalom และการขับในทางแคบ
ฐานที่ 3 การควบคุมรถยนต์บนถนนแรงเสี ยดทานตํ่า (VSC)
โดยในปี 2562 มีการอบรมรวมทั้งสิ้ น 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562
ค) การบํารุ งรักษารถทุกคันของบริ ษทั ใช้ศูนย์บริ การที่ได้มาตรฐาน
จํา นวนรถของบริ ษ ัท กว่า 1,971 คัน ใช้บ ริ ก ารบํา รุ ง รั ก ษารถทุ ก คัน โดยใช้ศู น ย์บ ริ ก ารที่ ไ ด้
มาตรฐาน โดยคํานึ งถึงการบริ หารจัดการการกําจัดของเสี ย เช่น นํ้ามันเครื่ อง นํ้ามันหล่อลื่นต่างๆ
อย่า งเป็ นระบบโดยหน่ ว ยงานที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองจากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ไม่ ท าํ ลาย
สิ่ งแวดล้อม ในปี 2562 จํานวนศูนย์บริ การที่ใช้ท้ งั หมด 512 ศูนย์ จากจํานวน 1,085 ศูนย์ (ที่มา
http://csr.doubleapaper.com/th/bluehero_calculate.asp)
ง) การดูแลรักษายางรถยนต์ และการนํายางรถยนต์ประเภทประหยัดนํ้ามัน (Energy Save) มาใช้
บริ ษทั ตรวจสภาพดูแลรักษายางรถยนต์ เพื่อป้องกันการสึ กที่ผิดปกติของยางรถยนต์ และส่ งเสริ ม
ให้มีการนํายางประเภทประหยัดนํ้ามันมาใช้ โดยเข้ารับบริ การจากศูนย์ที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อ
บํารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ ส่ งผลให้เป็ นการลดปริ มาณการใช้น้ าํ มันลดลงร้อยละ 1.41
ต่อปี /คัน และลดภาวะมลพิษทางอากาศ CO2 ได้ถึง 3,476.79 กรัม/กม.
จ) สถิติจาํ นวนเที่ยววิ่งของบริ การกลุ่มรถโดยสารประเภทต่างๆ และอุบตั ิเหตุ ระหว่างปี 2560 – 2562
ปี 2560
Route
Shuttle Bus
School Bus
Total

จํานวน
เทีย่ ววิง่
82,263
16,998
100,128

ปี 2561

อุบัตเิ หตุ ร้ อยละ
24
13
37

0.03
0.08
0.04

จํานวน
เทีย่ ววิง่
61,334
19,823
81,157

ปี 2562

อุบัตเิ หตุ ร้ อยละ
35
16
51

0.05
0.08
0.07

จํานวน
เทีย่ ววิง่
29,144
15,443
44,587

อุบัตเิ หตุ ร้ อยละ
25
10
35

0.09
0.06
0.08

ฉ) การนําระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
บริ ษทั ย่อยนําเทคโนโลยีการออกกรมธรรม์ในรู ปแบบ E-Policy เพื่อเป็ นการลดการใช้ปริ มาณ
กระดาษในการทําเอกสารหรื อสําเนาต่างๆ และการรณรงค์ให้ใช้กระดาษหน้า 2 สําหรับเอกสาร
ที่ไม่เป็ นทางการ ส่ งผลให้ลดปริ มาณการใช้กระดาษ (E-Policy) และลดพื้นที่จดั เก็บเอกสาร
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ปี
2560
2561
2562

จํานวน
กรมธรรม์
11,586
11,291
11,000

ลดการใช้ กระดาษ
ลดคาร์ บอนไดออกไซด์
ร้ อยละ
แผ่ น (1 รีม : 500 แผ่ น)
30%
34,740 แผ่น (69 รี ม)
868.53 กก.
30%
33,855 แผ่น (67 รี ม)
846.38 กก.
30%
32,568 แผ่น (65 รี ม)
814.20 กก.

ลดการตัดต้ นไม้
(ต้ น)
13.789
13.430
12.923

10.2.2 การดําเนินงานด้ านพนักงานมัน่ คง
บริ ษทั ให้ความสําคัญในการปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็ นธรรม และความเท่าเทียมกันทั้ง
ในเรื่ องของโอกาสในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย และการให้ผลตอบแทนรวม ตลอด
ถึงการให้โอกาสในการได้รับการพัฒนาเพื่อฝึ กทักษะ และเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิอนั เกิดจากความ
แตกต่างในเรื่ อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่ างกาย
บริ ษ ทั จัดให้มี สวัสดิ การ เครื่ อ งแบบพนักงาน การรั กษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพประจําปี การทํา
ประกันสุ ขภาพ การประกันชีวติ สหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อพบเห็นการกระทําที่ไม่เป็ นธรรมสามารถ
ส่ งเสริ มความคิดเห็นหรื อร้องเรี ยนได้โดยตรงถึงผูบ้ งั คับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผูจ้ ดั การ โดยผ่าน
ช่องทางการเข้าพบเป็ นการส่ วนตัว / การที่ ฝ่ายบุคคล และหัวหน้างานเข้าไปเยี่ยมตามหน้างานอย่างเป็ นประจํา และต่อเนื่ อง
รวมทั้งการรับข้อร้องเรี ยนผ่านไลน์ / จดหมาย / เอกสาร / อีเมล์ เป็ นต้น
บริ ษทั กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรี ยน ข้อเสนอแนะของพนักงานต้องได้รับการ
ชี้แจง แก้ไข หรื อนําไปปฏิบตั ิ รวมถึงมาตรการในการให้มีความคุม้ ครองพนักงานที่ร้องเรี ยน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานอย่างไม่เป็ นธรรม / ไม่เท่าเที ยมกัน โดยจะได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรื อกลัน่ แกล้งหรื อกระทําด้วย
ประการใดๆ ที่จะทําให้ผรู ้ ้องเรี ยน / ผูแ้ จ้งเบาะแสไม่สามารถทนทํางานอยูต่ ่อไปได้
ผลการดําเนินงานปี 2562
1. อุบตั ิเหตุรุนแรง (ครั้ง) หมายถึง อุบตั ิเหตุที่ทรัพย์สินของบริ ษทั มีความเสี ยหายมากหรื อมีพนักงาน
บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับศูนย์ และอัตราการหยุดงาน ปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับศูนย์
2. อัตราความถี่การบาดเจ็บ และอัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ ที่มีต่อพนักงานสะท้อนให้เห็ นถึ ง
จํานวนพนักงานที่ ได้รับการบาดเจ็บรุ นแรงถึงขั้นหยุดงาน และจํานวนวันทํางานที่ สูญเสี ยไปเมื่ อเทียบกับจํานวนชัว่ โมงการ
ทํางานของพนักงานทุกคนในแต่ละปี จะกระตุน้ ให้พนักงานทุกคนตระหนัก และช่วยกันดูแลเพื่อนพนักงาน เป็ นการป้ องกัน
ไม่ให้เกิดอุบตั ิการณ์จนได้รับการบาดเจ็บในการทํางานได้อีกทางหนึ่ง ปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับศูนย์
3. การจ้างงานผูพ้ ิการ ในปี 2562 บริ ษทั มีการจ้างงานผูพ้ ิการให้ปฏิบตั ิหน้าที่จาํ นวน 3 อัตรา โดยผ่าน
มูลนิ ธินวัตกรรมทางสังคม และบริ ษทั มีการดูแลสถานที่ทาํ งาน และสิ่ งอํานวยความสะดวก รวมถึงอุปกรณ์ให้มีความสะดวก
และเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน โดยคํานึ งถึงการเข้าถึงเครื่ องมือเครื่ องใช้ของผูพ้ ิการเป็ นสําคัญได้แก่ อุปกรณ์สื่อสารที่ ระบบ
เครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการติ ดต่อ การปรั บปรุ งทางลาดขึ้น-ลง อาคารให้มีความกว้างยาว และความลาดเอี ยงให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน การกําหนดที่จอดรถสําหรับผูพ้ ิการ และการปรับปรุ งห้องนํ้าสําหรับผูพ้ ิการ เป็ นต้น
4 การพัฒนาพนักงาน
นอกจากหลักสู ตรเพื่อพัฒนาทักษะความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว นอกจากนี้ หน่ วยงานบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลได้จดั ทําแผนพัฒนาตําแหน่ งงาน และความรับผิดชอบ เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานของพนักงาน (จาก
พนักงานขับรถทัว่ ไปเป็ นพนักงานที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 2 (ท.2))โดยมีพนักงานที่สามารถสอบผ่าน และได้รับใบอนุญาต
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ท.2 เป็ นจํานวน 22 ราย และมีแผนในการส่ งตัวพนักงานให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง และเข้าไปดูแลความอยูด่ ีมีสุขของพนักงาน
ตามสถานที่ต่างๆ ที่พนักงานให้บริ การอยู่ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร 2 ทาง ซึ่ งเป็ นการดูแล รับทราบปั ญหา อุปสรรคในการ
ทํางาน รวมทั้งเป็ นการพัฒนาพนักงานของบริ ษทั ไปในตัวด้วย
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยมี ก ารกํา หนดนโยบาย แนวปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ การพัฒ นาความรู ้ ศ กั ยภาพของ
พนักงานออกเป็ น 3 ระดับ โดยจํานวนชัว่ โมงของการฝึ กอบรมของพนักงานในปี ที่ผ่านมา มีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กทั้งปี 2,588
ชัว่ โมง จากจํานวนพนักงานที่เข้าอบรมทั้งหมด 187 คน
5. งานสัมมนา Core Value Stage
เป็ นเวทีไขเคล็ดลับเรื่ องคุณค่าหลัก กุญแจสู่ ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอด
ประสบการณ์ของบริ ษทั ในกลุ่มพรี เมียร์ ในการนําแนวคิดคุณค่าหลักมากําหนดกลยุทธ์ วางแผนทางธุ รกิจ และนําไปปฏิบตั ิจน
เกิดผลลัพธ์ เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั แต่ละธุรกิจนําไปรับใช้ในกระบวนการทํางานต่อไป ในปี 2562 มีการจัดสัมมนา 2 ครั้ง
ครั้ งที่ 1 เรื่ อง กระบวนการจัดซื้ ออย่างยัง่ ยืนในแบบฉบับคุ ณค่าหลักของพรี เมี ยร์ เพื่อความสําเร็ จ
ร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน นําเสนอความสําคัญของการบริ หารจัดการห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ
ครั้งที่ 2 เรื่ อง การเพิ่มความสามารถในการผลิตอย่างยัง่ ยืนในแบบฉบับของพรี เมียร์ นําเสนอแนวทาง
การเพิ่มความสามารถการผลิตอย่างยัง่ ยืน ที่ตอ้ งนํานวัตกรรมและเครื่ องมือเพื่อส่ งเสริ มให้กบั การทํางานของพนักงานให้เกิดผล
เป็ นไปตามเป้าหมายและมีประสิ ทธิ ภาพ
6. สร้างจิตสํานึกแก่พนักงาน
โครงการกองทุนไม่นิ่งดูดาย
ด้วยความตระหนักว่าการสร้างความยัง่ ยืนในสังคมจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่ มจากการสร้างจิ ตสํานึ กที่ ดี
ให้กบั พนักงาน ก่อนที่จะก้าวสู่ การเปลี่ยนแปลงในระดับธุ รกิจและสังคม กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ จึงได้จดั ตั้ง “โครงการกองทุนไม่
นิ่ งดูดาย” กระตุน้ ให้พนักงานได้นาํ คุณค่าหลักขององค์กรไปปฏิบตั ิ และนําเสนอโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
เอง เพื่อปลูกฝังจิตสํานึ กในการไม่นิ่งเฉยกับปั ญหารอบตัว โดยกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ได้มีการสนับสนุ นโครงการในรู ปแบบของ
เงินทุน คําแนะนํา การเชื่อมต่อแหล่งความรู ้เพื่อให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ลงมือพัฒนาโครงการผ่านการผสานความรู ้
ความร่ วมมือ อันจะนํามาซึ่ งความสําเร็ จร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน ในปี 2561-2562 มีพนักงานร่ วมเสนอโครงการที่จะพัฒนาองค์กรใน
ด้านต่างๆรวมทั้งสิ้ น 44 โครงการ แบ่งเป็ น
โครงการเพื่อส่ งเสริ มความอยูด่ ีมีสุขของพนักงาน
24 โครงการ
โครงการเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม
9 โครงการ
โครงการเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานของพนักงาน
7 โครงการ
โครงการสําหรับพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
4 โครงการ
7. คณะทํางานคุณค่าหลัก
นอกจากนี้ บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยยังทํา งานร่ วมกับ กลุ่ ม บริ ษ ทั พรี เ มี ย ร์ ในคณะทํา งานคุ ณค่ า หลัก
นอกจากการผลักดันเรื่ องการสร้างสังคมอยูด่ ีมีสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนของพนักงานในระดับบุคคลโดยการพัฒนาโครงการ
ผ่านกองทุนไม่นิ่งดูดายแล้ว กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ยงั มีการจัดตั้ง “คณะทํางานคุณค่าหลัก” เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมกับพนักงานจาก
ทุกสายธุรกิจ ปลูกฝังจิตสํานึกเรื่ องความยัง่ ยืน 4 ด้าน ได้แก่ สิ่ งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และความอยูด่ ีมีสุข
บทบาทหน้าที่ของคณะทํางานคุณค่าหลัก
• ร่ วมคิด สร้างสรรค์ และวางแผนงานด้านนโยบาย โครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านคุณค่าหลัก
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและยัง่ ยืน
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• ส่ งเสริ มผลักดันในเชิ งนโยบายและประสานงานกับคณะทํางานในแต่ละบริ ษทั ผ่านการผสาน
ความรู ้ความสามารถ ร่ วมคิดร่ วมสร้างในรู ปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กรและ
สังคม
• ดําเนิ นงานตามนโยบายและแผนงานที่กาํ หนดไว้ ผ่านการสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกันระหว่าง คณะทํางาน และทุกส่ วนงานที่เกี่ยวข้อง
คณะทํางานคุณค่าหลัก แบ่งออกเป็ น
ก) คณะทํางานด้านสิ่ งแวดล้อม
มี พนั ธกิ จในการปลูกจิ ตสํานึ กเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรอย่าง ยัง่ ยืน ประหยัด
พลังงาน รวมถึงการคิดวิธีการทํางานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การดําเนินงานปี 2562 มีดงั นี้
กิจ กรรม “สื บสานประเพณีลงแขกดํานา” บ้ านมะกะโท เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2562 ณ แปลงนา
สาธิ ตโครงการป่ าครอบครัว “บ้านมะกะโท” ตําบลทุ่งโพธิ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็ นพื้นที่ที่สร้างให้เกิดการมีส่วน
ร่ วม สร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งองค์กรและชุมชน รวมถึงเป็ นแหล่งเกษตรธรรมชาติให้กบั ชุมชน โดยมีภาคีเครื อข่าย ทั้งจากภาค
ราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม และภาคประชาชน ร่ วมกิจกรรมกว่า 160 คน ร่ วมกันปลูกข้าวแบบปั กดํา (ข้าวไรซ์
เบอรี่ ) จํานวน 2 ไร่ และแบบนาหว่าน (ข้าว กข.43 และ ข้าวหอมมะลิแดง) จํานวน 5 ไร่ เป็ นการทดลองปลูกข้าวโดยไม่ใช้
สารเคมี รวมถึงการศึกษา วิจยั การแตกกอ การออกรวงเพื่อเป็ นข้อมูลในการปลูกปี ต่อไป เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั ชาวบ้านและ
ชุมชน พร้อมกับสื บสาน รักษาวัฒนธรรมของชาวไทยในสมัยโบราณ รวมถึงประยุกต์การทํานาในปั จจุบนั เข้าด้วยกัน
กิจ กรรม “ลงแขกเกี่ย วข้ าว เรี ย นรู้ วิถีชาวนา” บ้ านมะกะโท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ แปลง
นาสาธิ ตโครงการป่ าครอบครัว “บ้านมะกะโท” ตําบลทุ่งโพธิ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการเรี ยนรู ้การ
ปลูกข้าว เพื่อทดลอง เผยแพร่ องค์ความรู ้ และเปรี ยบเทียบการทํานาแบบดั้งเดิมของชุมชนกับแนวการทํานาแบบปั กดําต้นเดียว
เพื่ อ ให้ชุ ม ชนใกล้เ คี ย งได้เ รี ย นรู ้ ร่ ว มกัน และลดต้น ทุ น ในการผลิ ต ตั้ง แต่ ต ้น ทาง โดยมี ภ าคี เ ครื อ ข่ า ย ทั้ง จากภาคราชการ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม และภาคประชาชน มาร่ วมกิ จกรรมกันกว่า 200 คน ซึ่ งผลผลิตจากการทํานาในรอบนี้
โครงการป่ าครอบครัว "บ้านมะกะโท" ได้ทาํ การเก็บข้อมูล พบว่า แปลงข้าว 1 ไร่ จากการปั กดําแบบต้นเดียว ระยะห่างประมาณ
40 เซนติเมตร ทําให้มีตน้ ข้าวแตกกอได้ดี โดยแตกกอได้รวมกันกว่า 9,600 ต้น มีผลผลิต 664 กิโลกรัม และมีตน้ ทุนการผลิต 700
บาทต่อไร่ (ไม่นบั ต้นทุนในการไถ และการตีเทือกนา)
กิจ กรรม “Plastic Bag Free” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ลานพิกุล อาคารพรี เมียร์ คอร์ เปอเรท
ปาร์ ค เพื่อรณรงค์ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก สร้างความตระหนักรู ้ในเรื่ องการดูแล
สิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั ที่สามารถเริ่ มต้นได้จากการแยกขยะภายในสํานักงาน และเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานมีพฤติกรรมแยกขยะอย่าง
ถูกวิธี โดยมีพนักงานและผูบ้ ริ หารกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ เข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ 200 คน กิจกรรมที่เข้าร่ วม ได้แก่ กิจกรรม Trash
is all around ที่ เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการคัด แยกขยะอย่างถู ก ต้อ ง และเข้าร่ วมกิ จ กรรมแยกแล้วไปไหน โดยทํา หมอนจากหลอด
พลาสติกเพื่อผูป้ ่ วยติดเตียง
การประชุ ม หารื อถึงแนวทางป้ องกันปั ญ หาด้ านการจราจรและความปลอดภัย อันเกิด จากการ
ก่ อสร้ างโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เหลือง (ลาดพร้ าว – สํ าโรง) วัตถุประสงค์ เนื่ องจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เหลือง
(ลาดพร้าว – สําโรง) ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัยของพนักงานบริ ษทั และผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนบริ เวณเขตการ
ก่อสร้าง ในฐานะที่เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่ต้ งั อยูใ่ นแนวรถไฟฟ้ าสายสี เหลือง กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ จึงขอเสนอให้จดั ตั้งคณะทํางานใน
การดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อรวบรวมผูแ้ ทนของบริ ษทั เอกชนและผูแ้ ทนชุมชนบนถนนศรี นคริ นทร์ ประสานความร่ วมมือ
กับการรถไฟแห่ งประเทศไทย (รฟม.) บริ ษทั ซิ โน-ไทย เอ็นจีเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ผูด้ าํ เนิ นการก่อสร้าง
งานโยธาโครงการฯ บริ ษทั อิสเทิร์น บางกอก โมโนเรล จํากัด ผูร้ ับสัมปทาน เพื่อร่ วมกันกําหนดแนวทางป้ องกันปั ญหาด้าน
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สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยอันเกิดจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ าสายดังกล่าว ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เกิดการหารื อร่ วมกันถึง
แนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการใช้ผิวจราจรเพื่อดําเนิ นงานรื้ อย้ายระบบสาธารณู ปโภคและการปิ ดการจราจรบนถนนศรี
นคริ นทร์ ร่วมกับตํารวจจราจรในพื้นที่ กําหนดมาตรการดําเนินการร่ วมกันเพื่อแก้ไขปั ญหาการจราจรบริ เวณซอยศรี นคริ นทร์ 55
และซอยศรี นคริ นทร์ 57 หารื อกับผูเ้ กี่ยวข้องในดําเนิ นการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม และประสานกับ รฟม. และ กทม.
เกี่ยวกับรายละเอียดการก่อสร้างสะพานข้ามแยกพรี เมียร์
ข) คณะทํางานด้านสังคม
มีพนั ธกิจในการปลูกจิตสํานึ กด้านการเป็ น Active Citizen ให้แก่พนักงาน เพื่อนําไปสู่ การมีส่วน
ร่ วมในการลดความเหลื่ อมลํ้าในสังคม โดยปี ที่ ผ่านมา ได้มีการดําเนิ นกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเป็ นผูใ้ ห้และสังคมแห่ งการ
แบ่งปั นระหว่างพนักงานในกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ และสนับสนุ นการดําเนิ นงาน
ของสายงานพัฒนาความยัง่ ยืนในสังคม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ผ่านการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุ น
การดําเนินโครงการร้อยพลังการศึกษาและมูลนิธิยวุ พัฒน์ โดยการดําเนินงานปี 2562 ดังนี้
โครงการวัน D-Day เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 501 อาคารพรี เมียร์ คอร์ เปอเรท
ปาร์ ค เพื่อสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมระหว่างพนักงานและสายงานพัฒนาความยัง่ ยืนทางสังคมและภาคี
และเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมและรับสมัครอาสาสมัครเพิ่มเติม เพื่อร่ วมงาน Good Society Expo (GSE) โดยมีพนักงานและ
ผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมกิจกรรม ประมาณ 150 คน เกิดการมีส่วนร่ วมจากพนักงานลงทะเบียนร่ วมกิจกรรมอาสากับโครงการเพื่อสังคม
และมูลนิธิที่มาร่ วมงานจํานวน 71 คน และพนักงานมีความรู ้ความเข้าใจบทบาทการทํางานจิตอาสาเพื่อร่ วมพัฒนาสังคมมากขึ้น
โครงการวันลากิจเพื่อพัฒ นาสั งคม
คณะทํางานคุณค่าหลักด้านสังคมเล็งเห็นถึงความสําคัญในการส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาสังคมต่างๆ ที่มีอยูม่ ากมาย และเพื่อเป็ นการลดข้อจํากัดด้านเวลา ความแตกต่างด้านพื้นที่ พาํ นัก
และปฏิบตั ิงาน ตลอดจนทักษะความสามารถของพนักงานที่มีความแตกต่างและหลากหลาย คณะทํางานฯ จึ งได้มีส่วนเสนอ
และผลักดันให้เกิดนโยบาย “การลากิจเพื่อพัฒนาสังคม” ที่อนุญาตให้พนักงานสามารถใช้วนั ลากิจในการร่ วมพัฒนาและแก้ไข
ปั ญหาสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมวัน D-Day เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลากิจเพื่อพัฒนาสังคม และเชิญชวนโครงการ
เพื่อสังคม และมูลนิธิ ต่างๆ มาประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมที่ตอ้ งการอาสาสามัครในด้านต่างๆ ที่พนักงานสามารถมีส่วนร่ วมได้
และกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ มีการประกาศนโยบายวันลากิจเพื่อสังคมและมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบโดยทัว่ กัน
ค) คณะทํางานด้านธรรมาภิบาล
มี พ ัน ธกิ จ ในการส่ ง เสริ ม ปลู ก ฝั ง เรื่ อ งความโปร่ ง ใสและธรรมาภิ บ าลในองค์ ก ร กํา หนด
กระบวนการสื่ อสารและแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ รวมทั้งส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยการดําเนินงานปี 2562 มีดงั นี้
โครงการนโยบายเกี่ย วกับกิจ กรรมทางการเมื อง สร้ างการรั บรู ้นโยบายของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
และสนับสนุ นให้พนักงานไปใช้สิทธ์ เลื อกตั้ง เพื่อให้พนักงานเกิ ดการรั บรู ้ ในนโยบายการใช้สิทธิ์ ในการเลื อกตั้ง ผ่านสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในองค์กร
โครงการนโยบายการไม่ ให้ – ไม่ รับของขวัญในช่ วงเทศกาลปี ใหม่
เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มบริ ษทั พรี เมี ยร์ ในการสร้ างการรั บรู ้ นโยบายที่ จะมอบหรื อรับ
ของขวัญในรู ปแบบใดๆ ที่เป็ นเงินสดกับผูท้ าํ ธุรกิจกับกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ เว้นแต่การให้หรื อรับของขวัญที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนด
เพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูท้ ี่ทาํ ธุ รกิจกับกลุ่ม โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริ การหรื อสิ่ งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ ไม่
ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ รวมถึงการไม่ให้และไม่รับของขวัญที่ เกิ นมูลค่าที่เหมาะสมในรู ปแบบของค่านายหน้าเงิ นกูย้ ืม

รายงานประจําปี 2562
84

ส่ วนแบ่งกําไรในหุ ้น หรื อสิ่ งอื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกันและนําไปใช้ในทุกสายธุ รกิจ ทําให้เกิดการรับรู ้และการปฎิบตั ิตาม
แนวนโยบายเพื่อการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสในกลุ่มลูกค้า คู่คา้ พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างสังคมยัง่ ยืนต่อไป
โครงการการอบรมสั มมนาให้ ความรู้ เรื่ องต่ อต้ านคอร์ รัปชั น เพื่อให้ความรู ้และปลูกฝังพนักงาน
เรื่ องการร่ วมต่อต้านคอร์ รัปชัน โดยมีพนักงานและผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมงานสัมมนาจํานวน 167 คน จากทุกสายธุ รกิจ จากผลสํารวจ
พบว่าพนักงานมีความเข้าใจเนื้อหาการสัมมนาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริ ง
ง) คณะทํางานด้านอยูด่ ีมีสุข
มี พนั ธกิ จในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนักงานมี สุขภาพดี ข้ ึ นทั้งสุ ขภาพกายและสุ ขภาพ
ทางการเงิน กระตุน้ ให้พนักงานมีความรู ้ทางด้านการดูแลสุ ขภาพร่ างกายอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ คณะทํางานยังตั้งเป้ าหมายให้
พนักงานสร้างความอยูด่ ีมีสุขด้านการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ท้ งั ในด้านการจัดการหนี้ สิน และด้านการลงทุนให้สินทรัพย์งอก
เงยอย่างยัง่ ยืน เป็ นต้น โดยการดําเนินงานปี 2562 มีดงั นี้
การอบรมเรื่ องส่ งเสริ ม อาชี พ ก่ อนเกษีย ณ เพื่อเสริ มทักษะให้พนักงานสามารถประกอบอาชี พ
หลังเกษียณอย่างมีคุณภาพ มีความรู ้เกี่ ยวกับหลักการ วิธีการ การวางแผนดําเนิ นธุ รกิจส่ วนตัวให้สามารถอยู่รอด มัน่ คง และ
เติบโต และเพื่อให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แนวคิดประสบการณ์กบั วิทยากรและผูเ้ ข้ารับการอบรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อไป ผลลัพธ์ที่ได้ คือ พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และการวางแผนดําเนิ นธุ รกิจส่ วนตัว
สามารถนําหลักการ วิธีการ ประสบการณ์จากวิทยากร มาเป็ นแนวคิดและนําไปใช้ได้จริ งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การอบรมเรื่ องรู้ รอบด้ านประกันภัย เพื่อให้พนักงานมี ความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องการประกันภัย
ประเภทต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ในชี วิต เช่น การประกันสุ ขภาพ การประกันอัคคีภยั การประกันเดินทาง การประกันชี วิต การ
ประกันภัยรถยนต์ การประกันอุ บตั ิ เหตุ และเพื่อให้พนักงานสามารถเลื อกประกันภัยในรู ปแบบที่ เหมาะสมกับตัวเอง เกิ ด
ประโยชน์ต่อตัวเองและครอบครั ว ผลลัพธ์ที่ได้ คื อ พนักงานมี ความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องการประกันภัยประเภทต่างๆ มากขึ้ น
สามารถวางแผนการทําประกันให้เหมาะสมกับความต้องการ และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อตัวพนักงานและครอบครั ว ทราบ
วิธีการและปฏิ บตั ิ ได้ถูกต้องกรณี เกิ ดความเสี ยหาย หรื อเจ็บป่ วย และเกิ ดความร่ วมไม้ร่วมมื อกับ คู่คา้ ทางธุ รกิ จของ บริ ษทั
พรี เมียร์ โบรคเคอร์ เรจ จํากัด ที่มาร่ วมให้ความรู ้และความเข้าใจเรื่ องการประกันประเภทต่างๆ ที่พนักงานสามารถเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสม
โครงการจัด การหนี้สิน เพื่ ออิสรภาพทางการเงิน เพื่อให้พนักงานได้สํารวจถึ งสิ นทรั พย์ และ
หนี้ สินเพื่อให้สามารถบริ หารหนี้ สินเหล่านั้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการหนี้ สิน
อย่างถูกวิธี และได้แนวทาง หลักการและความรู ้เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการเงินเพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงิน
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ พนักงานสามารถตรวจสอบสถานะการเงินของตนเองได้ ทราบถึงแนวทาง และวิธีการบริ หารจัดการหนี้ สิน
และสามารถจัดการหนี้สินด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และนําไปสู่ การปลดหนี้ได้ดว้ ยตัวเอง
โครงการบริหารเงินออม สู่ การลงทุนอย่ างมั่งคั่งยัง่ ยืน เพื่อให้ความรู ้และเครื่ องมือเพื่อเสริ มสร้าง
ความมัน่ คงทางการเงิน โดยมุ่งเน้นการบริ หารจัดการทางการเงินอย่างถูกต้อง รวมถึงการวางแผนภาษี การออม การลงทุน และ
ความเสี่ ยงต่างๆ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการออมและการลงทุน เพื่อวางแผนและจัดการด้านการเงินอย่างถูกต้อง สามารถนําไปใช้
ให้เห็นผลได้ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจ และมีความมัน่ คงทางการเงินเพิ่มขึ้น มีความเข้าใจในการวางแผน
ภาษี การออม การลงทุน และความเสี่ ยงต่าง ๆ ในด้านการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกับตนเองมากขึ้น มี ทศั นคติที่ดีต่อการออมและการ
ลงทุน สามารถนําไปใช้บริ หารจัดการด้านการเงินอย่างถูกต้องให้เห็นเป็ นรู ปธรรมได้
การเชื่ อมต่ อโครงการกองทุนไม่ นิ่งดูดาย คณะทํางานด้านความอยูด่ ีมีสุขได้เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการกองทุนไม่นิ่งดูดายที่เป็ นอีกหนึ่ งพันธกิจในการส่ งเสริ มให้พนักงานกล้าคิดกล้าแสดงออก
เพื่อพัฒนาสิ่ งต่างๆ รอบตัวให้ดีข้ ึน โดยพนักงานสามารถเสนอโครงการที่ตอ้ งการดําเนิ นการและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบั
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พนักงานให้มีความครอบคลุมและต่อยอดให้โครงการนั้นๆ ขยายวงกับพนักงานมากขึ้ น โดยในปี 2562 ได้เข้าไปเชื่ อมต่อ
โครงการส่ งเสริ มอาชี พหลังเกษียณอายุ ซึ่ งคุณจิ ณณะ เสริ มสิ ริพนั ธ์ พนักงานบริ ษทั พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู ้
เสนอโครงการ โดยคณะทํางานฯ ได้จดั อบรมเสริ มความรู ้ เรื่ องการทําอาชี พอย่างไรให้อยูร่ อด เพื่อเป็ นการต่อยอดและเสริ ม
ทักษะด้านการประกอบอาชีพให้กบั พนักงาน
2.3

การดําเนินงานภายนอกองค์ กร
การพัฒนาสังคมภายนอกองค์กรถือเป็ นการดําเนิ นงานที่สาํ คัญไม่นอ้ ยไปกว่าการดําเนิ นธุ รกิจ เนื่ องจาก
ปั ญหาทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย ถือเป็ นสาเหตุหลักที่ทาํ ให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจหรื อธุ รกิจเป็ นไปได้อย่าง
ล่าช้าหรื อไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร สายธุ รกิจในภายใต้กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ จึงได้มีการดําเนิ นงานร่ วมกับสายงานพัฒนาความ
ยัง่ ยืนทางสังคมมาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อแก้ไขปั ญหาทางสังคมในบริ บทต่างๆ พร้อมทั้งร่ วมกันยกระดับให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในสังคม
ภายนอกองค์กร สามารถเติบโตควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน โดยครอบคลุมถึงปั ญหาต่างๆ ดังนี้
• ปั ญหาความเหลื่อมลํ้า ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการส่ งเสริ มให้เกิดการจ้างงานผูพ้ ิการ ไปจนถึงการ
ส่ งเสริ มให้เด็กเยาวชน และผูส้ ู งอายุมีคุณภาพชีวติ ดีข้ ึน ผ่านการสนับสนุนและดําเนินงานร่ วมกับภาคี
ที่ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญในแต่ ล ะประเด็น เพื่ อ ให้ส ามารถลดปั ญ หาความเหลื่ อ มลํ้า ได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
• ปั ญหาเด็กขาดโภชนาการ เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กที่ อยู่ในโรงเรี ยนที่ ห่างไกลได้มีโอกาสรั บประทาน
อาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
• ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทั้งในเชิงการแก้ไขและในเชิงป้องกัน
• ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ทั้งในเชิงการฟื้ นฟูและเชิงอนุรักษ์
ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้การสนับสนุนการงานทางสังคมร่ วมกับสายพัฒนาความยัง่ ยืนทางสังคม
ทั้งในการดําเนินงานรู ปแบบมูลนิธิ และโครงการต่างๆ ผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนินงานของมูลนิธิและโครงการต่างๆ มีดงั นี้
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มูลนิธิยุวพัฒ น์
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ร้ านปันกัน
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มูลนิธิเอ็นไลฟ
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มูลนิธิเพื่อคนไทย
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โครงการ Food4Good
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
1. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง ครอบคลุมทั้ง
ด้านการเงิน การปฏิบตั ิงาน การดําเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยตระหนักว่าเป็ นกลไก
สําคัญที่จะสร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายบริ หารในการช่วยลดความเสี่ ยงทางธุ รกิจ รวมทั้ง จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม
เพียงพอ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการปกป้ องรักษาและดูแลทรัพย์สิน และ
มีการกําหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงไว้อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบไปด้วยกรรมการ
อิ สระ ทําหน้าที่ ในการกํากับดู แลให้ระบบการควบคุ มภายใน ระบบการบริ หารจัดการความเสี่ ย ง มี ความเหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยนํา กรอบแนวทางของระบบการควบคุ ม ภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริ หารความเสี่ ย งทั่ว ทั้ง องค์ ก ร (Enterprise Risk
Management) มาใช้ปฏิ บตั ิ รวมทั้งระบบการกํากับดู แลกิ จการของบริ ษทั การดู แลให้บริ ษทั มี การปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดและ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง การดู แลมิ ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน การดู แลรั กษาและการใช้
ทรัพย์สิน เพื่อป้ องกันมิ ให้เกิ ดการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ ห้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ น งานด้า นต่ า งๆ ของบริ ษัท มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากที่ สุด โดยมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การปฏิ บ ัติ ง านในฝ่ ายต่ า งๆ ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยตามแผนงานตรวจสอบประจํา ปี ที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการประเมิ นการควบคุ มด้วยตนเอง (Control Self-Assessment,
CSA) โดยให้พนักงานมี ความรั บผิดชอบในการประเมิ นและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วย
ตนเอง เพื่อสร้างความแข็งแกร่ งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างทันท่วงที เพื่อก่อให้เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสําเร็ จของงานจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายที่ต้ งั
ไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละครั้งเป็ นประจําทุกปี
2.

ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
ร่ วมประชุม และได้แสดงความเห็ นเกี่ยวกับการประเมิ นความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการทบทวนแบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่ งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบตั ิการ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่ อง มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หารและอนุ มตั ิแบบประเมินที่ฝ่ายบริ หารจัดทํา
และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท ในด้า นต่ า งๆ ทั้ง 5
องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่อา้ งอิงจาก COSO คือการ
ควบคุมองค์กร การประเมินความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
สรุ ปได้วา่ ไม่พบข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนิ นการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่ องการติดตาม
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ควบคุมดูแลการดําเนิ นงานให้ สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดย
มิชอบหรื อโดยไม่มีอาํ นาจ รวมถึงการทําธุ รกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว ใน
ส่ วนการหารื อกับผูส้ อบบัญชี เห็ นว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดทํางบการเงิ นเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมี การเปิ ดเผย
ข้อมูลเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากล
ของ COSO และหลักเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การควบคุมองค์ กร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นธุรกิจและการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน สามารถวัดผลได้ มี
การทบทวนเป้าหมายและเปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานจริ งกับเป้ าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงานการจัดทําผัง
องค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั และกําหนดเกี่ยวกับเรื่ องจรรยาบรรณ จริ ยธรรมทางธุ รกิจ นโยบายในเรื่ องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความ
ซื่ อตรง และจริ ยธรรม รวมทั้งกําหนดให้มีคู่มือการใช้อาํ นาจดําเนิ นการและคู่มือการปฏิบตั ิงานหลักที่สาํ คัญของทุกระบบอย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่ งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยูเ่ สมอ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานโดย
พิจารณาถึ งหน้าที่ ความรั บผิดชอบ และระบบการควบคุ มภายใน จัดให้มีนโยบายพัฒนาบุ คคล และมี กระบวนการสรรหา
บุ ค ลากร รวมทั้ง มี ก ระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานโดยนํา ระบบ Competency และกํา หนดตัว ชี้ วัด
ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก และระดับบุคคล
โดยนํามาเชื่อมโยงกับผลประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ ยงั จัดให้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีศกั ยภาพ
เข้าสู่ โครงการ Talent และ Succession Plan เพื่อพัฒนาส่ งเสริ มและรั กษาบุ คลากรที่ มีความรู ้ ความสามารถให้อ ยู่กบั บริ ษ ทั
รวมทั้งส่ งเสริ มรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตสํานึ กและปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานเป็ นประจําทุก
ปี เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีความโปร่ งใส เป็ นธรรม ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษ
อย่างชัดเจน และส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
กําหนดไว้
คณะกรรมการบริ ษทั มี ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร เป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
ธุ รกิจ โดยกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน รวมทั้งกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ โดยกําหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชดั เจนในการถ่วงดุลอํานาจ และการควบคุมภายใน
อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานและติดตามผลการดําเนิ นงานเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายของ
องค์กรอย่างสมํ่าเสมอ ทําหน้าที่กาํ กับดูแลและพัฒนาการดําเนิ นการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจู งใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ กําหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้
บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ขององค์กรโดยมี หน่ วยงานตรวจสอบภายในที่ ข้ ึ นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่ วยในการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั
ในด้านการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมิ นความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการทุจริ ต
ภายในบริ ษทั รวมทั้ง การทบทวนการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่ งบริ ษทั ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต และมีความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2) การประเมินความเสี่ ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี การกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุ และประเมิ น
ความเสี่ ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยกํากับดู แลการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรั บได้ และกําหนด
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบตั ิ พิจารณาประเมินปั จจัยความเสี่ ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมี
ผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดําเนิ นงาน การเงิน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็ น ระดับองค์กร และระดับฝ่ ายงาน รวมทั้งความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ ที่ อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ ยงที่ สําคัญตาม
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุ รกิจเพื่อกําหนดแผนงานการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อหามาตรการใน
การดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กาํ หนดนโยบายและกลยุทธ์สาํ คัญในการบริ หารความเสี่ ยงโดยการ
เชื่อมโยงการบริ หารความเสี่ ยงเข้ากับแผนธุ รกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ต สามารถระบุและประเมินความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรื อปั จจัย
ความเสี่ ยงจากการประเมิ นตนเอง (Control Self Assessment: CSA) อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมี การทบทวนปั จจัยเสี่ ยงที่ มีการ
เปลี่ ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่ อาจส่ งผลกระทบต่ อองค์กรเป็ นประจําทุ กปี โดยกําหนดให้มีการรายงานผลให้
คณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นประจําทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี นอกจากนี้
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารควบคุมดูแลให้การจัดทํารายงานทางการเงิ นของ บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรอง
โดยทัว่ ไป และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
3) การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กาํ หนดนโยบายที่สําคัญในการดําเนิ นธุ รกิจ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วย
ลดความเสี่ ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้วย
ระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์องค์กร จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่ งได้กาํ หนด
สิ่ งที่ คาดหวังและขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ เพื่อ ให้นโยบายที่ กาํ หนดไว้น้ ันสามารถนําไปสู่ การปฏิ บตั ิ ได้ มี การจัดทําคู่มืออํานาจ
ดําเนิ นการเพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ และวงเงิ นอํานาจอนุ มตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร มีการจัดทําและทบทวนคู่มืออํานาจดําเนิ นการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร
และการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั การจัดทําคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กาํ หนด และจัด
โครงสร้างการทํางานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งงานอย่างชัดเจน ในการอนุ มตั ิ การบันทึก
รายการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มี
ผลบังคับใช้อย่างเคร่ งครัด รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดําเนิ นการสอบทานผลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ คู่มืออํานาจดําเนิ นการและคู่มือการปฏิบตั ิงานต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อช่วยให้
การปฏิบตั ิงานมีความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กาํ หนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทําธุ รกรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั ให้ถือปฏิบตั ิเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ให้มีความถูกต้อง โปร่ งใส และเป็ นธรรม ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
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4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล ได้จดั ให้มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ สําคัญอย่างเพียงพอ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ การจัดหาข้อมูลทั้งจาก
ภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุ นให้การควบคุมภายในสามารถดําเนิ นไปได้
ตามที่กาํ หนดไว้ มีการปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และมีการจัดทํารายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อใช้
ประกอบการตัดสิ นใจ โดยได้นาํ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล
ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบตั ิงานและการนําข้อมูลที่สาํ คัญไปใช้
ในการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม
เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ มี การจัดทํารายงานเชิ งวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบหลักการและเหตุผล พร้ อมเอกสารประกอบ
ข้อเท็จจริ ง รายงานทางบัญชี และการเงิน มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่ งใส
และเพื่อเป็ นข้อมูลในการปฏิ บตั ิงาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และ
ผูเ้ กี่ ยวข้องเกี่ ยวกับการจัดทํางบการเงิ นของบริ ษทั ทุ กไตรมาส เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่า บริ ษทั มี การใช้นโยบายบัญ ชี ตาม
หลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุ รกิจของบริ ษทั รวมทั้ง การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและมี การ
ประชุมเพิ่มเติมในวาระที่สมควร
การสื่ อสารข้อมูล มี การจัดช่องทางการสื่ อสารที่ มีความเหมาะสม เพื่อสื่ อสารหน้าที่ และความรั บผิดชอบ
รวมทั้งเรื่ องต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ การกําหนดช่องทางที่ปลอดภัยสําหรับการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ มีการสื่ อสารระหว่างหน่ วยงานภายในบริ ษทั และกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายในรวมทั้งมีการกําหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ขอ้ มูล และจัดให้มีช่องทางการ
สื่ อสารที่ผรู ้ ับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว เช่น ระบบ Intranet และ Internet
เป็ นต้น เพื่อเป็ นช่องทางการสื่ อสาร เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั ดู แลรั บผิดชอบในการจัดเตรี ยมข้อมู ลและ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุ ปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนใน
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง
5) ระบบการติดตาม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการติ ดตามผลการปฏิ บตั ิ งานว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ วางไว้ และมี ระบบการ
ติดตามการปฏิบตั ิงานเป็ นลําดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะผูบ้ ริ หาร เพื่อติดตามเป้ าหมาย
และกํากับการดําเนิ นการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยูใ่ นแผนธุ รกิจประจําปี โดยได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นประจําทุ กเดื อน พร้ อมทั้ง แก้ไขปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึ้ น และปรั บแผนการดําเนิ นงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรี ยบเทียบผลงานจริ งกับประมาณการ ในกรณี ที่ผลการดําเนิ นงานจริ งมีความแตกต่างจากประมาณการก็
จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดผลแตกต่างเพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุ งการดําเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น โดยให้ผรู ้ ับผิดชอบนําเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบตั ิงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่ วมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิ
แผนการแก้ไขปั ญหา และให้รายงานการปฏิ บตั ิอย่างต่อเนื่ อง พร้ อมทั้งกําหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน มี การ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงหรื อรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบการ
ประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่ องทุจริ ต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสี ยงอย่างมีนยั สําคัญ เพื่อรี บดําเนิ นการ
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แก้ไขอย่างทันถ่วงที จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การควบคุม
ภายในยังดําเนิ นไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการประเมินและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคล
ที่รับผิดชอบ ซึ่ งรวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผูร้ ับผิดชอบในฝ่ ายงานรับผิดชอบในการ
ดูแลการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นผูต้ รวจสอบติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานตามมาตรฐานสากล การปฏิ บตั ิ งานวิชาการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
หรื อสอบทานได้รับการปรับปรุ งแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที
3.

การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ กับดูแลให้งานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ ในการสร้ างความเชื่ อมัน่ (Assurance)
และให้คาํ ปรึ กษา (Consulting) ได้อย่างอิสระ เที่ ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทํางานของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าการดําเนิ นงานของบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ ควบคู่กบั การบริ หารความเสี่ ยง ให้อยูใ่ นระดับที่บริ ษทั ยอมรับได้ และการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษทั โดยมอบหมายให้คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการงานตรวจสอบภายใน เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก
ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ซึ่ งได้พิจารณาคุ ณสมบัติของ คุ ณเอกพันธุ์ นวลเมื อง แล้วเห็ นว่ามี ความ
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดงั กล่าว เนื่ องจากมี ความเป็ นอิ สระ และมี ประสบการณ์ ในการปฎิ บ ัติงานด้า นการ
ตรวจสอบภายในในธุ รกิจ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้ง
ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่ งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะต้องผ่านการเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทั้งนี้ งานตรวจสอบภายในได้พฒ
ั นางานตรวจสอบภายในให้ส อดคล้องกับ มาตรฐานการปฏิ บ ัติ งานวิ ช าชี พ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยกํา หนดให้ มี ก ารประเมิ น
ตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชี พฯ และการประเมินความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้เสี ย นอกจากนี้ มีการกําหนด Audit Competency
เพื่อใช้ประเมิ นผลคุ ณภาพงานตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาและปรั บปรุ งการปฏิ บตั ิ งานของงานตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง ทําให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นอยูอ่ ย่างแท้จริ ง เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับการพัฒนาผู ้
ตรวจสอบภายในให้มี ท ัก ษะความรู ้ และความสามารถในระดับ มาตรฐานสากล เพื่ อ ให้ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการฝึ กอบรมทั้งความรู ้ดา้ นวิชาชี พตรวจสอบภายใน และด้านธุ รกิจ
ต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงความรู ้ดา้ นวิชาชีพอื่นๆ และสอบเพื่อรับวุฒิบตั รวิชาชีพต่างๆ เป็ นต้น
4.

การบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่ งถือเป็ นกลไกสําคัญและเป็ น
เครื่ องมือในการบริ หารงานที่จะทําให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่ได้กาํ หนดไว้ โดยมีการกําหนดเป็ นนโยบายการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ งมุ่ ง เน้น การพัฒ นาระบบบริ ห ารความเสี่ ย งตามแนวทางการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate
Governance) และให้มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดําเนิ นการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง ซึ่ งอ้างอิง
ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทัว่ โลกนิยมใช้อย่างแพร่ หลายและเป็ นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise
Risk Management) เพื่อจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษทั ได้มีการจัดทําการประเมิ นการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผูบ้ ริ หารและระดับผูป้ ฏิ บตั ิ การของบริ ษทั เพื่อร่ วมกัน
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ประเมินความเสี่ ยง/ปั ญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
เหตุการณ์ ที่อาจทําให้องค์กรเสี ยโอกาสในเชิ งธุ รกิ จ ความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้นจากสาเหตุท้ งั ภายในและภายนอกองค์กรโดยมี
หลักการกําหนดว่า หากมีความเสี่ ยงใดที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนิ นธุ รกิจไม่ให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนที่กาํ หนดแล้ว บริ ษทั
จะต้องมีมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ที่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม ดําเนินการปลูกฝังให้
การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นวัฒนธรรมองค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั
เพื่อทําหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้คณะทํางานด้านพัฒนากระบวนงานภายในและ
บริ หารความเสี่ ยงซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับกลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อทําหน้าที่ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริ หารความเสี่ ยง
ในระดับปฏิบตั ิแต่ละฝ่ ายงาน โดยจัดทําแผนงานสนับสนุ น/ส่ งเสริ มและพัฒนาการดําเนิ นงานตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงและ
การควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่สาํ คัญ และนําเสนอ
ความคืบหน้าและรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการประเมินความเสี่ ยงและปั ญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานพร้อมกับ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงาน ให้ผลการ
ดําเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่ องการบริ หารและการจัดการ การตลาด การขาย คลังสิ นค้า
และโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุ รการและจัดซื้ อ งานบัญชี การเงิน สิ นเชื่อ ทั้งนี้ ได้มอบหมายและติดตามให้ผบู ้ ริ หาร
ที่ รับผิดชอบในแต่ละส่ วนงานดําเนิ นการตามแนวทางการปรั บปรุ งแก้ไขการปฏิ บตั ิ งานตามที่ ได้กาํ หนดไว้ รวมทั้งให้ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ผลการดําเนินงานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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รายการระหว่ างกัน
1. รายการระหว่ างกันของ บริ ษัทและบริ ษัทย่ อย กับ บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ องใน ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
นิติบุคคลที่ เกี่ยวข้ อง

บมจ. พรี เมี ยร์ เทคโนโลยี
บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิ สเต็มส์
บมจ. พรี เมี ยร์ มาร์ เก็ตติ้ง
บจ. พี.เอม.ฟูด
บจ. พรี เมี ยร์ แคนนิ่ ง อินดัสตรี้
บจ. พรี เมี ยร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
บจ. พีเอ็ม เอสอี
บจ. มี วนา
บมจ. พรี เมี ยร์ โพรดักส์
บจ. อินฟิ นิ ท กรี น
บจ. พรี เมี ยร์ รี สอร์ ทส์ แอนด์ โฮลเทลส์
บจ. แทมมาริ น วิลเลจ
บจ. เสรี พรี เมี ยร์
บจ. พรี เมี ยร์ แอสเซ็ทส์
บจ. พรี เมี ยร์ เมโทรบัส
บจ. พรี เมี ยร์ มอเตอร์
บจ. พรี เมี ยร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล
บจ. เสรี พร็ อพเพอร์ ตี้ส์ โฮลดิ้ง
มู ลนิ ธิยุวพัฒน์
บจ. เนเจอร์ ทัช
บจ. ไทยดีเอ็มอาร์ รีเทล

ประเภทรายการ

ธุ รกิจปกติ

หน่ วย (ล้ านบาท)

ลักษณะรายการ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย:รายได้จากค่าเช่า ค่าบริ การ
- บริ ษทั มี รายได้คา่ สิ ทธิ การเช่า อาคารพรี เมี ยร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค
ตามสัญญาระยะยาว
- บจ. พรี เมี ยร์ แคปปิ ตอล (2000) ให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็ นสัญญาเช่า
ดําเนิ นงาน อายุเช่า 3-5 ปี
- บจ. พรี เมี ยร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง ให้เช่ายานพาหนะเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน
อายุเช่า 3-5 ปี พร้ อมกับให้บริ การพนักงานขับรถ

ความสั มพั นธ์

มูลค่ ารายการ
ปี 2562

มี กรรมการร่ วมกัน
- อ้างอิงตามราคาตลาดในพื้นที่ ใกล้เคียงในช่วงปี ที่ ทาํ สัญญา
1.00 - รายได้จากสัญญาค่าตอบแทนสิ ทธิ ต้ งั แต่ปี 2531 ซึ่ งขณะนั้น
บริ ษทั เป็ นเจ้าของอาคารสัญญามี ระยะเวลา 30 ปี สิ้ นสุ ด ปี 2565
15.81 - ราคาค่าเช่ากําหนดจากต้นทุ นการให้เช่าบวกกําไรจํานวน
หนึ่ งเที ยบเคียงกับการให้เช่าของผูเ้ ช่ารายอื่น
46.87 - ราคาค่าเช่ากําหนดจากต้นทุ นการให้เช่าบวกกําไรจํานวน
หนึ่ งเที ยบเคียงกับการให้เช่าของผูเ้ ช่ารายอื่น

ลูกหนี้ การค้ากิจการที่ เกี่ยวข้อง
บจ. พรี เมี ยร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล
บมจ. พรี เมี ยร์ มาร์ เก็ตติ้ง
บจ. มี วนา
บมจ. พรี เมี ยร์ โพรดักส์
บจ. พรี เมี ยร์ รี สอร์ ทส์ แอนด์ โฮลเทลส์
บจ. เนเจอร์ ทัช
บจ. ไทยดีเอ็มอาร์ รีเทล

0.01
0.01
0.01
0.03
0.10
0.02
0.02

รวม

0.20
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ความจํา เป็ นและความสมเหตุสมผล

หน่ วย (ล้ านบาท)
นิติบุคคลที่ เกี่ยวข้ อง

ประเภทรายการ

ลักษณะรายการ

ความสั มพั นธ์

บจ. พรี เมี ยร์ เมโทรบัส

ธุ รกิจปกติ

บริ ษทั ย่อย :- บริ ษทั ย่อย เช่าสถานที่ เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการ
ประจําวันในส่วนของรถรั บส่งพนักงาน/ลูกค้า/รถรั บส่งนักเรี ยน
เป็ นส่วนงานบริ การและซ่อมบํา รุ ง 790.3 ตรม. อัตราค่าเช่าพื้นที่ 157 บาท ต่อ
ตรม.ต่อเดือน และพื้นที่ เช่าอาคารสํานักงาน 107.9 ตรม. อัตราค่าเช่า 216 บาท
ต่อ ตรม.ต่อเดือน
ค่าบริ การ 144 บาท ต่อ ตรม. ต่อเดือน

มี กรรมการร่ วมกัน

บจ. พรี เมี ยร์ เมโทรบัส

ธุ รกิจปกติ

บริ ษทั ย่อย :ต้นทุ นงานบริ การ
- บริ ษทั ย่อย ใช้บริ การพื้นที่ เพื่อจอดรถในอัตรา 560 บาท ต่อคันต่อเดือน
จํานวนรถ 92 คัน ปั จจุ บันเป็ นอัตรา 700 บาทต่อคันต่อเดือน จํานวน 113 คัน

บจ. พรี เมี ยร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล

สนับสนุ น
ธุ รกิจปกติ

มูลค่ ารายการ
ปี 2562

ความจํา เป็ นและความสมเหตุสมผล

- อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเที ยบกับราคาตลาดของพื้นที่
4.09 ใกล้เคียง
- ค่าไฟฟ้ า/ ค่าโทรศัพท์ เก็บตามจํานวนที่ เกิดขึ้นจริ ง ส่วนภาษี
โรงเรื อนเก็บตามการประเมิ นของกรุ งเทพมหานคร

มี กรรมการร่ วมกัน
0.95 ราคาเที ยบเคียงกับราคาตลาด

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย:-

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าบริ การต่อเดือน มี ดงั นี้
บมจ. พรี เมี ยร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
บจ. พรี เมี ยร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง
บจ. พรี เมี ยร์ โบรคเคอร์ เรจ
บจ. พรี เมี ยร์ แคปปิ ตอล (2000)
รวม

อัตรา 487,380 บาท
อัตรา 1,096,640 บาท
อัตรา 487,420 บาท
อัตรา 90,000 บาท
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- ที่ บจ. พรี เมี ยร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล ให้บริ การตามสัดส่วนของ
4.69 รายได้ สิ นทรั พย์และอัตรากําลังคน
13.16
5.85
1.08
24.78

หน่ วย (ล้ านบาท)
นิติบุคคลที่ เกี่ยวข้ อง
บจ. พรี เมี ยร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล

บจ. เสรี พร็ อพเพอร์ ตี้ส์ โฮลดิ้ง

ประเภทรายการ

ลักษณะรายการ

สนับสนุ น
ธุ รกิจปกติ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย:ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นผูใ้ ช้บริ การร่ วม งานบริ การที่ บจ. ดาต้าโปร
คอมพิวเตอร์ ซิ สเต็มส์ ให้บริ การเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับ
ซอฟแวร์ อินเทอร์ เน็ต อีเมลล์ รวมทั้งงานบริ การอื่นที่ เกี่ยวข้อง โดยมี บจ.
พรี เมี ยร์ ฟิ ชชัน่ แคปปิ ตอล ทํา หน้าที่ เป็ นผูป้ ระสานงานและควบคุมคุณภาพ
งานบริ การดังกล่าว

สนับสนุ น
ธุ รกิจปกติ

บริ ษทั ย่อย:ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
- บริ ษทั ย่อย ทํา สัญญาเช่าพื้นที่ ในอาคาร PCP สัญญา
เช่ามี อายุ 3 ปี โดยมี รายละเอียด ดังนี้
- พื้นที่ เช่า บจ. พรี เมี ยร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง 336.28 ตรม.และ 233.24 ตรม. ราคา
ค่าเช่า 275 บาท ต่อ ตรม. สัญญาครบกําหนด 31 พ.ค.2564
- พื้นที่ เช่า บจ. พรี เมี ยร์ โบรคเคอร์ เรจ 124.70 ตรม. ราคาค่าเช่า 275 บาท ต่อ
ตรม. ครบสัญญา 31 พ.ค. 2564
- ค่าบริ การส่วนกลาง 228 บาท ต่อ ตรม.
เจ้ าหนีก้ ิจ การที่ เกี่ยวข้ อง
เงินประกันตามสั ญญาเช่ า

ความสั มพั นธ์

ความจํา เป็ นและความสมเหตุสมผล

มี กรรมการร่ วมกัน

6.85 - เงื่ อนไขการค้าทั่วไป

มี กรรมการร่ วมกัน

4.19

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลย้อนหลังเพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th
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มูลค่ ารายการ
ปี 2562

- อัตราค่าเช่าและค่าบริ การส่วนกลางเที ยบเคียงราคาตลาด ส่วน
ค่าไฟฟ้ าค่าโทรศัพท์ตามจํานวนที่ ใช้จริ ง
- ค่าภาษีโรงเรื อนตามจ่ายจริ ง และค่าซ่อมจากค่าวัสดุบวกค่าแรง

0.02
0.86

2.

นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่ งเป็ นไปตามลักษณะการประกอบ
ธุ รกิจปกติหรื อสนับสนุ นธุ รกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายและบริ การ การเช่าพื้นที่สาํ นักงาน การให้เช่าพื้นที่สํานักงาน การ
ว่าจ้างบริ หารตามสัญญาว่าจ้างบริ หารและให้คาํ ปรึ กษาธุ รกิ จ การเช่ ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุ รกิ จ ค่าเช่าและบริ การ
อื่นๆ เป็ นต้น ซึ่ งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิ ดขึ้นตามความจําเป็ นและเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นธุ รกิจภายในกลุ่ม
บริ ษทั โดยมีการกําหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเป็ นธรรม โดย
คํานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสําคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จะสอบทานรายการระหว่างกันเป็ นรายไตร
มาส
สําหรับรายการระหว่างกันที่สาํ คัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริ ษทั จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริ ษทั
จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
การทํารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจําหน่ ายทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่
กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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สรุปข้ อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
ข้ อมูลทางการเงิน Financial Data
สิ นทรัพย์รวม Total Assets
หนี้ สินรวม Total Liabilities
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ น้ รวม Shareholders’ Equity
รายได้จากการขายและบริ การ Sale and Service Revenues
รายได้รวม Total Revenue
กําไรขั้นต้น Gross Profit
กําไรสุ ทธิ (ขาดทุ น) สุ ทธิ Net Profit (Loss )
อัต ราส่ วนทางการเงิน FINANCIAL RATIO
อัตรากํา ไรขั้นต้น (%) Gross Profit Margin
อัตรากํา ไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวม (%) Net Profit Margin
อัตราส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ น้ (%) Return on Equity
อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%) Return on Assets
กําไร (ขาดทุ น) สุ ทธิ ต่อหุ น้ (บาท)
Earnings (Deficit) per Share (Baht)
เงินปั นผลต่ อหุ น้ (บาท) Dividend per Share (Baht)
มู ลค่ าตามบัญชี ต่อหุ น้ (บาท) Book Value per Share (Baht)

2562 / 2019

2561 / 2018

2560 / 2017

2559 / 2016

1,512.33
1,384.07
128.26
617.49
640.90
214.25
27.93

1,828.84
1,730.02
98.82
696.55
744.58
214.24
40.66

1,991.89
1,928.89
63
713.88
747.17
188.05
-24.68

2,080.31
1,994.70
85.61
664.3
691.53
171.92
-262.42

34.70
4.36
24.60
1.67

30.76
5.46
50.25
2.13

26.34
-3.3
-33.21
-1.21

25.78
-38.08
-124.93
-13.44

0.035

0.051

-0.031

-0.328

0.160

0.124

0.079

0.107
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การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
(1) ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจ
ธุรกิจลิสซิ่ งในประเทศไทยแบ่งลักษณะผูป้ ระกอบการออกได้เป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่มุ่งเน้นให้เช่าทรัพย์สินแบบ
สัญญาเช่ าทางการเงิ น (Financial Lease) และสัญญาเช่ าซื้ อกับกลุ่มที่ มุ่งเน้นการให้เช่ าแบบสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน (Operating
Lease) โดยบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด จัดอยูใ่ นกลุ่มธุ รกิจบริ การสัญญาเช่าดําเนิ นงาน (Operating Lease) ซึ่ งถือเป็ น
หนึ่ งในบริ ษทั ชั้นนําของธุ รกิจ การดําเนิ นงานของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด ในปี 2562 มุ่งเน้นการให้บริ การรู ปแบบ
ต่างๆ ที่มีมาตรฐานสอดคล้องความต้องการของคู่คา้ สร้างคุณค่าเพิ่มในการให้บริ การ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้งาน
บริ หารจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้งานเพื่อนําไปเป็ นแผนพัฒนาให้กบั ผูใ้ ช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มทุกกิจกรรม
ที่เสริ มสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเริ่ มจากธุ รกิจที่ให้บริ การ ณ ปั จจุบนั เป็ นต้นแบบความปลอดภัย อาทิ กลุ่มรถเช่า
องค์กรที่ ร่วมผลักดันความปลอดภัยด้วยการติ ดตั้งระบบตรวจสอบพร้ อมรายงานพฤติกรรมการขับขี่ การให้บริ การต้นแบบ
พนักงานผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หาร (Personal Accelerator) การพัฒนาระบบและการจัดเก็บ ข้อ มู ลงานลู กค้าสัม พันธ์ สู่ร ะบบออนไลน์
เป้าหมายการจัดการกลยุทธ์การให้บริ การของธุ รกิจยานพาหนะให้เช่า จึงมุ่งเน้นลูกค้าที่ให้ผลตอบแทนสู งขึ้น สอดคล้องกับงาน
บริ การที่เพิม่ ขึ้น
ธุ ร กิ จ ประกัน วิ น าศภัย ในปี ที่ ผ่า นมาพบว่า เบี้ ย ประกัน ภัย รถยนต์แ ละเบี้ ย ประกัน เบ็ด เตล็ด มี อ ัต ราการเติ บ โต
แนวโน้มการแข่งขันในตลาดประกันภัยยังคงรุ นแรง จากช่ องทางการขายใหม่ ที่เพิ่มขึ้ น ไม่ ว่าจะเป็ นการขายผ่านเว็บไซด์
แอปพลิ เคชัน่ มื อถื อ หรื อร้ านสะดวกซื้ อ การรั กษาฐานลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์และขยายผลิ ตภัณฑ์ยงั คงเป็ นสิ่ งที่ สําคัญ การ
จัดการกลยุทธ์ในการแข่งขัน มุ่งเน้นในการให้บริ การที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ จัดหาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับความต้องการของกลุ่มลูกค้า และคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัยที่มีความมัน่ คงและเสถียรภาพ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า
และทํางานร่ วมกับกรมการประกันภัยเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ทั้งลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั ตัวแทนประกันภัย
หนี้สินผลเสี ยหายจากคดีภาษีอากรของกิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน
ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 และข้อ 21 บริ ษทั ฯมีหนี้สินภาษีที่อยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการ
ชําระให้แก่กรมสรรพากรจํานวน 242 ล้านบาท จากการที่บริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้องเป็ นจําเลยร่ วมจากกรมสรรพากรให้ชาํ ระภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มของปี 2544 และ 2545 พร้อมทั้งเงินเพิ่มจํานวนรวมทั้งสิ้ น 252 ล้านบาท แทนกิจการร่ วมค้าบริ ษทั
พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั เพท เอ็นจิเนี ยส์ อิงค์ และบริ ษทั ล็อควูด แอนดรู ส์ แอนด์นิวแนม อิงค์ (กิจการ
ร่ วมค้า พีอี-เพทแลน) ซึ่ งบริ ษทั ฯเคยเป็ นหนึ่ งในผูเ้ ข้าร่ วมลงทุนในการก่อสร้างโครงการบําบัดนํ้าเสี ยของกรุ งเทพมหานครและ
ได้พน้ จากการเป็ นผูร้ ่ วมค้าแล้วตั้งแต่ปี 2543 และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษากลับคําตัดสิ นของศาล
ภาษีอากรกลาง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯต้องร่ วมชําระหนี้ ภาษีอากรให้แก่กรมสรรพากร เนื่ องจากบริ ษทั พรี เมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นจําเลยร่ วมในฐานะผูถ้ ือหุ ้นของกิจการร่ วมค้าซึ่ งได้รับโอนสัดส่ วนการร่ วมลงทุนจากบริ ษทั ฯในปี
2543 อยูใ่ นสถานะล้มละลาย บริ ษทั ฯจึงต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจ่ายชําระค่าภาษีอากรนี้ ให้แก่กรมสรรพากรตามคําพิพากษา
บริ ษทั ฯได้จ่ายชําระค่าภาษีอากรนี้ ให้แก่กรมสรรพากรแล้วเป็ นจํานวน 10 ล้านบาท คงเหลือหนี้ ภาษีอากรส่ วนที่เหลือจํานวน
242 ล้านบาท
เมื่ อ วัน ที่ 29 มี น าคม 2561 บริ ษัท ฯได้รั บ หมายบัง คับ คดี แ จ้ง การยึ ด หุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท พรี เมี ย ร์ อิ น เตอร์
ลิซซิ่ ง จํากัด จํานวน 48,339,869 หุ น้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 75.53 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด
เพื่อนําไปขายทอดตลาด และนําเงินที่ได้จากการขายมาชําระหนี้ ตามคําพิพากษา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สํานักงานบังคับคดี
แพ่งประกาศนัดขายทอดตลาดหุ ้นดังกล่าว ซึ่ งจากการขายทอดตลาดหุ ้นรวมทั้งสิ้ น 4 ครั้ งตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยในครั้ ง
สุ ดท้ายที่ จัดให้มีข้ ึ นในวันที่ 29 มกราคม 2563 ไม่ ปรากฏว่ามี ผูเ้ สนอซื้ อหุ ้นดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หุ ้นดังกล่าวยังคงเป็ น
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กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯจนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาซื้ อจากการขายทอดตลาดและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยยังคงอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ดังนั้น ณ ปั จจุบนั บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด จึงยังคงมีฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
คดีแพ่งอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการฟื้ นฟูกิจการ
เมื่ อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั เนาวรั ตน์พฒั นาการ จํากัด (มหาชน) ยื่นฟ้ องบริ ษทั ต่อศาลล้มละลายกลางใน
ฐานะหุ น้ ส่ วนของกิจการร่ วมค้าบริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั เพท เอ็นจิเนี ยส์ อิงค์ และบริ ษทั ล็อควูด
แอนดรู ส์ แอนด์นิวแนม อิงค์ (กิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลน) ให้ร่วมรับผิดชอบในค่าผลงานที่กิจการร่ วมค้า พีอี-เพทแลนค้างชําระ
ตามสัญญาจ้างเหมาช่ วงงานก่อสร้ างโครงการบําบัดนํ้าเสี ยของกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2544 ถึ ง 2546 เป็ นเงิ นต้นจํานวน
650.79 ล้านบาทและดอกเบี้ยจํานวน 653.01 ล้านบาท ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4 นั้น
ต่อมาในเดือนธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯชําระเงินแก่บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ
จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับจาก
วันที่ 23 กรกฎาคม 2546 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น
บริ ษทั ฯได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษเพื่อคัดค้านคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลางในเดือนมิถุนายน
2561 และในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษได้อ่านคําพิพากษาเห็นพ้องด้วยบางส่ วนตามคําพิพากษาของศาล
ล้มละลายกลาง โดยได้มีคาํ พิพากษาแก้เป็ นว่าให้บริ ษทั ฯชําระเงินให้แก่บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวน
เงิน 837,221,091.68 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 473,466,980.61 บาท นับจากวันที่ 3 เมษายน 2555 เป็ น
ต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ฯได้ยนื่ คําร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา เพื่อขออนุญาตฎีกาคัดค้านคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษดังกล่าวแล้ว ปั จจุบนั คําร้องดังกล่าวยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
ทนายความและคณะทํางานร่ างคําขออนุญาตฎีกาและฎีกามีความเชื่อมัน่ ในประเด็นข้อต่อสู ้และมีความเห็นว่าศาลฎีกาน่าจะรับ
ฎี กาไว้พิจารณาและมีคาํ พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ บริ ษทั ฯจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สิน
ตามคําพิพากษาดังกล่าวในงบการเงิน
ในช่วงการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํ นัญพิเศษ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั เนาวรัตน์พฒั นาการ จํากัด
(มหาชน) ได้นาํ ยึดหุ ้นสามัญของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด จํานวน 15,660,129 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.47 ของ
จํานวนหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด เพื่อนําไปขายทอดตลาดต่อไป และศาลล้มลายกลางมีคาํ สั่งให้นาํ
หุน้ จํานวนนี้ไปขายทอดตลาดรวมกับหุ น้ ที่ถูกยึดในดคีภาษีอากร โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สํานักงานบังคับคดีแพ่งประกาศ
นัดขายทอดตลาดหุ ้นทั้งสองคดีพร้อมกัน ซึ่ งจากการขายทอดตลาดหุ ้นดังกล่าวรวมทั้งสิ้ น 4 ครั้งตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยใน
ครั้งสุ ดท้ายที่จดั ให้มีข้ ึนในวันที่ 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏว่ามีผูเ้ สนอซื้ อหุ ้นดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หุ ้นดังกล่าวยังคงเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯจนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาซื้ อจากการขายทอดตลาดและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยยังคงอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ดังนั้น ณ ปั จจุบนั บริ ษทั พรี เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ ง จํากัด จึงยังคงมีฐานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
(2) ผลการดําเนินงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสําหรับปี จํานวน 37.93 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 12.73 ล้าน
บาท ในปี 2562 บริ ษทั ย่อยรั บรู ้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานที่ กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มขึ้นสําหรั บ
ลูกจ้างที่ ทาํ งานติ ดต่อกันครบ 20 ปี ให้มีสิทธิ ได้รับเงิ นชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายทําให้บริ ษทั ย่อยต้องรั บรู ้ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงเป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาวในส่ วนของ
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ต้น ทุ น บริ ก ารในอดี ต จํา นวน 7.16 ล้า นบาท ดัง นั้น กํา ไรไม่ ร วมรายการพิ เ ศษดัง กล่ า วจะมี จ ํา นวน 35.09 ล้า นบาท เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนจะมีกาํ ไรลดลง 5.57 ล้านบาท รายการที่เปลี่ยนแปลงสําคัญในงวดมีดงั นี้
1. รายได้จากค่าเช่าและการบริ การ
รายได้จากค่าเช่าและบริ การในปี มีจาํ นวน 617.49 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 79.06 ล้าน
บาท อัตรากําไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 35 อันเนื่ องจากการจัดการกลยุทธ์การให้บริ การของธุ รกิจยานพาหนะให้เช่าโดยมุ่งเน้นลูกค้า
ที่ให้ผลตอบแทนสู งขึ้นสอดคล้องกับงานบริ การที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้จาํ นวนยานพาหนะให้เช่ามีจาํ นวนลดลง ขณะเดียวกันอัตรา
กําไรขั้นต้นในปี 2562 สู งกว่าปี ก่อน
2. รายได้อื่นจากการจําหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
บริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการจําหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์ จํานวน 12.23 ล้านบาท กําไรลดลงจากปี ก่อนจํานวน
23.63 ล้านบาท เนื่ องจากในปี ปั จจุบนั ยานพาหนะที่จาํ หน่ายส่ วนใหญ่ไม่มีการตั้งด้อยค่า ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้พิจารณาตั้งสํารองด้อย
ค่าตั้งแต่ปี 2557 และ 2558 จึงส่ งผลให้ในปี 2562 รายการโอนกลับด้อยค่ายานพาหนะให้เช่าที่จาํ หน่ายมีจาํ นวนน้อยกว่าปี ก่อน
3. ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารมีจาํ นวน 135.88 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อนจํานวน 3.03 ล้านบาท เกิด
จากรายการค่าเช่าสํานักงานลดลงจํานวน 1.35 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายลดลงจํานวน 1.54 ล้านบาท
4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจาํ นวน 56.93 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 13.21 ล้านบาท เนื่ องจาก
ปริ มาณยานพาหนะให้เช่าลดลงส่ งผลให้หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
(3) ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวมจํานวน 1,512.33 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 316.51 ล้านบาท ส่ วนใหญ่มาจากรายการ
ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ลดลง จํานวน 299.02 ล้านบาท โดยในงวดมียอดซื้ อเข้าน้อยกว่าปริ มาณจําหน่ายออก ในปี 2562
ยอดซื้ อเข้าจํานวน 180.55 ล้านบาท ยอดจําหน่ ายออกสุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาจํานวน 271.59 ล้านบาท ค่าเสื่ อมราคาในงวดมี
จํานวน 217.18 ล้านบาท และรายการโอนกลับด้อยค่าจากการจําหน่ายมีจาํ นวน 9.20 ล้านบาท
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้นจํานวน 16.58 ล้านบาท ในขณะที่เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายลดลง 31.40 ล้านบาท ซึ่ ง
เป็ นการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 24.61 ล้านบาท ยอดที่ลดลงส่ วนใหญ่มาจากลูกหนี้ของธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั หมายถึงภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี 2562 ซึ่ งมีจาํ นวน 28.75 ล้านบาท และจาก
การจัดประเภทรายการภาษี ที่ถูกหัก ณ ที่ จ่ายปี 2561 เป็ นสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน จํานวน 32.75 ล้านบาท ทําให้สินทรั พย์ไม่
หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 31.93 ล้านบาท
หนี้ สินรวม มี จาํ นวน 1,384.07 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน 345.94 ล้านบาท รายการหลักมาจาก
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง จํานวนรวม 348.07 ล้านบาท เนื่ องจากปริ มาณยานพาหนะให้เช่าลดลงส่ งผลให้หนี้ สิน
ตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจํานวน 11.07 ล้านบาท มาจากเจ้าหนี้ของธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ
สํารองผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้ นจํานวน 7.67 ล้านบาท จากการรั บรู ้ ผลการเปลี่ ย นแปลงของ
กฎหมายแรงงานทําให้บริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้สินเพิ่มขึ้น
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หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 10.08 ล้านบาท เป็ นการคํานวณผลแตกต่างของมูลค่าสิ นทรั พย์ หนี้ สิน
ในทางบัญชีที่แตกต่างกับมูลค่าทางภาษี ในส่ วนของรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นหลัก
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น ลดลงจํานวน 3.11 ล้านบาท จากสิ ทธิ การเช่าลดลงจํานวน 1.0 ล้านบาท และเงินมัดจําตาม
สัญญาเช่ายานพาหนะลดลง 2.11 ล้านบาท
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 128.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 29.43 ล้านบาท ซึ่ ง
มาจากในงวดมีกาํ ไรสําหรับปี จํานวน 27.93 ล้านบาท และจากการคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยใหม่เนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานทําให้มีกาํ ไรเพิ่มขึ้น 3.22 ล้านบาท รายการองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงจํานวน
1.72 ล้านบาท เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
(4) สภาพคล่ องและแหล่ งเงินทุน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงานมาจากรายได้ของธุ รกิจให้เช่ายานพาหนะ ธุ รกิจนายหน้าประกันภัย และธุ รกิจให้เช่า
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก กระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากกิ จกรรมดําเนิ นงานในปี มี จาํ นวน 233.68 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
จํานวน 42.90 ล้านบาท เนื่องจากการดําเนินงานที่มีรายได้ลดลง
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน มีจาํ นวน 274.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 81.44 ล้านบาท
โดยหลักมาจากการจําหน่ายยานพาหนะให้เช่าที่ครบกําหนดสัญญาเช่า
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในงวดใช้ไปจํานวน 509.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจํานวน 35.01 ล้านบาท จากการ
จ่ายชําระหนี้ตามกําหนดของสัญญาเช่าทางการเงิน
(5) ปัจจัยหรื อเหตุการณ์ ทจี่ ะมีต่อการดําเนินธุรกิจในอนาคต
กรณี ของการดํารงสถานะการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยได้มีหนังสื อขอให้บริ ษทั ชี้ แจงแนวทางแก้ไขปั ญหาจาการที่ผสู ้ อบบัญชี ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิ นของ
บริ ษทั และเร่ งดําเนิ นการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ ซึ่ งตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 บริ ษทั อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 หากผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็ นเวลาสามปี ติดต่อกัน
และตามข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการรับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 หากบริ ษทั ไม่สามารถดําเนิ นการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนได้ ตลาดหลักทรัพย์
จะหยุดพักการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
บริ ษทั ได้มีหนังสื อชี้ แจงข้อ เท็จจริ งในเรื่ องสถานะของบริ ษทั ต่อ ตลาดหลักทรั พย์แห่ ประเทศไทย เมื่ อวันที่ 10
มกราคม 2563 ในประเด็นเหตุที่ผูส้ อบบัญชี ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั มาจากปั จจัยเรื่ องคดี ความที่บริ ษทั ไม่
สามารถควบคุม หรื อหาแนวทางเพื่อมาแก้ไขได้ (อ้างถึงรายงานของผูส้ อบบัญชี วรรคเกณฑ์การไม่แสดงความเห็น) บริ ษทั จึงได้
เพียงแต่รอผลว่าศาลฎีกาจะมีคาํ สั่งหรื อมีคาํ พิพากษาเป็ นอย่างไร
ส่ วนการสรรหาบุ ค คลเพื่ อ มาดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบนั้น การสรรหาบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมไม่สามารถดําเนิ นการได้โดยง่าย ด้วยเหตุเรื่ องของสถานะของบริ ษทั ที่อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน อันเนื่ องมาจากผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั เป็ นเวลาสามปี ติดต่อกัน (ปี 2560
2561 และ 2562) ด้วยเหตุตามที่กล่าวข้างต้น
ทั้งนี้การดํารงสถานะการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนของบริ ษทั ไม่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
รายงานประจําปี 2562
127

รายงานประจําปี 2562
128

รายงานประจําปี 2562
129

รายงานประจําปี 2562
130

รายงานประจําปี 2562
131

รายงานประจําปี 2562
132

รายงานประจําปี 2562
133

รายงานประจําปี 2562
134

รายงานประจําปี 2562
135

รายงานประจําปี 2562
136

รายงานประจําปี 2562
137

รายงานประจําปี 2562
138

รายงานประจําปี 2562
139

รายงานประจําปี 2562
140

รายงานประจําปี 2562
141

รายงานประจําปี 2562
142

รายงานประจําปี 2562
143

รายงานประจําปี 2562
144

รายงานประจําปี 2562
145

รายงานประจําปี 2562
146

รายงานประจําปี 2562
147

รายงานประจําปี 2562
148

รายงานประจําปี 2562
149

รายงานประจําปี 2562
150

รายงานประจําปี 2562
151

รายงานประจําปี 2562
152

รายงานประจําปี 2562
153

รายงานประจําปี 2562
154

รายงานประจําปี 2562
155

รายงานประจําปี 2562
156

รายงานประจําปี 2562
157

รายงานประจําปี 2562
158

รายงานประจําปี 2562
159

รายงานประจําปี 2562
160

รายงานประจําปี 2562
161

รายงานประจําปี 2562
162

รายงานประจําปี 2562
163

รายงานประจําปี 2562
164

รายงานประจําปี 2562
165

รายงานประจําปี 2562
166

รายงานประจําปี 2562
167

รายงานประจําปี 2562
168

รายงานประจําปี 2562
169

รายงานประจําปี 2562
170

รายงานประจําปี 2562
171

รายงานประจําปี 2562
172

รายงานประจําปี 2562
173

รายงานประจําปี 2562
174

รายงานประจําปี 2562
175

รายงานประจําปี 2562
176

รายงานประจําปี 2562
177

รายงานประจําปี 2562
178

รายงานประจําปี 2562
179

รายงานประจําปี 2562
180

รายงานประจําปี 2562
181

รายงานประจําปี 2562
182

รายงานประจําปี 2562
183

รายงานประจําปี 2562
184

