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การประกอบธุรกิจ 
 

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

1.1 วสัิยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย 
  เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวนและมีมติให้คงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย
ไวเ้ช่นเดิม ดงัน้ี 

 วสัิยทศัน์   
 เป็นบริษทัไทยท่ีมุ่งมัน่ในการเป็นผูน้าํดา้นธุรกิจบริการรถเช่า นายหนา้ประกนัภยั ท่ีครบวงจรอยา่งต่อเน่ือง มี

คุณภาพ สร้างความสมดุลและความยัง่ยนืใหก้บัธุรกิจ พนกังาน และสังคม 
  พนัธกิจ   

 ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพไดร้ะดบัมาตรฐานสากล  
 นาํเสนอแนวความคิดใหม่ พฒันาคุณภาพชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  
 ดาํเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้ง พนกังาน องคก์ร และสังคม  
 ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้างงานบริการ  
 ดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล และยดึหลกัคุณธรรมจรรณยาบรรณ ดว้ยวถีิแบบไทยท่ีดีงาม 

 
 
 

  เป้าหมายของบริษัท    
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 พฒันาการสร้างรูปแบบการใหบ้ริการท่ีครบวงจร และสร้างความแตกต่างท่ีชดัเจนในงานบริการ  
 เนน้การรักษาฐานลูกคา้เดิมและสร้างมูลค่าเพ่ิมของการบริการทั้งกบัลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่เพ่ือให้ไดรั้บ

ความพอใจสูงสุด 
 มุ่งพฒันาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความความรู้ความเช่ียวชาญในงานบริการตลอดจนพฒันาระบบบริหาร

จดัการเพ่ือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัในอนาคต 
 ปรับโครงสร้างทางการเงินใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนอนัจะนาํไปสู่การลดตน้ทุนทางธุรกิจ 
 บริหารจดัการสินทรัพยใ์หส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ของเศรษฐกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัในช่วงปี 2561 - 2563 มดีงันี ้ 

 ปี 2561 
 เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยท์ราบมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

1/2561 โดยรับทราบการลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารของนายวรเทพ รางชัยกุล และท่ี
ประชุมคณะกรรมการมีมติปรับโครงสร้างการจดัการของบริษทัโดยยุบตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริหารมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 ซ่ึงมีผลทาํให้กรรมการผูจ้ดัการบริษทัเป็นตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั 
 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย SP และ NP เน่ืองจากผูส้อบ

บญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทังวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงสาํนกังาน ก.ล.ต.อาจ
สั่งการใหบ้ริษทัแกไ้ขงบการเงินได ้และในวนัเดียวกนับริษทัไดแ้จง้ท่ีผูส้อบบญัชีไม่สามารถแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทัเป็นผลมาจากคดีท่ีศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัชาํระเงินจาํนวน 479 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 1,123 ลา้นบาท ใหแ้ก่โจทกใ์นคดี
แพ่งอนัเก่ียวเน่ืองกบัขบวนการฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์เพ่ือคดัคา้นคาํวินิจฉัยของศาลลม้ละลาย
กลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 โดยคาดวา่ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษจะใช้
ระยะเวลาในการพิจารณาคดีน้ีประมาณ 2 ปี  ฝ่ายบริหารของบริษทัไดท้าํการประเมินคาํพิพากษาประกอบ
กบัความเห็นของทนายความ จึงมีความเช่ือมัน่ในประเด็นขอ้ต่อสู้และมีความเห็นว่าศาลอุทธรณ์คดีชาํนัญ
พิเศษน่าจะมีคาํพิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณ
การหน้ีสินตามคาํพิพากษาไวใ้นบญัชี  และเน่ืองจากผลคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุดและข้ึนอยูก่บัขบวนการยติุธรรม
ในอนาคต สถานการณ์ดงักล่าวทั้งหมดแสดงถึงความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถของกลุ่มบริษทัท่ีจะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ตามท่ีผูส้อบบญัชี
ไดแ้สดงเหตุผลไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ตั้งแต่งบการเงินงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงินของบริษทังวดส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561 
เช่นกนัอนัเน่ืองจากความไม่แน่นอนของผลของคดีท่ีกล่าวขา้งตน้  พร้อมกนัน้ีในปี 2561 บริษทัไดท้าํการ
ช้ีแจงเหตุดงักล่าวในจดหมายช้ีแจงตลาดหลกัทรัพยล์งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 วนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 และ
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้มา 
 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษทัไดช้ี้แจงต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ืองการชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาศาลฎีกา กรณี

ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาในคดีหมายเลขแดงท่ี 5316/2556 ระหวา่งกรมสรรพากร โจทก ์กบับริษทั จาํเลยท่ี 1 
และบริษทั พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั จาํเลยท่ี 2 ใหบ้ริษทัและบริษทั พรีเมียร์ อินฟรา
สตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ร่วมกนัชดใชห้น้ีค่าภาษีอากรคา้งรวม 251,699,348.81 บาท ซ่ึงในปี 2560 
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บริษทัไดเ้คยรายงานวา่บริษทัจะดาํเนินขายหุน้บริษทัยอ่ย (บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) ท่ีบริษทัถือ
ครองอยูม่าชาํระหน้ีดงักล่าว ต่อมาบริษทัไม่สามารถดาํเนินการขายไดเ้น่ืองจากราคาหุน้ท่ีผูส้นใจซ้ือเสนอมา
นั้นตํ่ากวา่ราคาหุน้ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระนั้น ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษทัไดรั้บ
หมายจากกรมบงัคบัคดีแจง้การยึดหุ้นท่ีบริษทัถือครองในบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวน 48,339,869 หุ้น ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 75.53 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย เพ่ือนาํไปขายทอดตลาดและนาํเงินท่ีขายไดม้าชาํระ
หน้ีตามคาํพิพากษาศาลฎีกา พร้อมกนัน้ีบริษทัไดท้าํการช้ีแจงเพ่ิมเติมเร่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินและการดาํรง
สถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2561 โดยมีประเดน็ ดงัน้ี 
1. บริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนต่อเน่ืองมาจากปี 2557 จนถึงปี 2560 มาจากสาเหตุหลกั โดยในปี 2557 

ปี 2558 และปี 2560 บริษทัยอ่ย (บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) มีการตั้งสาํรองดอ้ยค่ายานพาหนะ
ให้เช่า รวมจาํนวน 229 ลา้นบาท ซ่ึงผลขาดทุนดงักล่าวเป็นผลขาดทุนในทางบญัชีเท่านั้น มิไดส่้งผลต่อ
สภาพคล่องทางการเงินแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด และในปี 2559 บริษทัรับรู้ผลเสียหายในคดี
ตามคาํพิพากษาศาลฎีกาเก่ียวกบัหน้ีภาษีอากร จาํนวน 251 ลา้นบาท 
ซ่ึงทั้ งสองรายการขา้งตน้มีจาํนวนรวม 480 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทัมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองมา และเป็นผลทาํใหเ้กิดผลขาดทุนสะสมจาํนวน 340 ลา้นบาท 

2.  ในส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวม 562 ลา้นบาทนั้น ดว้ยรายการหน้ีสิน
หมุนเวียนรวมรายการหน้ีสินจากผลเสียหายคดีภาษีอากร จาํนวน 241 ลา้นบาท และหน้ีสินของบริษทั
ยอ่ย (บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) ซ่ึงเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินท่ี
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวนรวม 480 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยยงัมีทรัพยสิ์นเป็น
ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ท่ีแสดงในงบการเงินจาํนวนรวม 1,678 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนเพียงพอ
ในการรองรับการชาํระหน้ีสินดงักล่าว 

3. การท่ีหุ้นของบริษทัยอ่ย (บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) ท่ีกรมบงัคบัคดีแจง้ยึดหุ้นนั้น หุ้นของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมมสิทธิของบริษทั จนกวา่จะมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือจากการขายทอดตลาด ซ่ึง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยงัไม่มีการดาํเนินการขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดี 

4. บริษทัประกอบธุรกิจเพ่ือการลงทุน (Holding Company) โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินต่างๆ ใน
บริษทัยอ่ย 2 บริษทั ไดแ้ก่ ธุรกิจให้บริการเช่ารถเพ่ือการดาํเนินงานผา่นบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง 
จาํกดั และธุรกิจนายหน้าประกนัภยัผ่านบริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั หากมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือหุ้น
ของบริษทัจากการขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดี บริษทักย็งัคงเหลือธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ซ่ึง
เป็นธุรกิจหลกัหรือธุรกิจแกนอยู ่ 

 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดช้ี้แจงตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ืองความคืบหนา้ในการดาํเนินการเก่ียวกบัคดี
ตามท่ีศาลลม้ละลายกลางมีคาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 ให้บริษทัชาํระเงินให้แก่บริษทั เนาวรัตน์
พฒันาการ จาํกดั(มหาชน) จาํนวน 479 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ี 23 
กรกฎาคม 2546 ดงัน้ี 
เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์เพ่ือคดัคา้นคาํวนิิจฉยัของศาลลม้ละลายกลางในคดีพิพาทต่อ
ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ พร้อมทั้งยื่นคาํร้องขอให้ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษทุเลาการบงัคบัคดีตามคาํ
พิพากษาของศาลลม้ละลายกลางไวก่้อน โดยศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งให้รับคาํอุทธรณ์และมีคาํสั่งให้
นาํเสนอคาํร้องขอทุเลาการบงัคบัคดีใหศ้าลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษเป็นผูพิ้จารณาและมีคาํสั่ง โดยบริษทัคาด
วา่ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษจะใชเ้วลาในการพิจารณาคดีประมาณ 2 ปี 
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ระหวา่งการรอการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ บริษทัไดรั้บหมายจากกรมบงัคบัคดีแจง้ยึดหุ้น
บริษทัยอ่ย (บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) ท่ีบริษทัถือครองอยู ่จาํนวน 15,660,129 หุน้คิดเป็นร้อยละ 
24.47 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย เพ่ือนาํหุน้ดงักล่าวไปขายทอดตลาดและนาํเงินท่ีขายไดไ้ปชาํระ
หน้ีในคดีตามท่ีศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่ง การยดึหุน้บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่กระทบต่อการดาํเนินกิจการของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย และหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมมสิทธิของบริษทั จนกวา่จะมีบุคคลอ่ืน
มาซ้ือจากการขายทอดตลาด อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากคดีพิพาทยงัไม่เป็นท่ีสุด โดยยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยงัไม่มีการดาํเนินการขายทอดตลาดของหุน้บริษทั
ยอ่ยดงักล่าว 
 11 สิงหาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ดว้ยเหตุท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ สาํหรับงบการเงินไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ซ่ึง
ตลาดหลกัทรัพยใ์ช้เกณฑ์ดังกล่าวตั้ งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 และกาํหนดในบริษทัจดทะเบียนท่ีข้ึน
เคร่ืองหมาย “C” ตอ้งดาํเนินการจดัประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลกบัผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีหลกัทรัพยถู์กข้ึนเคร่ืองหมาย “C” 

 บริษทัไดด้าํเนินการจดัประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลแก่นกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง(Public Presentation) ซ่ึงท่ีประชุม
คณะกรรมการมีมติใหช้ี้แจงแนวทางการดาํเนินการแกไ้ขกรณีท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย”C” 
ในวนัท่ี 28 สิงหามคม 2561 ดงัน้ี 

 สาเหตุท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” มาจากเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาไดมี้คาํ
พิพากษาใหบ้ริษทัชาํระหน้ีค่าภาษีอากรคา้งของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน ใหแ้ก่กรมสรรพากรเป็นจาํนวน 
251 ลา้นบาท และคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการชาํระหน้ีคดีภาษีอากร โดยให้บริษทัขาย
หุน้บริษทัยอ่ย (บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั)บางส่วนเพ่ือนาํมาชาํระหน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากร ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัชาํระเงินค่างานของกิจการร่วมร่วม
คา้ พีอี-เพทแลนให้กบับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) (“คดีฟ้องเรียกค่างาน”) เป็นจาํนวน 479 
ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546 ดว้ยคดีฟ้องค่างานยงัไม่เป็น
ท่ีสุด โดยบริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลางต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษเม่ือ
วนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ผลของคาํพิพากษาในคดีดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการแกไ้ขปัญหาของบริษทั ดงัน้ี 
1. บุคคลผูใ้ห้ความสนใจท่ีจะซ้ือหุ้นบริษทัย่อยไดยุ้ติการขอเสนอซ้ือหุ้น จากความไม่แน่นอนของผลคดี

ฟ้องค่างาน 
2. การท่ีคดีฟ้องค่างานยงัไม่เป็นท่ีสุด ทาํให้บริษทัตอ้งรอผลคาํพิพากษาอนัเป็นท่ีสุดในคดีน้ีก่อนจึงจะ

กาํหนดแนวทางการแกไ้ข กรณีท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ได ้
 ในปี 2561 บริษทัไดด้าํเนินการจดัประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลแก่นักลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) 

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 และ 27 พฤศจิกายน 2561 และไดช้ี้แจงสาเหตุท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึน
เคร่ืองหมาย “C” กบัอุปสรรคต่อการแกไ้ขปัญหาของบริษทัตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พร้อมทั้งรายงานผลคดี
อุทธรณ์ยงัอยูใ่นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ  

 
 

  ปี 2562 
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 จากเหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ดว้ยเหตุท่ี
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมูลค่าตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ สําหรับงบการเงินตั้งแต่ไตรมาสท่ี 
2/2561 นั้น ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดให้บริษทัจดทะเบียนท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย “C” ตอ้ง
ดาํเนินการจดัประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลกบัผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) ภายใน 15 วนั นับแต่
วนัท่ีหลกัทรัพยถู์กข้ึนเคร่ืองหมาย “C” 
บริษทัไดด้าํเนินการจดัประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลกบัผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) ตั้งแต่วนัท่ี 28 
สิงหาคม 2561 เป็นตน้มา และในปี 2562 บริษทัไดจ้ดัประชุม Public Presentation จาํนวน 4 คร้ัง ดงัน้ี 

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

บริษทัมีการช้ีแจงสาเหตุท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C”  จากการท่ีศาลฎีกามีคาํพิพากษาให้
บริษทัชาํระหน้ีค่าภาษีอากรคา้งของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลนให้แก่กรมสรรพากรเป็นจาํนวน 251 ลา้น
บาท จึงเป็นเหตุให้ส่วนของผูถื้อหุ้นมีมูลค่าตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ ส่วนอุปสรรคต่อการแกไ้ข
การถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” มาจากคดีท่ีศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัชาํระเงินค่างานของ
กิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลนใหก้บับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยคดีดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ีสุด
ยงัอยูใ่นชั้นการยืน่ขอฎีกาต่อศาลฎีกา จึงเป็นอุปสรรคต่อการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวของบริษทั 

 บริษทัไดย้ื่นอุทธณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลางต่อศาลอุทธณ์คดีชาํนัญพิเศษเม่ือวนัท่ี 15 
มิถุนายน 2561 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษไดอ้่านคาํพิพากษาเห็นฟ้องดว้ย
บางส่วนตามคาํพิพากษาของศาลลม้ลายกลาง โดยมีคาํพิพากษาใหบ้ริษทัชาํระเงินเงินค่างานของกิจการร่วม
คา้ พีอี-เพทแลน ให้กบับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 837,221,091.68 บาท 
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 473,466,980.61 บาท นับแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2555 เป็นตน้ไป
จนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน 
เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 บริษทัไดด้าํเนินการยืน่ขอขยายระยะเวลาการยื่นคาํร้องขออนุญาตฎีกา หลงัจาก
ท่ีศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษมีคาํพิพากษา และบริษทัไดด้าํเนินการยื่นคาํร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลีกาเม่ือ
วนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 เพ่ือคดัคา้นคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ ปัจจุบนัคาํร้องดงักล่าวยงัอยูใ่น
ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา ซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ีสุดข้ึนอยูก่บักระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

 เก่ียวเน่ืองกบัคดีภาษีอากรตามคาํพิพากษาของศาลฎีกาและคดีท่ีบริษทัตอ้งชาํระเงินค่างานของกิจการร่วมคา้ 
พีอี-เพทแลน ให้กบับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั(มหาชน) ตามคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายกลางนั้น 
ในปี 2561 สํานกังานบงัคบัคดีแพ่งไดน้าํการยึดของบริษ ัพรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทั จาํนวน 63,999,998 หุน้ หรือประมาณร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด เพ่ือนาํไปขายทอดตลาด
และนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายมาชาํระหน้ีตามคาํพิพากษาทั้ งสองคดี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ศาล
ลม้ละลายกลางมีคาํสั่งให้ขายหุ้นสามญัของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั โดยให้รวมหุ้นท่ีถูกยึดทั้ง
สองคดีประกาศขายรวมกนั เจา้พนกังานกรมบงัคบัคดีไดก้าํหนดวนันดัขายทอดตลาดของหุ้นดงักล่าวใหม่  
โดยกาํหนดวนันัดขายทอดตลาดทั้งหมด 4 คร้ัง คร้ังท่ีหน่ึงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 คร้ังท่ีสองวนัท่ี 18 
ธนัวาคม 2562 คร้ังท่ีสามวนัท่ี 8 มกราคม 2563 และคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 29 มกราคม 2563 ปรากฎวา่จากการขาย
ทอดตลาดจนถึงคร้ังสุดทา้ย ไม่ปรากฎวา่มีผูเ้สนอซ้ือหุน้แต่อยา่งไร  
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ปัจจุบนัหุน้ดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัจนกวา่จะมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือหุน้จากการขายทอดตลาด และ
การดาํเนินการของบริษทัยอ่ยยงัคงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัในฐานะยงัคงเป็นบริษทัยอ่ย 

 งบการเงินของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จนถึงปัจจุบนั ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบ
การเงินเป็นผลมาจากคดีท่ีศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษ ไดพิ้พากษาให้บริษทัชาํระเงินจาํนวน 837 ลา้นบาท 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 473 ลา้นบาท นบัจากวนัท่ี 3 เมษายน 2555 เป็นตน้ไปจนกวา่
จะชาํระเสร็จส้ิน ซ่ึงเป็นคดีแพง่อนัเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ และบริษทัไดย้ืน่คาํร้องขออนุญาต
ฎีกาต่อศาลฎีกาเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทั ทนายความและคณะทาํงานร่างคาํขอ
อนุญาตฎีกาและฎีกา มีความเช่ือมัน่ว่าศาลฎีกาน่าจะรับฎีกาไวพิ้จารณา และมีคาํพิพากษากลบัคาํพิพากษา
ของศาลชํานัญพิเศษ ด้วยเหตุน้ีบริษัทจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหน้ีสินตามคาํพิพากษาไวใ้นบัญชี  
เน่ืองจากผลของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุดและข้ึนอยู่กบัขบวนการยุติธรรมในอนาคต นอกจากน้ีบริษทัยงัมี
หน้ีสินภาษีท่ีอยูร่ะหว่างการดาํเนินการชาํระให้แก่กรมสรรพากรจาํนวน 242 ลา้นบาท รวมถึงบริษทัไดส่้ง
มอบใบหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวน 64 ลา้นหุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดให้แก่
สาํนกังานบงัคบัคดีแพง่เพ่ือนาํไปขายทอดตลาดและนาํเงินมาชาํระหน้ีทั้งสองคดี จากการการขายทอดตลาด
ทั้งส้ิน 4 คร้ัง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 คร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2563  ไม่ปรากฎวา่วา่มีผูเ้สนอซ้ือหุ้น
ดงักล่าวแต่อยา่งใด  ณ ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัคงมีฐานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซ่ึงดาํเนินกิจการให้
เช่ายานพาหนะซ่ึงเป็นส่วนงานหลกัของกลุ่มบริษทั 
จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัอย่างมากเก่ียวกบัความสามารถในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั จึงเป็นเหตุใหผู้ส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดด้าํเนินการต่ออายกุารรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตน้ทุจริต คร้ังท่ี 2 ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตน้ทุจริต และบริษทัยอ่ยของบริษทั (บริษทั พรีมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) ไดท้าํการยืน่ขอรับ
การรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตน้ทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตในภาคเอกชนไทย เช่นเดียวกนั 

  ปี 2563 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้หนังสือเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2563 ขอให้บริษทัช้ีแจงแนวทางแกไ้ข

ปัญหาจากการท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และเร่งดาํเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบให้ครบถว้น เพ่ือไม่ให้เขา้ข่ายถูกเพิกถอนหลกัทรัพย  ์ซ่ึงตามขอ้บังคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ืองการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ 2542 บริษทัอาจเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 หากผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา
สามปีติดต่อกนั และตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 หากบริษทัไม่สามารถดาํเนินการแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบให้
ครบถว้นได ้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดห้ยุดทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 11 
กมุภาพนัธ์ 2563 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2563 บริษทัไดมี้หนงัสือช้ีแจงขอ้เทจ็จริงในเร่ืองสถานะของบริษทัต่อ
ตลาดหลกัทรัพยใ์นประเดน็เหตุท่ีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาจากปัจจยัเร่ืองคดี
ความ ซ่ึงบริษทัไดย้ื่นคาํร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกาเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 ต่อมาในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 
2563 บริษทัไดรั้บอนุญาตจากศาลฎีกาใหฎี้กาคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชาํนญัพิเศษ ดงันั้นเร่ืองคดีความท่ี
บริษทัตอ้งชาํระเงินค่างานของกิจการร่วมคา้ พีอี-เพทแลน ใหก้บับริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั(มหาชน) 
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ตามคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษนั้นเป็นคดีท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมหรือหาแนวทางเพ่ือ
การแกไ้ขได ้บริษทัจึงไดแ้ต่รอฟังผลการพิจารณาของศาลฏีกา ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งขบวนการพิจารณาของ
ศาล 
นอกจากน้ีบริษทัไดส่้งมอบใบหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวน 64 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จาํนวนหุน้ทั้งหมดใหแ้ก่สาํนกังานบงัคบัคดีแพง่เพ่ือนาํไปขายทอดตลาดและนาํเงินมาชาํระหน้ีคดีภาษีอากร 
และคดีฟ้องค่างานท่ีกล่าวขา้งตน้ จากการขายทอดตลาดทั้งส้ิน 4 คร้ัง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 คร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 
29 มกราคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผูเ้สนอซ้ือหุ้นดงักล่าวแต่อย่างไร มูลค่าราคาประมูลท่ีสํางานบงัคบัคดี
กาํหนดราคาไวค้ร้ังล่าสุดมีจาํนวน 217.09 ลา้นบาท ณ ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัคงมีฐานะเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่ายานพาหนะเป็นส่วนงานหลกัของกลุ่มบริษทั  
จากปัจจยัขา้งตน้แสดงถึงความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัจึงเป็นเหตุให้ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั 
ส่วนการสรรหาบุคคลเพื่อมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การดาํเนินการสรรหา
กรรมการไม่สามารถสรรหาไดโ้ดยง่ายดว้ยเหตุสถานะของบริษทัท่ีอาจเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเหตุตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ีบริษทัก็มีการดาํเนินการสรรหากรรมการเพื่อมาดาํรง
ตาํแหน่งดงักล่าว ซ่ึงในการประชุมกรรมการคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดมี้มติเสนอ
ผูถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการอิสระจาํนวน 1 ท่าน 

  
1.3 โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 เป็นดงันี ้    
 
 
 
 
 
 
 
 
PE   = บมจ. พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์  PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED 
PC2000 = บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)  PREMIER CAPITAL (2000) COMPANY LIMITED 
PIL   = บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง         PREMIER INTER LEASING COMPANY LIMITED               
PB   = บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ  PREMIER BROKERAGE COMPANY LIMITED      

 

   
1.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) กบัผูถื้อหุน้รายหน่ึงรายใด 

บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั 
100% 

บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 
100 %

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

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ 
ดาํเนินการ 
โดยบริษทั 

%  การถือหุ้น 
ของบริษทั 
ในปัจจุบัน 

ปี 2563 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
%  

ปี 2562 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
%  

ปี 2561 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
%  

บริการสินเช่ือธุรกิจและ   
ใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

PC2000 100.00 15.58 3.26 15.96 2.49 14.50 1.95 

บริการรถเช่าเพื่อการดาํเนินงาน PIL /1 100.00 442.11 92.64 602.60 94.03 705.16 94.71 

นายหนา้ประกนัวนิาศภยั PB /1 99.99 18.44 3.86 20.98 3.27 23.63 3.17 

รายไดอ่ื้น PE  1.13 0.24 1.35 0.21 1.29 0.17 

รวมรายได้   477.26 100.00 640.89 100.00 744.58 100.00 
 
 
 
 

2.1      ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 2.1.1 ธุรกิจการให้บริการรถเช่าเพื่อการดาํเนินงาน  
  (1) ลักษณะของการบริการ 
    เป็นการให้บริการจัดหายานพาหนะให้กบัผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการและกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยมีลกัษณะเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนตส์ําหรับ
ผูบ้ริหาร รถยนตเ์พ่ือการขนส่ง รถโดยสารไม่ประจาํทางสาํหรับรับ-ส่งผูโ้ดยสาร รถรับ-ส่งนกัเรียน และรถยนตเ์พ่ือการพาณิชย์
อ่ืนๆ อายุสัญญาอยูร่ะหว่าง 3-5 ปี การให้บริการมีทั้งการให้บริการเฉพาะตวัรถและการให้บริการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 
โดยบริษทัมีรถยนต์ให้เช่าหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ รถยนต์นั่งขนาดตั้งแต่ 1,500 ซีซี ข้ึนไป รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ รถ
กระบะ รถตู ้และรถโดยสาร 
 บริษทัใหบ้ริการในลกัษณะครบวงจร โดยเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์และนาํเสนอเง่ือนไขการเช่าเพ่ือใหร้องรับ
กบัธุรกิจของลูกคา้ ตรงตามวตัถุประสงค์ในการใช้งานของลูกคา้ พร้อมกบัการจัดทาํประกนัรถยนต์ประเภทชั้น 1 การจด
ทะเบียนและต่อภาษีรถยนต ์การบาํรุงรักษาและการซ่อมแซมตามกาํหนดระยะทาง รวมทั้งการจดัรถทดแทนให้ใชใ้นกรณีรถ
ขดัขอ้งหรือเกิดอุบติัเหตุ บริษทัมีบริการหลงัการขาย โดยผ่านศูนยป์ระสานงาน (Call Center) ให้บริการในรูปแบบ One Stop 
Service ในการดูแลลูกคา้ นดัหมายนาํรถยนตเ์ขา้รับการบาํรุงรักษา ประสานงาน ให้คาํแนะนาํในเร่ืองต่างๆ พร้อมทีมช่างมือ
อาชีพ และรถซ่อมบาํรุงเคล่ือนท่ี (Mobile Service) รวมทั้งให้ผูบ้ริโภคสามารถทราบเส้นทางการเดินทางและระยะเวลาในการ
เดินทาง เพ่ือความสะดวก รวดเร็วตลอด 24 ชัว่โมง 
  (2) การตลาดและการแข่งขัน  
   ธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทยแบ่งลกัษณะผูป้ระกอบการออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มท่ีมุ่งเน้นให้เช่า
ทรัพยสิ์นแบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าซ้ือกบักลุ่มท่ีมุ่งเนน้การให้เช่าแบบสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
(Operating Lease) โดยบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั จดัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจบริการสัญญาเช่าดาํเนินงาน (Operating Lease) 
ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในบริษทัชั้นนาํของธุรกิจลิสซ่ิง  
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 การดาํเนินงานของบริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั มุ่งเนน้การให้บริการรูปแบบต่างๆ ท่ีมีมาตรฐาน
สอดคลอ้งความตอ้งการของคู่คา้ สร้างคุณค่าเพ่ิมในการใหบ้ริการ พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชง้าน บริหารจดัการและ
วเิคราะห์ขอ้มูลการใชง้านเพ่ือนาํไปเป็นแผนพฒันาใหก้บัผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมทุกกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความ
ปลอดภยับนทอ้งถนน โดยเร่ิมจากธุรกิจท่ีใหบ้ริการ ณ ปัจจุบนัเป็นตน้แบบความปลอดภยั อาทิ กลุ่มรถเช่าองคก์รท่ีร่วมผลกัดนั
ความปลอดภยัดว้ยการติดตั้งระบบตรวจสอบพร้อมรายงานพฤติกรรมการขบัข่ี การให้บริการตน้แบบพนกังานผูช่้วยผูบ้ริหาร 
(Personal Accelerator) การพฒันาระบบและการจดัเกบ็ขอ้มูลงานลูกคา้สัมพนัธ์สู่ระบบออนไลน์ 
 นอกจากน้ีทางบริษทัยงัพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งต่อเน่ืองดว้ยพฒันางานการบริการท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน ปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือใชใ้นงานบริการต่างๆ อาทิ การพฒันาระบบแอพพลิเคชัน่การจดัการแจง้อุบติัเหตุ ระบบ
แอพพลิเคชัน่รถโรงเรียนสาํหรับผูป้กครองแจง้สถานะ การเดินทางของนกัเรียนเพ่ือการส่ือสารท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึน การพฒันา
ระบบงานซ่อมควบคู่กบัตวัแทนจาํหน่ายรถยนตท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการเพ่ือพฒันางานซ่อมบาํรุงใหมี้มาตรฐานและ
รวดเร็วทัว่ประเทศ การเป็นผูท่ี้ใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา ออกแบบ หาแนวทางแกปั้ญหาทั้งดา้นการบริหารจดัการและการใชง้าน
เพ่ือให้เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของลูกคา้ประเภทต่างๆ บริการ 24 ชัว่โมงในกรณีรถเสียหรืออุบติัเหตุ อีกทั้งยงัเสริมดว้ย
บริการจดัการฝึกอบรมขบัข่ีปลอดภยัใหก้บัลูกคา้ร่วมกบัองคก์รคู่คา้  เพ่ือสร้างความแตกต่างและประโยชน์ต่อลูกคา้สูงสุด  
   (3) กลยุทธ์ในการแข่งขัน  
   บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการโดยการนาํเสนอบริการรถเช่ารถยนตแ์ต่ละประเภท พร้อมกบันาํเสนอ
คุณค่าเพ่ิมในแต่ละประเภทพาหนะ เพ่ือสร้างบริการดา้นคุณค่าทางจิตใจ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ และมัน่ใจในบริการ 
ไดแ้ก่ 

- กลุ่มรถยนต์น่ังทัว่ไปสําหรับผู้บริหารและพนักงานองค์กร  
ยานพาหนะไดม้าตรฐาน มีการตรวจเชค็ตามอายกุารใชง้าน พร้อมพนกังานขบัรถท่ีไดม้าตรฐาน สร้าง
ความมั่นใจ และความปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนร่วมสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงาน
ทางเลือก เช่น รถยนตไ์ฮบริด  

- กลุ่มรถยนต์เพื่อการขนส่งหรือการพาณิชย์ในรูปแบบต่าง  ๆ           
ยานพาหนะพร้อมระบบการจดัการ การตรวจสอบ และการรายงานผลเพ่ือควบคุมตน้ทุนการบริหาร
จดัการพฤติกรรมผูใ้ชง้าน และการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า ช่วยแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 

- กลุ่มรถโรงเรียน 
ยานพาหนะมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสําหรับการเดินทางของนักเรียนในแต่ละวนั พร้อม
นวตักรรมระบบการจดัการเตม็รูปแบบ พนกังานท่ีผา่นการฝึกอบรมทั้งกปัตนั มอนิเตอร์ควบคุม และ
การส่ือสารผา่นเมโทรแคร์เซ็นเตอร์ท่ีหมายเลข 099-258-5959 

- กลุ่มรถโดยสารไม่ประจําทางเพื่อการขนส่งผู้โดยสารหรือพนักงานระหว่างจุดทีกํ่าหนด  
การขนส่งผูโ้ดยสารด้วยยานพาหนะขนาดใหญ่ โดยออกแบบแผนปฏิบัติการ เส้นทาง จุดจอด 
เช้ือเพลิง และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการให้บริการไวล้่วงหนา้ ควบคุมยานพาหนะโดยกปัตนัผู ้
ผา่นการฝึกอบรม และถือใบขบัข่ีถูกตอ้งตามประเภทรถโดยสาร 

   มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างมคุีณภาพ 
   บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินการในการให้บริการรถเช่าระยะยาวและรถเช่าพร้อมพนักงานขบัรถ โดย
ให้บริการบาํรุงรักษารถยนต์แบบครบวงจร ในระดบัมาตรฐานสากล การดาํเนินธุรกิจมุ่งเน้นในการให้บริการเป็นหลกั การ
ให้บริการรถเช่าดว้ยรถใหม่ท่ีมีคุณภาพ และสมรรถนะเยี่ยมผา่นการตรวจเช็คมาเป็นอยา่งดี ในรูปแบบการเช่าระยะยาว พร้อม
พนักงานขบัรถดว้ยอตัราเช่าท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีรถทดแทนให้ใช้ในกรณี รถขดัขอ้ง หรือเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงการ
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ใหบ้ริการฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง บริษทัยงัจดัใหมี้บริการหลงัการขาย โดยผา่นศูนยป์ระสานงาน (Call Center) ในรูปแบบ One 
Stoop Service ดูแลลูกคา้ นดัหมายนาํรถยนตเ์ขา้รับการบาํรุงรักษา ประสานงาน ใหค้าํแนะนาํเร่ืองต่างๆ พร้อมทีมช่างมืออาชีพ 
และการบริการรถซ่อมบาํรุงเคล่ือนท่ี 
   (4) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
   เน้นการให้บริการกลุ่มลูกค้าผูป้ระกอบธุรกิจทั้ งรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มลูกคา้หลกัในปัจจุบนั คือ กลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ และภาคใต ้กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินคา้ กลุ่ม
องคก์รดา้นการศึกษาทั้งมหาวทิยาลยัและโรงเรียนนานาชาติ  
   (5) การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
   บริษทัใชก้ารนาํเสนอบริการโดยตรงกบัลูกคา้ และจดัใหมี้ศูนยบ์ริการทัว่ประเทศ เพ่ือใหลู้กคา้สามารถเขา้
รับบริการไดส้ะดวกยิ่งข้ึน รวมทั้งจดัทาํเวบ็ไซต ์http://www.pil.premier.co.th ไวส้ําหรับบริการลูกคา้ ทั้งในการต่ออายสุัญญา 
หรือพิจารณาสินคา้และบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได ้
  (6) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
         บริษทัมีขั้นตอนการจดัหายานพาหนะ อุปกรณ์ส่วนควบทุกรูปแบบจากตวัแทนจาํหน่ายท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
อยา่งเป็นทางการจากค่ายผูผ้ลิตรถยนต์หรือผูน้าํเขา้หรือผูผ้ลิตท่ีไดม้าตรฐาน ตลอดจนการคดัเลือกบุคลากรหรือบริการ ตาม
ความตอ้งการของลูกค้า ตามมาตรฐาน ISO 9001 สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการ
รับประกนัจากจากผูผ้ลิตโดยตรง 
 
 2.1.2   ธุรกิจการให้บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 
    เป็นการให้บริการจดัหาประกนัภยัประเภทต่างๆ ท่ีให้ความคุม้ครองเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ โดยคดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมีสถานะมัน่คง มีหลกัการชดใชค้่าสินไหมอยา่งยติุธรรมและรวดเร็ว ใหค้าํแนะนาํในการ
ทาํประกนัภยัท่ีจาํเป็นกบัความเส่ียงภยั เพ่ือให้ลูกคา้เลือกตามความตอ้งการ และให้บริการเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนแก่ลูกคา้ ทั้งกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการนิติบุคคลและบุคคลทัว่ไป 

(1) ลักษณะของการบริการ 
             ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการทาํประกนัภยัประเภทต่างๆ ท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และ

ใหบ้ริการดา้นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั ประกอบดว้ยประกนัภยัหลกั 5 ประเภท ดงัน้ี  
- ประกนัภยัรถยนต ์ 
- ประกนัอคัคีภยั 
- ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 
- ประกนัภยัเบด็เตลด็ 
- ประกนัสุขภาพ 

(2) การตลาดและการแข่งขัน 
 ธุรกิจประกนัวินาศภยัในปี 2563 มีเบ้ียประกนัวินาศภยัรวมจาํนวน 252.71 ลา้นบาท อตัราการขยายตวัจาก

ปีก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 3.42 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา อตัราการขยายตวัลดลง โดยปี 2562 อตัราการขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 5.20 ซ่ึงเป็น
ผลมาจากการขยายตวัในส่วนของประกนัภยัรถลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ต่อผูเ้อาประกนัภยั ในส่วนของ
บริษทัยงัคงรักษาฐานลูกคา้แต่เน่ืองจากผลกระทบดงักล่าวจึงส่งผลใหย้อดประกนัภยัรถลดลงเช่นกนั 
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(3)     กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
1) มุ่งเน้นในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ลูกคา้ โดย

เสริมสร้าง พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้และทกัษะในดา้นวชิาการ การบริการ เพ่ือสร้างคุณภาพของการเป็นตวัแทนประกนัภยั 
2) จดัหาผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 

3) คดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมีความมัน่คงและเสถียรภาพ เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ และ
ทาํงานร่วมกบักรมการประกนัภยัเพื่อประโยชนร่์วมกนั ทั้งลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัในกลุ่มตวัแทนประกนัภยั 

    (4) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
             กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทั มี 2 กลุ่ม  

1) กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
2) กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปท่ีอยูใ่นธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา้ ภาคการขนส่งและภาคบริการ 

    (5) การจัดจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
   มีช่องทางการจดัจาํหน่าย 4 ทางหลกัๆ ในการเขา้ถึงลูกคา้ดงัน้ี 

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

 (6) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
    บริษทัมีนโยบายในการจดัหาผลิตภณัฑท่ี์จาํเป็นต่อการป้องกนัความเส่ียงภยัและเป็นประโยชน์แก่ลูกคา้ มี

ความคุม้ครองภยัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยคดัเลือกบริษทัประกนัภยัท่ีมัน่คงทางการเงิน มีช่ือเสียง 
มีความน่าเช่ือถือท่ีเป็นท่ีรู้จกัในวงการประกนัภยั และมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย เพ่ือใหไ้ดค้วามมัน่ใจวา่ลูกคา้ของบริษทัจะไดรั้บ
ชดเชยค่าสินไหมอยา่งยติุธรรม และลูกคา้เลือกใชบ้ริการตามความตอ้งการท่ีเกิดประโยชน์กบัลูกคา้มากท่ีสุด 
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3.            ปัจจัยความเส่ียง  
การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการสําคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ซ่ึงจะ

นาํไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัองคก์ร ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ และสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
กรอบการบริหารความเส่ียง 
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์นโยบาย และความมุ่งมัน่ในการบริหาร

ความเส่ียง การนาํไปปฏิบติั การติดตามตรวจสอบ การทบทวน และการปรับปรุงการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองทั้งบริษทั
และบริษทัย่อยไดน้าํกรอบขอ้กาํหนด หลกัการ และแนวทางของระบบการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน ISO 31000 และ 
COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลสําหรับการจดัการความเส่ียงมาประยุกตใ์ชใ้นการ
วเิคราะห์ความเส่ียงและประเมินความเส่ียงตามหลกัการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบติั  

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียง เพ่ือปฏิบติัตามนโยบายและกลยทุธ์การบริหารความเส่ียง 
และทาํการวเิคราะห์ วดัระดบั ค่าความเส่ียง และการจดัลาํดบัความเส่ียง ท่ีรวมถึงการวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการปฏิบติั
ท่ีไม่สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธ์ ของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 
2556 โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
เส่ียง (Impact) เพ่ือเป็นมาตรฐานใหค้ณะทาํงานบริหารความเส่ียง ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากทุกส่วนงานขององคก์ร นาํไปใชใ้นการ
วิเคราะห์ ประเมินความเส่ียง และจดัทาํแผนในการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนให้อยู่ในระดบัท่ีบริษทัยอมรับ ตลอดจนการ
กาํหนดใหมี้การทบทวนและติดตามอยา่งต่อเน่ืองในทุกรายไตรมาส  

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระกาศนโยบายการบริหารความเส่ียง และไดจ้ดัทาํคู่มือบริหารความเส่ียงเพ่ือ
เผยแพร่ให้พนกังานรับทราบและใชเ้ป็นคู่มือการปฏิบติังานดา้นบริหารความเส่ียง คู่มือดงักล่าวครอบคลุมความเส่ียงดา้นการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ ซ่ึงบริษทัไดรั้บการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริตอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 และบริษทัไดรั้บการรับรองการต่ออายเุป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 และคร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 นอกจากน้ี บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บการรับรองเขา้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทย เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 
2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

การบริหารความเส่ียงดงักล่าว จะช่วยให้องคก์รสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและการกาํกบัดูแล สร้าง
ความเช่ือมัน่ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจดัการและความยดืหยุน่ ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และปกป้องธุรกิจและบริการของบริษทั 
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โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 
 บริษทัไดก้าํหนดให้มีผูรั้บผิดชอบงานดา้นบริหารความเส่ียง เพ่ือให้การบริหารความเส่ียง มีการดาํเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่านและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทย่อย 
ดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 คณะกรรมการ มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียง กาํหนดทิศทางหรือแนวทางการบริหาร
ความเส่ียง ใหค้าํแนะนาํและดาํเนินการ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผูบ้ริหารมีเคร่ืองมือและกระบวนการท่ีเหมาะสมในการจดัการความเส่ียง 
สอบทานการปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจวา่กระบวนการยงัสามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงภายในบริษทั อนุมติัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และระดบัเบ่ียงเบนท่ียอมรับได ้
(Risk Appetite & Risk Tolerance) นอกจากน้ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและติดตามการบริหารความเส่ียงของบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตาม
นโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีได้รับการอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานความเส่ียงท่ีสําคัญต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา ติดตามและใหข้อ้สังเกตในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 

ในการทาํงานดา้นการบริหารความเส่ียง กรรมการผูจ้ดัการไดป้ระกาศแต่งตั้งคณะทาํงานดา้นบริหารความเส่ียง ซ่ึงมี
หนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี  

 กาํหนด แนะนาํ อนุมติักรอบ และแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยนโยบายการบริหาร
ความเส่ียง โครงสร้างการบริหารความเส่ียง ความเส่ียงท่ียอมรับได ้และกระบวนการบริหารความเส่ียง 

 สนบัสนุน ส่งเสริม พฒันา ส่ือสาร การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั และเป็นวฒันธรรมในองคก์ร 

 ติดตาม ใหข้อ้สังเกต กาํกบัดูแล การบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และคู่มือการบริหารความเส่ียงและ
นาํเสนอกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 จดัใหมี้การประชุมทบทวนผลการดาํเนินงานตามระบบบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส 
 รายงานความเส่ียงท่ีสาํคญั พร้อมรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ดัการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย

ปีละ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการ 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขานุการบริษทั 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะทาํงานดา้นบริหารความเส่ียง 

งานตรวจสอบภายใน 
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  กระบวนการบริหารความเส่ียง 
 บริษทัไดน้าํระบบการบริหารความเส่ียงตามหลกั COSO ERM และใชก้รอบการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน ISO 
31000 มาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งการระบุ
แนวทางในการจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได ้โดยมีการประเมินความเส่ียงเป็นรายไตร
มาส และนาํรายงานเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือแกไ้ขสถานการณ์ก่อนท่ีจะเกิดผลกระทบรุนแรง
มากยิ่งข้ึน รวมไปถึงการใชป้ระโยชน์จากความเส่ียงในการแสวงหาโอกาสในการดาํเนินธุรกิจ บริษทักาํหนดแผนการจดัการ
ความเส่ียง 4 ระดบั คือ 

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

การวเิคราะห์ กําหนดประเภทความเส่ียง และมาตรการรองรับเพื่อลดความเส่ียง  
บริษทัไดว้ิเคราะห์ กาํหนดและระบุความเส่ียงโดยจาํแนกประเภทและท่ีมาของความเส่ียงไว ้จากการประเมินความ

เส่ียงโดยพิจารณาตามกรอบการบริหารความเส่ียงและแนวโนม้จากปัจจยัภายนอกรวมถึงปัจจยัภายใน โดยกาํหนดความเส่ียงท่ี
อาจมีผลกระทบกบัธุรกิจของบริษทัไว ้5 ประเภท ไดแ้ก่  

1.    ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
2. ความเส่ียงดา้นการเงิน 
3. ความเส่ียงดา้นการบริหารและการดาํเนินงาน 
4. ความเส่ียงดา้นสังคม 
5. ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ 

ธุรกิจให้บริการรถเช่า 
1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

- การแข่งขันทางการตลาดทีสู่งขึน้ 
 ในปี 2563 ขอ้มูลภาพรวมธุรกิจรถเช่าพบว่าอตัราการเติบโตของจาํนวนรถและความตอ้งการใชร้ถยนตเ์ช่า

ขององคก์รขนาดต่างๆ ลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มบริการรถเช่าระยะสั้นหรือธุรกิจบริการท่ีพ่ึงพาธุรกิจท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบทางตรงใหก้บัสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ทาํใหธุ้รกิจลูกคา้
และคู่คา้ทุกภาคส่วนตอ้งปรับแผนองค์กรเพ่ือรองรับสถานการณ์ โดยธุรกิจบริการของบริษทัย่อยซ่ึงประกอบไปดว้ยรถเช่า
องค์กร รถโดยสารไม่ประจาํทาง โรงเรียน รถรับ-ส่งพนักงาน และรถบริการรับ-ส่งเฉพาะจุด (Shuttle Bus)  มีผลกระทบท่ี
แตกต่างกนัไปทาํใหต้อ้งปรับกลยทุธ์เพ่ือรองรับเฉพาะบริการท่ีแตกต่างกนั อาทิเช่น โครงการขยายสัญญาเช่ารถท่ีครบสัญญาใน
ปี 2563 การออกมาตรการความปลอดภยัรองรับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อยา่งเขม้งวดในทุก
บริการ การให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการให้บริการรถโรงเรียน เพ่ือสนบัสนุนและรักษาลูกคา้ สร้างความมัน่ใจในการใช้
บริการ และเป็นมาตรฐานใหม่ในการใหบ้ริการต่อไป ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้เร่ืองคุณภาพดา้นการใหบ้ริการเป็นสาํคญัมา
โดยตลอดเพ่ือสร้างมูลค่าบริการท่ีแตกต่างต่อไป 
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 มาตรการบริหารจดัการความเส่ียง 
1. มาตรการรักษาฐานลูกคา้เดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่ โดยการพฒันาบริการบนสถานการณ์โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เช่น มาตรฐานการทาํความสะอาดรถ และจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนั
ช่วงสถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 เป็นตน้  

2. การวิเคราะห์ลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่ทั้งดา้นขอ้มูลการใชง้านและขอ้มูลทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียง 
เพ่ิมลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพท่ีให้ความสําคญัดา้นบริการมากกว่าราคา สร้างคุณค่าเพ่ิมและความแตกต่างของ
การบริการในหลายภาคส่วน  

3. การสร้างความแตกต่างในการบริการท่ีครบวงจร และสอดคลอ้งกบันโยบาย ตั้งแต่การร่วมทาํงานกบั
ลูกคา้ เป็นผูร่้วมคิด ใหค้าํแนะนาํ วางแผน ดาํเนินการและพฒันาจนสาํเร็จ  

4. การสร้างความแตกต่างทางนวตักรรมดว้ยการร่วมมือผูมี้ประสบการณ์ในสายธุรกิจอ่ืนๆ ทั้งภายในกลุ่ม
พรีเมียร์หรือองคก์รคู่คา้ในการพฒันาเทคโนโลยีการจดัการและการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูล
พฤติกรรมการขบัข่ีเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุบนทอ้งถนน การบริการครบวงจร เช่น บริการงานจดและต่อ
ทะเบียนท่ีรวดเร็ว งานประกนัภยัพร้อมเง่ือนไขความคุม้ครองตามกฎหมายหรือสูงกวา่ การขยายเครือข่าย
ศูนยบ์ริการท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศท่ีพร้อมให้บริการทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมงผ่าน ศูนยบ์ริการลูกคา้ 
(Customer Service) การขา้มขีดจาํกดัดว้ยการใหบ้ริการครอบคลุมการเดินทางหรือการใชง้านทุกประเภท 
ตั้งแต่รถยนตน์ัง่ รถกระบะ รถตู ้รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ไปจนถึงรถบรรทุกเพ่ือการพาณิชย ์ 

5. ขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่ในเครือข่ายธุรกิจของลูกคา้ปัจจุบนั 
  ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นส่วนประกอบสาํคญัท่ีสร้างความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบับริษทัชั้น
นาํของธุรกิจต่อไป 

จากผลการดาํเนินงานในปี 2563 พบวา่มีลูกคา้เขา้ร่วมโครงการขยายสัญญาเช่ารถครบสัญญา คิดเป็นร้อยละ 
17.56 และช่วยเหลือและสนบัสนุนลูกคา้ในสถานการณ์ไดม้ากกวา่ 30 ราย  

2) ความเส่ียงจากการประเมนิมูลค่ารถใช้งานแล้ว 
  ในปี 2563 พบว่าสภาวะตลาดรถยนต์ใช้แลว้มีแนวโน้มไปในทิศทางท่ียงัไม่มีความแน่นอนอนัเน่ืองมาจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จากสถิติขอ้มูลราคาขายท่ีเกิดข้ึนจากตลาดการประมูลรถหรือตลาดออนไลน์ พบวา่มี
ความทรงตวัหรือดีข้ึนในบางกลุ่ม อาทิ รถยนตเ์อนกประสงค ์รถยนตส์าํหรับครอบครัว และลดลงในกลุ่มรถกระบะเพื่อใชใ้น
การพาณิชย ์ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ในกลุ่มกระบะเพ่ือใชใ้นการพาณิชยมี์แนวโนม้ราคาดีข้ึน ส่วนรถตูโ้ดยสารยงัมีแนวโนม้
ไม่ชดัเจนอนัเน่ืองมาจากการเดินทางท่องเท่ียวท่ีถูกจาํกดัการเดินทาง 
  มาตรการบริหารจดัการความเส่ียง 

1. มีการติดตามสภาวะเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือดูแนวโนม้ตลาด 
2. มีการปรับปรุงการประเมินราคาตลาดรถยนตมื์อสองทุกๆ ไตรมาส ตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้
3. ดาํเนินการตามนโยบายการขยายสัญญาเช่า สาํหรับรถท่ีหมดสัญญา 

  ดังนั้ นโดยภาพรวมทางบริษัทย่อยได้ทาํการขายรถทอดตลาดจํานวนรถทั้ งส้ิน 536 คันหรือคิดเป็นมูลค่า 
226,982,778 บาท มีผลขาดทุนจากการขายเป็นมูลค่า 10,832,354 บาท  
 3) ความเส่ียงด้านต้นทุนทางการเงนิ 
 จากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยงัไม่พบผลกระทบเชิงลบเน่ืองจากบริษทัย่อยไดมี้มาตรการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

1. ดาํเนินการวเิคราะห์ ติดตามเฝ้าระวงัลูกคา้ / คู่คา้เพ่ือศึกษาความตอ้งการ และประเมินความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 
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2. ปรับปรุงรูปแบบบริการ เง่ือนไข และนาํเสนอทางเลือกตามความตอ้งการของลูกคา้ 
3. พิจารณาแผนการเพ่ิมการขยายสัญญารถท่ีหมดสัญญาเช่าแทนการขายกรณีตลาดรถยนตมื์อสองมีแนวโนม้

ราคาตกตํ่า 
4. ปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และความตอ้งการของลูกคา้  

4) ความเส่ียงด้านการบริหาร/การดาํเนินงาน   
- ความเส่ียงทางดา้นบุคลากร (แผนสืบทอดตาํแหน่ง)  

   บริษทัยอ่ยมีจาํนวนพนกังานท่ีมีอายคุ่อนขา้งมาก การเกษียณอายกุารทาํงานจึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงทาํให้ส่งผล
ต่อบริษทัยอ่ย ท่ีจะขาดแคลนบุคลากรในระดบัต่างๆ ทั้งตาํแหน่งท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน หรือตาํแหน่งงานท่ีมีความ
เฉพาะทาง 

 มาตรการบริหารความเส่ียง 
1. บริษทัยอ่ยไดมี้การพิจารณาการขยายอายเุกษียณของพนกังานจาก 55 ปี เป็น 60 ปี พร้อมทั้งมีการจดัทาํ

แผนสืบทอดในตาํแหน่งงานท่ีสาํคญัของทุกฝ่ายงาน โดยมุ่งเนน้ไปตาํแหน่งงานในระดบัผูจ้ดัการแผนก
ข้ึนไป ท่ีจะเกษียณอายภุายในระยะเวลา 1-3 ปี  หรือตาํแหน่งงานท่ีมีความเส่ียง  

2. จดัทาํแผน และวิธีการจดัทาํแผนการทดแทนในตาํแหน่งงานดงักล่าว และส่ือสารให้กบัผูบ้งัคบับญัชา
รับทราบในแนวทาง รวมถึงมีการส่งเสริม สนับสนุนในการเรียนรู้ หรือการพฒันาการทาํงานอย่าง
ต่อเน่ือง และหมุนเวียนหนา้ท่ีกนัภายใน เพ่ือทาํการทบทวนค่างาน และจดัระดบังานเป็นรายบุคคล โดย
เช่ือมโยงกบัระบบประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการพิจารณาค่าตอบแทน การเล่ือน
ตาํแหน่ง และพฒันาศกัยภาพของบุคลากร)   

3. บริษทัมีการวิจยัสาํรวจความตอ้งการของพนกังาน เพ่ือนาํขอ้เสนอแนะต่างๆ มาจดัทาํแผนการปรับปรุง
เพ่ือให้ความผูกพนัของพนักงานเพ่ิมข้ึน จากผลการดาํเนินงานในปี 2563 พบว่าไดด้าํเนินการแผนสืบ
ทอดครบทุกตาํแหน่งตามแผนงาน  

 5) ความเส่ียงด้านสังคม 
- อุบัตเิหตุทีอ่าจเกิดขึน้บนท้องถนน 

   จากขอ้มูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษทัในปี 2563 พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดข้ึนทั้ งส้ิน 583 คร้ัง แบ่งเป็น
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากลูกคา้ท่ีเช่ารถไปใชง้าน 570 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ17.50 เป็นอุบติัเหตุหนกัจาํนวน 102 คร้ังและอุบติัเหตุกลาง
ถึงเบาจาํนวน 481 คร้ัง เกิดจากบริการรถโดยสารไม่ประจาํทางท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัเองจาํนวน 6 คร้ัง จาก
จาํนวนเท่ียววิ่งทั้งหมด 35,341 เท่ียว คิดเป็นร้อยละ 0.02 และอุบติัเหตุจากบริการรถรับ-ส่งนกัเรียนจาํนวน 7 คร้ัง จากจาํนวน
เท่ียววิ่งทั้งหมด 11,835 เท่ียว คิดเป็นร้อยละ 0.06  ซ่ึงอุบติัเหตุของรถโดยสารไม่ประจาํทางและรถรับ-ส่งนกัเรียนเป็นอุบติัเหตุ
เบาทั้งส้ิน จากสถิติท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวทางบริษทัตระหนกัถึงเร่ืองความปลอดภยัในสังคมจึงกาํหนดเป็นมาตรการเพื่อบริหารความ
เส่ียงในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

1. ใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาควบคุมและตรวจสอบการขบัข่ี มีการบริหารจดัการให้เกิดความปลอดภยักบัผูใ้ช้
เส้นทางบนทอ้งถนน อาทิ การใชร้ะบบ GPS การนาํขอ้มูลสรุปเป็นรายงานและวเิคราะห์ทั้งในกลุ่มลูกคา้
องคก์รและรถโดยสารไม่ประจาํทาง การจาํกดัความเร็วในการขบัข่ีของรถรับ-ส่งนกัเรียนและรถโดยสาร
ไม่ประจาํทาง  

2. มีการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลทุ์กวนั โดยกาํหนดระดบัแอลกอฮอลต์อ้งเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น และ
การวดัความดนัโลหิตเป็นประจาํแก่พนกังานขบัรถ อีกทั้งมีการพฒันาเพิ่มเทคโนโลยีการตรวจวดัระดบั
แอลกอฮอลแ์บบออนไลน์ สําหรับพนกังานขบัรถผูบ้ริหาร และกาํหนดบทลงโทษอยา่งชดัเจน เพ่ือลด
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ความเส่ียง และสร้างความปลอดภยัอย่างสูงสุด ซ่ึงในปี 2563 บริษทัมีการตรวจวดัแอลกอฮอล์เป็น
จาํนวนทั้งส้ิน 17,037 คร้ัง ไม่พบระดบัแอลกอฮอลสู์งเกินกวา่ท่ีบริษทักาํหนด  

3. รณรงคข์บัข่ีปลอดภยัร่วมกบัลูกคา้ ภาครัฐและหน่วยงานเก่ียวขอ้ง ผลกัดนัการนาํเทคโนโลยีการจดัการ
ขอ้มูลตวัรถและนาํมาวิเคราะห์การใชง้านและควบคุมพฤติกรรมการขบัข่ีใหก้บัลูกคา้ เพ่ือป้องกนัและให้
มัน่ใจวา่การใหบ้ริการของบริษทัมีความปลอดภยัสูงสุดและแสดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 

4. จดัให้มีการอบรมการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั และการบาํรุงดูแลรักษษรถยนต ์โดยร่วมมือกบับริษทัผูผ้ลิต
รถยนตใ์นการจดัฝึกอบรมการขบัข่ีปลอดภยัและการบาํรุงรักษารถยนตเ์บ้ืองตน้รวมถึงกฎจราจรต่างๆ 
ใหก้บัลูกคา้ของบริษทัทุกไตรมาส 

5. จัดชั่วโมงการปฏิบติังานอย่างเหมาะสม โดยจัดให้มีพนักงานสํารอง เขา้มาปฏิบติังานหมุนเวียนกนั 
ไม่ใหเ้กินท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้

6. จดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัในการปฏิบติังาน (Surprise Check) เป็นประจาํทุกสัปดาห์ โดย
หวัหนา้งาน และ จป.วชิาชีพ 

 6) ความเส่ียงด้านสุขภาพอนามยั 
 เน่ืองจากในปี 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นวงกวา้ง 
ซ่ึงธุรกิจของบริษทัยอ่ยเป็นงานให้บริการ พนกังานตอ้งมีการพบปะ ใหบ้ริการกบัลูกคา้ และบุคคลภายนอกเป็นจาํนวนมาก ทาํ
ให้มีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือโรค COVID-19 บริษทัย่อยไดเ้ห็นถึงความสําคญัดา้นความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยั ของ
พนกังาน และครอบครัว รวมถึงลูกคา้ / คู่คา้ ท่ีร่วมทาํธุรกิจ บริษทัยอ่ยจึงมีการกาํหนดมาตรการในการบริหารความเส่ียงดา้น
สุขภาพ รวมถึงการดูแล และป้องกนัโรคไวด้งัน้ี 

1. จดัให้มีการรณรงค ์รวมถึงอบรมให้ความรู้กบัพนกังานถึงการดูแลสุขอนามยั เพ่ือป้องกนั และลดการแพร่
เช้ือ COVID-19 โดยวธีิการ Online และอบรมใหค้วามรู้หนา้งาน (On the Job Training) 

2. กาํหนดมาตรฐานการทาํงานอยา่งปลอดภยัในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น ใหมี้การ
วดัไขทุ้กคร้ังก่อนปฏิบติังาน กาํหนดให้พนักงานตอ้งสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาปฏิบติังาน  
รวมทั้งการลา้งมือ เป็นตน้ 

3. จดัหาและสนบัสนุนอุปกรณ์ป้องกนัสาํหรับพนกังานและผูใ้ชบ้ริการ เช่น หนา้กากอนามยั เจลลา้งมือ นํ้ายา
ทาํความสะอาดฆ่าเช้ือ เพ่ือป้องกนั ลดความเส่ียงในการรับสัมผสั และแพร่กระจายของเช้ือโรค 

4. จดัใหมี้การทาํความสะอาดฆ่าเช้ือภายในรถท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และกาํหนดมาตรฐานการทาํความสะอาดรถ
เป็นประจาํ 

5. มีการตรวจสอบการปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้(Site Visit) โดยหัวหน้างาน และ จป.
วชิาชีพ 

6. จดัใหมี้การทาํประกนัภยัโรค COVID-19 ใหก้บัพนกังานทุกคน 
7. กาํหนดให้พนักงานในบางตาํแหน่งสามารถปฏิบติังานท่ีบา้น ( Work From Home ) เพ่ือลดความแออดัใน

สถานท่ีปฏิบติังาน และลดความเส่ียงในการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และเพ่ือเป็นการสนับสนุนต่อ
นโยบายของภาครัฐ 
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ธุรกิจให้บริการประกันวินาศภัย    
(1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

- การรักษาฐานลูกค้าเดมิ 
  ในปี 2563 ผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการแข่งขนัในการเพ่ิมช่องทางการขาย

ประกนัค่อนขา้งสูง การใหลู้กคา้ผอ่นชาํระค่าเบ้ียประกนัภยั เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูเ้อาประกนัมากข้ึน การขายออนไลน์ 
ส่งผลใหค้่าเบ้ียประกนัภยัถูกกวา่ คู่แข่งขนัรายใหม่ บริษทันายหนา้อ่ืนลดค่าเบ้ียประกนัภยัไดม้ากกวา่  พรบ. สามารถใหส่้วนลด
แก่ลูกคา้ได ้   ทาํใหบ้ริษทัมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียฐานลูกคา้เดิม  

  มาตรการบริหารความเส่ียง 
1. บริษทัไดเ้พ่ิมช่องทางในการท่ีใหลู้กคา้เขา้ถึงการเอาประกนัไดร้วดเร็วข้ึน  
2. มีการติดตามลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง และมีการประชาสัมพนัธ์มากข้ึน เช่น ติดตามลูกคา้ทาง E-mail หรือ

ทางโทรศพัท ์ส่งจดหมายแจง้เตือนก่อนกรมธรรมห์มดอาย ุ1 เดือน เป็นตน้ 
3. นาํเสนอผลิตภณัฑก์ารประกนัภยัอ่ืนท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดท้าํเพ่ิมเติมไปดว้ย 
4. พฒันา “การให้บริการหลังการขาย” อยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัไดมี้การพฒันา ปรับปรุงขบวนการทาํงาน 

การให้บริการดา้นสินไหม อาํนวยความสะดวก การเรียกร้องค่าสินไหมแก่ลูกคา้ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดแข็ง
ของบริษทัเม่ือเทียบกบับริษทันายหนา้ดว้ยกนั    

5. การแนะนาํ และบอกต่อของลูกคา้ โดยบริษทัมีลูกคา้ใหม่เพ่ิมเขา้มาตลอด    
6. ดา้นการเงินและการชาํระค่าเบ้ียประกนั บริษทัไดท้าํโครงการร่วมกบับริษทัประกนัภยั (บมจ. ทิพย

ประกนัภยั) สามารถผอ่นชาํระค่าเบ้ียได ้3 งวด โดยไม่มีดอกเบ้ีย เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระแก่ลูกคา้ 
 ดว้ยกลยทุธ์ต่างๆ ดงักล่าวทาํให้บริษทัสามารถรักษาลูกคา้เดิมไดจ้ากอตัราการต่ออายลูุกคา้เดิมมากกว่าร้อยละ 
80  อีกทั้งบริษทัยงัมีแผนท่ีจะขยายตลาดลูกคา้ในกลุ่มพรีเมียร์ให้มากข้ึน โดยการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีแตกต่างจาก
คู่แข่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขนัและลดความเส่ียงลง 

(2) ความเส่ียงด้านการบริหาร/การดาํเนินงาน 
- ความเส่ียงเร่ืองแผนสืบทอดและสรรหาบุคลากร 

       บริษทัมีจาํนวนวนบุคคลากรมีอายุค่อนขา้งสูง ใกลว้ยัเกษียณส่งผลให้บริษทัขาดแคลนบุคลากรในระดบั
บริหารและพนกังานนายหนา้ขายประกนั ซ่ึงจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นนายหนา้จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ) 

 มาตรการบริหารความเส่ียง 
1. บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัการเกษียณอายุพนักงานจาก 55 ปีเป็น 60 ปี ทาํให้บริษทัมี

ระยะเวลาในการสรรหาพนกังานข้ึนมาเป็นผูสื้บทอด (Succession Plan)  
2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลากร บริษทัไดมี้การส่งเสริมให้พนักงานไปสอบเพ่ือขอ

อนุญาตเป็นนายหน้าขายประกนั และจัดส่งให้เขา้รับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคม
ประกนัวนิาศภยั  บริษทัประกนัภยั ฯ เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต 

        บริษทัได้มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้บังคบัการเกษียณอายุพนักงานจาก 55 ปีเป็น 60 ปี ทาํให้บริษัทมี
ระยะเวลาในการสรรหาพนกังานข้ึนมาเป็นผูสื้บทอด อีกทั้งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลากร บริษทัไดมี้การ
ส่งเสริมให้พนกังานไปสอบเพ่ือขออนุญาตเป็นนายหนา้ขายประกนั และจดัส่งให้เขา้รับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
สมาคมประกนัวนิาศภยั  บริษทัประกนัภยั ฯ เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต 
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ความเส่ียงบริษัทในการถูกเพกิถอนจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดป้ระกาศเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัมีเหตุเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจาก
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ดงัน้ี 
 1. บริษทัเป็นบริษทัท่ีมีเหตุเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะท่ี 2 กรณีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั และ 
 2.  บริษทัเป็นบริษทัท่ีมีเหตุเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะท่ี 1 กรณีงบการเงินซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ปรากฎส่วนของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์ 
 ทั้งน้ีอุปสรรคในการดาํเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนขา้งตน้ข้ึนอยูก่บัผลของคดีความ ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ของศาลฎีกา เป็นปัจจยัท่ีบริษทัไม่สามารถความคุมได ้ข้ึนกบัผลการพิจารณาของศาลฎีกาจะมีคาํสั่งอยา่งไร 
 ส่วนการสรรหาบุคคลเพ่ือมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การดาํเนินการสรรหากรรมการไม่
สามารถสรรหาไดโ้ดยง่ายดว้ยเหตุสถานะของบริษทัท่ีอาจเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัก็มี
การดาํเนินการสรรหากรรมการเพื่อมาดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว ซ่ึงในการประชุมกรรมการคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 
2564 บริษทัไดมี้มติเสนอผูถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการอิสระ จาํนวน 1 ท่าน 
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4. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 
 4.1 ข้อมูลทัว่ไป 
  ช่ือบริษัท : บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) 
  เลขทะเบียนบริษัท  : 0107536001150 
   ประเภทธุรกจิ : ดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ไดแ้ก่  
    ธุรกิจการบริการรถเช่าเพ่ือการดาํเนินงาน (Operating Lease) 
    ธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั  ธุรกิจใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
    สาํหรับบริษทัในกลุ่มฯ 
  ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่ : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2   
     ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ   
     กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศัพท์  : 0-2301-1550 
    โทรสาร  : 0-2398-1188  
   Homepage : www.pe.premier.co.th 
  ทุนจดทะเบียน : 406,076,354.50 บาท  
  จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว : 800,000,000.00 หุน้ 
  งานเลขานุการบริษัท 
  โทรศัพท์  : 0-2301-1569 
    โทรสาร  : 0-2748-2063 
  E-mail : teerapol@pfc.premier.co.th 
  นักลงทุนสัมพนัธ์ 
  โทรศัพท์  : 0-2301-1550 
    โทรสาร  : 0-2398-1188 
  E-mail : ircontact@pe.premier.co.th 
 

นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 1. ช่ือบริษัท : บริษัท พรีเมียร์ อนิเตอร์ ลซิซ่ิง จํากดั 
  เลขทะเบียนบริษัท  : 0105529047547 
   สถานทีต่ั้ง  : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
    ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
    กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศัพท์  : 0-2301-1900 
  โทรสาร  :  0-2301-1927 
  ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการรถเช่าเพ่ือการดาํเนินงาน (Operating Lease)                                            
  ทุนจดทะเบียน : 320,000,000  บาท 
  จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว :    64,000,000  หุน้ 
  จํานวนหุ้นสามัญทีบ่ริษัทถืออยู่ :   63,999,998  หุน้ 
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 2. ช่ือบริษัท : บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จํากดั 
  เลขทะเบียนบริษัท  : 0845527000059 
  สถานทีต่ั้ง : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2  
    ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
    กรุงเทพมหานคร 10250 
  โทรศัพท์ : 0-2301-1274 - 1281 
  โทรสาร : 0-2399-1055 
  ประเภทธุรกิจ : นายหนา้ประกนัวนิาศภยั                                                                                         
  ทุนจดทะเบียน : 7,000,000  บาท 
  จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว :      70,000  หุน้ 
  จํานวนหุ้นสามัญทีบ่ริษัทถืออยู่ :      69,994  หุน้ 
    
 3)  ช่ือบริษัท : บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จํากัด 
  เลขทะเบียนบริษัท : 0105543016793 
   สถานทีต่ั้ง : เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2   
    ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
    กรุงเทพมหานคร 10250 
   โทรศัพท์  : 0-2301-1000 
  โทรสาร  : 0-2301-2098 
  ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจใหเ้ช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาํหรับบริษทัในกลุ่มฯ                                         
  ทุนจดทะเบียน  : 60,000,000  บาท 
  จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว :           600,000  หุน้ 
  จาํนวนหุน้สามญัท่ีบริษทัถืออยู ่ :           599,996  หุน้ 
  
 ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอ่ืน  ๆ
  1) นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
   บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
   อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
   โทรศพัท ์ 0-2009-9378-89  โทรสาร 0-2009-9476  Call center 0-2009-9999 
   Website : http://www.set.or.th/tsd 
   E-mail : TSDCallCenter@set.or.th 
 

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

  4) ทีป่รึกษาทางการเงนิ 
   - ไม่มี - 
 

  5) ทีป่รึกษากฎหมาย 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การวา่จา้งบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (PFC) ซ่ึงปัจจุบนัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษทั ใหบ้ริการงานดา้นบริหารจดัการและงานสนบัสนุนแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยตามสัญญาวา่จา้งบริหาร
ใหค้าํปรึกษาธุรกิจและท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  สาํหรับการดาํเนินคดีบริษทัไดว้า่จา้งสาํนกังานกฎหมายภายนอก
ดาํเนินคดี 

 

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

 
 4.2 ข้อมูลสําคญัอ่ืน 
  -ไม่มี- 
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การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
 

5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 5.1  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว       
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 406,076,354.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญหุ้น 812,152,709 หุ้น  
มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ทุนเรียกชาํระแลว้ 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท   
 
 5.2  ผู้ถือหุ้น   
  1) รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 
   (ก) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนบญัชีผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 มี
ดงัต่อไปน้ี  
 

ลําดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น %  
1 บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั              199,700,081   24.96251 
2 นายทวฉีตัร จุฬางกรู              196,000,000   24.50000 
3 บริษทั พรีเมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั + บริษทั ลิควเิดชัน่ 1 จาํกดั               42,439,226     5.30490 
4 บริษทั พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จาํกดั               41,410,616     5.17633 
5 COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH               22,974,780     2.87185 
6 บริษทั ลิควเิดชัน่ 3 จาํกดั               14,056,022     1.75700 
7 นางวมิลทิพย ์พงศธร               13,416,235     1.67703 
8 นายภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ ์               12,500,000     1.56250 
9 ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)               11,964,495     1.49556 
10 น.ส. สมจิตต ์ธาราอมรรัตน์ 11,558,000    1.44475 

  รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่              566,019,455  70.75243 
หมายเหตุ  * การถือหุน้ของ บจ.พรีเมียร์ แพลนเนอร์ เป็นการถือหุน้แทนและเพื่อประโยชนข์องเจา้หน้ีในมูลหน้ีคํ้าประกนัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
ของบริษทั  
         (ข) สัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย (Free float) เท่ากบัร้อยละ 39.15 
           (ค) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเขา้ร่วมในการบริหารจดัการของบริษทั  
   -ไม่มี- 
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  2) รายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัของ บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จาํกัด 
(มหาชน) ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนบญัชีผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 
   บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั 

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

 
       บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 

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

    
    บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั 

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

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

คณะกรรมการบริษทั 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 

บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)  
 

คณะกรรมการบริษทั 

บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง  
 

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 

งานตรวจสอบภายใน 

เลขานุการบริษทั 

บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ 
 

คณะกรรมการบริษทั

คณะทาํงานดา้นบริหารความเส่ียง 

บมจ.พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์  
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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7.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

1. นายกิตติศกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ    กรรมการและ
ประธานกรรมการ 

7/7
- 

 
1/1 

2. นางแน่งนอ้ย  บุณยะสาระนนัท ์ กรรมการ 7/7 - 1/1 
3. นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง   กรรมการ 7/7 - 1/1 
4. นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ กรรมการและ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
7/7  

- 
1/1 

5. นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์* กรรมการ 6/7  1/1 
 หมายเหตุ: -   

* กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีลาออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563 และไดเ้ขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการครบทุกคร้ังภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้ง 

 
โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี ประวติัของนายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ปรากฎตามเอกสารแนบ 1     

 
      กรรมการผู้มอํีานาจลงนามผูกพนับริษัท 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ประกอบดว้ย  
 นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ นางเพ็ญศรี เดชต่ิงเอง และนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ สองในส่ีคนน้ีลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั  
 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด
นั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 1) จดัการบริษทัเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้
แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
ตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนด เป็นตน้  
 2) ทบทวนและอนุมติัเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญั เช่น นโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงสร้าง
การบริหาร อาํนาจการบริหาร นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และรายการอ่ืนใดท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรือท่ีกฎหมายกาํหนดเป็นประจาํทุกปีและท่ีมีความจาํเป็น  
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 3) กาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ภารกิจหรือกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บ
อนุมติั ติดตามดูแลให้มีการนาํกลยุทธ์ของบริษทัไปปฏิบติั โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการได้
ติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกาํหนดให้มีการรายงานผลการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษัท 
โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้
 4) พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ 
 5) พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการและประธาน
คณะกรรมการบริหาร  
 6)  จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7) กาํกบัดูแลให้บริษทัมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงการรายงาน 
และการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ  
 8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี 
 9) มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และการกาํกบัดูแลให้การ
บริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น อยู่ในกรอบของการมี
จริยธรรมท่ีดี คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งเพียงพอ 
 10) อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระทาํไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนทั้ งน้ี กาํหนดให้
รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
  (ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  (ข) การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทน
คณะกรรมการกไ็ด ้ทั้งน้ีการมอบอาํนาจแก่กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจหรือการมอบอาํนาจช่วง      ท่ี
ทาํใหก้รรมการหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ
มีผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย รวมทั้งกาํหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทั ตามขอ้กาํหนด
ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ 
 2) พิจารณากาํหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ 
 3) ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้นให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั
บริษทั สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
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 4) สนบัสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบ และตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และสนบัสนุนและใหค้าํปรึกษาการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ 
 5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการบริษัทย่อย 
 บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

ประชุมคณะกรรมการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
1. นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์ ประธานกรรมการ 1/1 1/1 
2. นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง กรรมการ 1/1 1/1 
3. นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ กรรมการ 1/1 1/1 

 
      กรรมการผู้มอํีานาจลงนามผูกพนับริษัท ประกอบดว้ย  
 กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด
นั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 
 บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

ประชุมคณะกรรมการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
1. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ 2/2 1/1 
2. นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต์ กรรมการ 2/2 1/1 
3. นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง   กรรมการ 2/2 1/1 
4. นายเดช ตุลยธญั กรรมการ

และกรรมการผูจ้ดัการ 
2/2 1/1 

 

      กรรมการผู้มอํีานาจลงนามผูกพนับริษัท ประกอบดว้ย  
 1. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์และ นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ 
 2. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ หรือ นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์หรือ นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบั 
นายเดช ตุลยธญั อีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 
 



 

รายงานประจาํปี 2563 
29 

 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด
นั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

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

กรรมการผูจ้ดัการ 
2/2 1/1 

 
      กรรมการผู้มอํีานาจลงนามผูกพนับริษัท ประกอบดว้ย  
 นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ หรือ นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบั นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ หรือ 
นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์อีกคนหน่ึงรวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด
นั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 
7.2 ผู้บริหาร 
 บริษทัไม่มีพนกังานประจาํ เน่ืองจากบริษทัดาํเนินธุรกิจการลงทุนในบริษทัยอ่ยและใชว้ธีิการวา่จา้ง บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ 
แคปปิตอล จาํกดั จดัทาํงานดา้นบญัชีและการเงินและงานสนับสนุนอ่ืนๆ ทั้งน้ี บริษทัไดม้อบหมายอาํนาจหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการดาํเนินงานภายใตน้โยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้
  อํานาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ  
 กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการบริหารกิจการของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย รวมถึงเร่ือง
หรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1) ดาํเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั  
 2) จดัเตรียมนโยบายและทบทวน วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและ
อาํนาจการบริหารต่างๆของบริษทั เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา 
 3) ดาํเนินการหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วสิัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
 4) มีอาํนาจในการดาํเนินการและอนุมติัค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามขอบเขตท่ีกาํหนดไวใ้นอาํนาจดาํเนินการของบริษทั 
 5) พฒันาองคก์รและบุคลากรใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
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 6) เป็นผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบั นโยบาย 
ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 7) ดูแลและรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
 8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
 ทั้งน้ี อาํนาจกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอาํนาจ
หรือการมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือรายการท่ีไม่อยู่ภายใตก้ารดาํเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของ
บริษทั ซ่ึงการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือพิจารณา
และอนุมติัตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 
 
 รายช่ือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยทีเ่ป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก :  
 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) (PE) บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั (PIL) และบริษทั พรีเมียร์โบรค
เคอร์เรจ จาํกดั (PB) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

 
7.3 เลขานุการบริษัทและผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี 
 คณะกรรมการไดมี้มติแต่งตั้ง นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์เป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2556 เพ่ือทาํหนา้ท่ี
เก่ียวกบัการประชุมของการประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งสนบัสนุนใหก้ารกาํกบัดูแล
กิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษทัภิบาลท่ีดี ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
 คุณสมบัต ิ
 1) ตอ้งมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่า
ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
 2) ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการ 
 3) ตอ้งมีความรู้ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษทั และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี เป็นคุณสมบติัเสริมท่ีช่วยใหก้าร
ทาํหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 หน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัของเลขานุการบริษทั คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบ 
สาํหรับหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษทัรวมถึงหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 1) จดัการเร่ืองการประชุมผูถื้อหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี  

รายช่ือผู้บริหาร ตําแหน่ง บริษัท 

นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต์ กรรมการผูจ้ดัการ PE 

นายเดช  ตุลยธญั กรรมการผูจ้ดัการ PIL 

นายชญาน์วตั  ปุตระเศรณี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-งานขายและการตลาด PIL 

นางอรุณี  อรรคบุตร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ-งานทรัพยากรบุคคลและธุรการ PIL 

นางเพญ็ศรี  เดชต่ิงเอง รักษาการ-กรรมการผูจ้ดัการ PB 
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 2) แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ใหผู้บ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามการปฏิบติัตามมติและนโยบาย
ดงักล่าวผา่นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 3) ใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั
ในประเดน็กฎหมายระเบียบปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ 
 4) ดูแลใหห้น่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลองคก์ร อาทิ หนงัสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ 
ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ 
 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลโดยเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของบริษทั 
 6) ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้  
 7) ให้ข่าวสารและขอ้มูลแก่กรรมการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั เพ่ือประกอบการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการ 
 8) จดัใหมี้การใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
 บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นางสาวจิตติมา นาคลดา เป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลงานบญัชีและ
งานการเงิน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 
 
7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัและ
เปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่นรูปบาํเหน็จประจาํปี และเบ้ียประชุม สาํหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยูใ่นรูป
เงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 (1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
   (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 
    1) บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 
     ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดงัน้ี 

ค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2563 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 
-  ประธานกรรมการบริษทั 
-  กรรมการบริษทั 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการตรวจสอบ 

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

 
20,000 
15,000 

 
19,500 
15,000 

 
20,000 
15,000 

 
19,500 
15,000 

บาํเหน็จ 
- ประธานกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ 

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

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

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

สิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืน/ผลประโยชน์พิเศษอ่ืน -ไม่มี- -ไม่มี- 
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 เบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืน/ผลประโยชน์พิเศษอ่ืน 
 สาํหรับกรรมการท่ีมีฐานะเป็นผูบ้ริหารทุกท่าน ขอสละสิทธ์ิท่ีจะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและบาํเหน็จ  
 
    ในปี 2563 บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการในรูปเบ้ียประชุมตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม
และบาํเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในรูปเบ้ียประชุมตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมดงัน้ี 
 
 

ช่ือ-สกุล 
ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เบีย้ประชุม บําเหน็จ 
กรรมการ 

ค่าตอบแทน 
รวม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ  
    ประธานกรรมการ 

140,000.00 - 250,000.00 390,000.00 

2. นางแน่งนอ้ย บุณยะสารนนัท ์
    กรรมการ 

105,000.00 - 220,000.00 325,000.00 

3. นางเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง * 
    กรรมการ 

- - - - 

4. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์* 
    กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- - - - 

5. นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์* 
    กรรมการ 

- - - - 

ยอดรวม 245,000.00 - 470,000.00 715,000.00 
หมายเหตุ :  
 * กรรมการท่ีไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
    2) บริษทัย่อย: บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั และบริษทั 
พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั  
     - ไม่มี -        
  (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
   1)  บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) 
     - ไม่มี -        
    2)  บริษทัยอ่ย: บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั  
     ปี 2563 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหารในรูปของเงินเดือนและเงินรางวลั  (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจ
และผลตอบแทนจากการขาย ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย ) จาํนวน 3 ราย เป็นเงินทั้งส้ิน 8.5 ลา้นบาท 
 
 (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน (ถ้าม)ี 
   1) บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน)  
     - ไม่มี -        
    2)  บริษทัยอ่ย: บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั  
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   บริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังาน โดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วน
ร้อยละของเงินเดือนตามท่ีบริษทักาํหนด โดยในปี 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบ้ริหารของ
บริษทัยอ่ย จาํนวน 3 ราย รวมทั้งส้ิน 0.51 ลา้นบาท    
 
  (3)    การว่าจ้างด้านการบริหารการให้คาํปรึกษาธุรกิจและที่ปรึกษาทางกฎหมาย    
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การวา่จา้งบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (PFC) ซ่ึงปัจจุบนัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ให้บริการงานดา้นบริหารจดัการและงานสนบัสนุนแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย ตามสัญญาวา่จา้งบริหารและให้คาํปรึกษา
ธุรกิจและท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ซ่ึงการว่าจา้งดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการแยกงาน (outsourcing) เพ่ือใชบ้ริการจาก
หน่วยงานของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ซ่ึงเป็นลกัษณะการรวมศูนยแ์ละแบ่งรับภาระค่าใชจ่้ายร่วมกนั (sharing cost) ตามขนาดและ
ปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษทั เพ่ือลดค่าใชจ่้ายโดยรวมท่ีบริษทัจะตอ้งจดัหาบุคคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือมารองรับงานสนบัสนุน
ใหค้รอบคลุมในทุกๆ ดา้น  

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

บริษทักาํหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัยอ่ยมี
พนกังานทั้งหมด 273 คน โดยขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจาํนวนทั้งส้ิน 89.03 
ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินรางวลั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสังคม 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และสวสัดิการ เป็นตน้ (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซ่ึงถือเป็น
ค่าใชจ่้ายในการขาย) 
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จํานวนพนักงานและค่าตอบแทน 
ปี 2563 

PE 
PIL 

(บริษทัย่อย) 
PB 

(บริษทัย่อย) 
PC (2000) 

(บริษทัย่อย) 
รวม 

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

2 
1 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- -ไม่มี- 

2 
1 

พนกังานปฏิบติัการและสนบัสนุน 
              - ชาย (คน) 
              - หญิง (คน) 

-ไม่มี- 

 
192 
68 

 
3 
7 

-ไม่มี- 

 
195 
75 

รวม  (คน) -ไม่มี- 263 10 -ไม่มี- 273 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) -ไม่มี- 82.63 6.40 -ไม่มี- 89.03 

 

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

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

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

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

4. ผสานความรู้ (Collaboration)  
  ความหมาย/นิยาม  ผสานความรู้และความสามารถเพ่ือร่วมคิดร่วมสร้าง 
  รายละเอียด  มีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบติั และพฒันา โดยการผสมผสานความรู้ ความเช่ียวชาญ และ 
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     ทรัพยากร ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์
     ร่วมกนัของทุกฝ่าย 

5. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
  ความหมาย/นิยาม ยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม และวถีิไทยท่ีดีงาม 
  รายละเอียด  ดาํเนินชีวติโดยยดึหลกัคุณธรรม เคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัตามวถีิไทยท่ีดีงาม  
     พร้อมทั้งดาํเนินธุรกิจภายใตจ้ริยธรรมและ ธรรมาภิบาล โดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ 
     ผูอ่ื้นและสังคมไทย  
 

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

1.1 คุณภาพ 
1.2 ความคิดสร้างสรรค ์
1.3 ประโยชน์ร่วมกนั 
1.4 ผสานความรู้ 
1.5 คุณธรรม จริยธรรม 

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

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

 ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีสนับสนุนตามหลกัวิถีไทยท่ีดี และ
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการยดึถือปฏิบติัตามคู่มือนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
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รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มอํีานาจควบคุมของบริษัท 
ประวตัิคณะกรรมการ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 
นายกิตติศักดิ์    เบญจฤทธ์ิ  
อายุ 71 ปี 
ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มอํีานาจลงนาม 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  
26 เมษายน 2555 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน สหรัฐอเมริกา 
 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% ) 
-ไม่มี- 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)  
2556 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จาํกดั (มหาชน)    
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2543 – 2562 กรรมการ   บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั 
2543 – ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั 
2560 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ  กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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นางแน่งน้อย  บุณยะสาระนันท์  
อายุ 75 ปี 
กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  
26 เมษายน 2555 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, USA. 
 Senior Executive Program, (SEP) SASIN 
 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% ) 
-ไม่มี- 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2551 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
-ไม่มี- 
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นางเพญ็ศรี  เดชติง่เอง  
อายุ 64 ปี 
กรรมการผู้มอํีานาจลงนาม 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
1 พฤศจิกายน 2560 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 นิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 106//2556 
 หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 15/2557 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 197/2559 
 หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 26/2559 
 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 21/2563 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% ) 
0.0000001 % 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2557 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัในกลุ่มพรีเมียร์ 
ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการใหญ่ งานบญัชี กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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นางวไลรัตน์  ผ่องจิตต์ 
อายุ 58 ปี 
กรรมการผู้มอํีานาจลงนาม 
กรรมการผู้จัดการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
23 เมษายน 2557 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท การบริหารธุรกิจภาคเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 106/2556  
 หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 21/2557 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 198/2557 
 หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 15/2557 
 หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 13/2557 
 หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)  รุ่นท่ี 1/2560 
 หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 20/2563 
การอบรมพเิศษ 
 หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นท่ี 2/2559 
 หลกัสูตร Executive Development Program (EDP), Premier Group of Companies  รุ่นท่ี 1/2559 
 หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP, Premier Group of Companies รุ่นท่ี 1/2560 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% ) 
0.0000075 % 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2561 – 2562 กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จาํกดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัในกลุ่มพรีเมียร์ 
ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการใหญ่ งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 

รางวัล  
บุคคลตวัอยา่งภาคธุรกิจปี 2019 ดา้นเงินทุนและหลกัทรัพย ์ จากมูลนิธิสภาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท) 
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นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ 
อายุ 56 ปี 
กรรมการผู้มอํีานาจลงนาม 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
12 กมุภาพนัธ์ 2563 
เลขานุการบริษัท 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท   
19 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
 นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (% ) 
-ไม่มี- 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
-ไม่มี- 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2545 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ  งานบรรษทัภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 
หมายเหตุ: นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์มีตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ งานบรรษทัภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน ของบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการตามสญัญาวา่จา้งบริหารและใหค้าํปรึกษาธุรกิจ โดยมีขอบเขตการใหบ้ริการตามท่ีปรากฏในหนา้ 31 
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PFC บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล TAM บจ. แทมมาริน วิลเลจ
PE บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ MS บจ. หมู่บา้นเสรี
PC2000 บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) SP บจ. เสรีพรีเมียร์
PIL บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง PAC บจ. พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์
PB บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ PMN บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร่ิง
PT บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี P-PET บจ. พรีเมียร์ เพท็ โพรดกัส์
DCS บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ SHR บจ. ซี แฮริเออร์
PM บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง PCE บจ. พรีเมียร์ ซีอี
PMF บจ. พี.เอม.ฟูด IME บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล
PCI บจ. พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดสัตร้ี SPH บจ. เสรี พร็อพเพอร์ต้ีส์ โฮลด้ิง
PFP บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ PPlanner บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
PMSE บจ. พีเอ็ม เอสอี PMB บจ. พรีเมียร์ เมโทรบสั
MIVANA บจ. มีวนา PMC บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์
TGD บจ. เดอะ กูด๊ ดริงค์ LPCE บจ. แอลพีซีอี
PPP บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ SNE บจ. เสนานี
IGC บจ. อินฟินิท กรีน RKT บจ. ร้านคนไทย
PRH บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ CVC บจ. เชน้จ์ เวนเจอร์ แคปปิตอล

รายช่ือบริษทัในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์
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นายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง 
อายุ 57 ปี 
ผู้อํานวยการ งานตรวจสอบภายใน 
วนัทีไ่ด้รับผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในแต่งตั้ง  
30 สิงหาคม 2552  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (การสอบบญัชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยับูรพา 
 
การฝึกอบรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 Practical Techniques for Complying with the Data Protection Law 
 Thailand Data Protection  
 Personal Data Protection Act / Fraud Claim 
 Operational Audit and Compliance Audit for Value Adding 
 Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000 
 Application of Risk Management International Standard ISO 31000: 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010: 2009 
 Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO – ERM 
 หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical (ACPG) รุ่นท่ี 2 ปี  2556 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) ไม่มี 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 2555 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ งานตรวจสอบภายใน กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
 
หมายเหตุ: นายเอกพนัธุ์ นวลเมือง มีตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ งานตรวจสอบภายใน ของบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
ใหบ้ริการตามสญัญาวา่จา้งบริหารและใหค้าํปรึกษาธุรกิจ โดยมีขอบเขตการใหบ้ริการตามท่ีปรากฏในหนา้ 31 
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
 

การถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 60                     0.00% 60                     0.00% -                    
กรรมการผูจ้ัดการ

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

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

นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม -                    0.00% -                    0.00% -                    
นางพรวิภา จุฑาพรพงศ์ (คูส่มรส) -                    0.00% -                    0.00% -                    

61                     0.00% 61                     0.00% -                    

รายช่ือกรรมการ

รวม

ตาํแหน่ง
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
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9. การกํากับดูแลกิจการ 
 9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่วา่กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
และการบริหารจดัการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเป็นธรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษทัเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน เพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานยดึถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 
  1. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ
แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
  2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล 
  3. ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
  4. ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือใหสิ้ทธิของ   
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการดูแลอยา่งดี 
  5. จดัโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน 
  โดยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน
ปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี 
 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
  บริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ
ในฐานะเจา้ของบริษทั โดยกาํหนดแนวปฏิบติัการใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
  1 การประชุมผู้ถือหุ้น 
  1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผูถื้อหุ้น
ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และใชสิ้ทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การมีส่วนแบ่ง
ในกาํไรของกิจการ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม 
บาํเหน็จหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น 
การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติั
รายการพิเศษ เป็นตน้ 
  1.2 บริษทัมีการให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคาํช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และ
ละเวน้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
   1.2.1  บริษทัไม่มีการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัท่ีตอ้งเปิดเผยตาม

ขอ้กาํหนดต่างๆ และการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสําคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุม   
ผูถื้อหุน้อยา่งกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบล่วงหนา้ ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในท่ีประชุม ไม่จาํกดัสิทธิในการเขา้ประชุมของ   
ผูถื้อหุน้ท่ีมาสาย เป็นตน้ 
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   1.2.2  บริษทัไดใ้หข้อ้มูลวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยกาํหนดวาระการประชุมผูถื้อหุ้น
ไวเ้ป็นเร่ืองๆ และมีการระบุวตัถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอไวอ้ย่างชดัเจน รวมถึงมี
ขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจดงัต่อไปน้ี 

     ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ 
      1) ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ง เช่น คาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือ อาย ุประเภทกรรมการ 

การศึกษา ประวติัการทาํงาน จาํนวนบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เป็นตน้   
      2) การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืน โดยหากกิจการใดเป็นกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความ

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

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

อ่ืนใด นอกจากเบ้ียประชุมและบาํเหน็จประจาํปี) 
      5) ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
      6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
     ค. วาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 
      1) ช่ือผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีสังกดั 
      2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัชี 
      3) ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
      4) จํานวนปีท่ีทําหน้าท่ีให้บริษัทฯ (กรณีแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลท่ี

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

เลิก/โอนกิจการ การควบรวมกิจการ เป็นตน้ 
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      1) รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ 
      2) วตัถุประสงค ์เหตุผลหรือความจาํเป็น 
      3) ผลกระทบต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
      4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชดัเจนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจลงมติได ้  
  1.3 คณะกรรมการอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเตม็ท่ี 
และละเวน้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้น การเขา้ประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการท่ี
ยุง่ยากหรือมีค่าใชจ่้ายมากเกินไป และสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง 
  1.4 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามเก่ียวกบับริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์
การส่งคาํถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัการนาํส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษทัยงั
เผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย คณะกรรมการไดมี้การกาํหนดการกลัน่กรอง
คาํถามล่วงหนา้และกาํหนดใหบ้ริษทัตอบคาํถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ พร้อมกบัมีการช้ีแจงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบ โดย
มีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
   1.4.1  บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอด

ระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นนั้ น คณะกรรมการจะรวบรวมคาํถามจนถึง
ประมาณ 7 วนัก่อนวนัประชุม โดยบริษทัปฏิบติัตามแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

     1) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน 
     2) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัการนาํส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
     3) วิธีการส่งคาํถามล่วงหนา้ เช่น ให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัหรืออีเมล หรือ

ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นตน้ 
     4) ช่วงเวลาท่ีเปิดใหส่้งคาํถามล่วงหนา้ ก่อนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

     5) มีกระบวนการกลัน่กรองคาํถามล่วงหน้าท่ีผูถื้อหุ้นถาม เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาใน
การตอบคาํถามเหล่านั้น 

     6) บริษทัไดต้อบคาํถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
     7) บริษทัไดต้อบคาํถามใหผู้ถื้อหุน้ทราบในวนัประชุม 
     8) บริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบถึงคาํถามท่ีมีผูถื้อหุ้นถามมาล่วงหนา้ และคาํตอบ

ของคาํถามเหล่านั้น 
  1.5 คณะกรรมการสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
   ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉันทะผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้และยงัจดัให้มี
อากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุ้นสําหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกดว้ย นอกจากน้ี ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจาก
ประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยูร่ะหว่างพิจารณาและยงัไม่มีการลงมติ และ
นบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
 
 2. การดาํเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
  2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษทันาํเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น 
การนบัคะแนนและแสดงผล เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ 
  2.2 การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของกรรมการ  
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   2.2.1  กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
   2.2.2  ในกรณีท่ีกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปน้ีเข้า   

ประชุมผูถื้อหุน้ 
     1) ประธานกรรมการ 
     2) กรรมการผูจ้ดัการ 
     3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   2.2.3  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้
  2.3 ในการประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น 
วาระการแต่งตั้งกรรมการ 
  2.4 บริษทัจดัให้มีกระบวนการตรวจนับ การจดัเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบนัทึก
วิดีทศัน์การประชุมอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น และมีการเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ี ในการประชุมและการนบัคะแนน
เสียงในทุกๆ วาระเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้
  2.5 ประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
 3. การจัดทาํรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
  3.1 รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ี
ประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ตั้งประเด็นหรือซกัถาม พร้อมทั้งมีบนัทึกคาํถามคาํตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ยคดัคา้นและงดออกเสียงเป็นอยา่งไร รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมดว้ย 
  3.2 บริษทัเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 

   3.2.1  เปิดเผยมติท่ีประชุมโดยแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในวนัทาํการ
ถดัไป 

   3.2.2  เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใชเ้ป็นช่องทางให้ผูถื้อ
หุน้แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป 

   3.2.3  เผยแพร่วดีิทศัน์การประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
 4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ขอ้มูลสําคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผ่านบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั 
 
 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 บริษทัจดัข้ึนในวนัองัคารท่ี 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะรวมทั้ งส้ิน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.9891 ของ
จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม 5 ท่านจากจาํนวนกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอ่ืนอีก 3 ท่าน นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการเงิน ดา้นบญัชี 
และดา้นกฏหมายของบริษทัและบริษทัยอ่ย เลขานุการบริษทั และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย  
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 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกคราว บริษทัไดม้อบให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึง
เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทดาํเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเขา้ร่วมประชุม และขอ้มูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซ่ึงในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอยา่งเพียงพอและชดัเจนให้ผูถื้อ
หุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.pe.premier.co.th ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้
ก่อนวนัประชุม และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 
 อยา่งไรกต็ามปี 2563 สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
บริษทัจึงไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบดงักล่าวขา้งตน้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม และ
เผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในเวบ็ไซตข์องบริษทั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั 
         ในปี 2563 บริษทัไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ภายใตโ้ครงการประเมิน
คุณภาพการจัดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมบริษทัจดทะเบียน โดยหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอน
ต่างๆ ในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่ก่อนวนัประชุม วนัประชุม และภายหลงัวนัประชุมในระดบั “ดี”   
 หลกัเกณฑท่ี์บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 
ประจาํปี 2563 ในหมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ มีดงัต่อไปน้ี 
  บริษทัไม่ไดเ้ปิดเผยถึงการจัดให้มีผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุ้น เน่ืองจากการจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกนัการ
ทุจริตในการลงคะแนนเสียง ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีกระบวนการตรวจนบั การจดัเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบนัทึก
วิดีทศัน์การประชุมอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น และมีการเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัอีกดว้ย ดงันั้นการดาํเนินการประชุมและ
การนบัคะแนนเสียงจึงเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบไดอ้ยูแ่ลว้ 
 
หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 คณะกรรมการไดก้าํกบัดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ผูถื้อหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกนั ทั้งเร่ืองการกาํหนดกระบวนการท่ีอาํนวยความ
สะดวกให้ผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมไดโ้ดยไม่ยุง่ยากจนเกินไป ผูถื้อหุ้นไดรั้บการคุม้ครองจากการกระทาํท่ีเป็นการเอาเปรียบและ     
ผูถื้อหุ้นมีอาํนาจควบคุม การมีมาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทาง    
มิชอบ รวมทั้งใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 บริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัดงัน้ี 
 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
  1.1 บริษทัแจง้กาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบติัดงัน้ี 
   1.1.1  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้มี เวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าบน                  

เวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
   1.1.2  ขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั มีขอ้มูลเหมือนกบัขอ้มูลท่ีบริษทั 

จะส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสาร  
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   1.1.3  บริษทัจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อ                          
หุน้มากกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด (อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม) 

  1.2 บริษทัแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิ
การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ทราบทั้งในหนงัสือเชิญประชุมและในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  1.3 หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย 
 
 2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
  2.1 คณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งชดัเจนเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระท่ี    
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ โดยมีหลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
   1) ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ 
   2) รายละเอียดของขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
   3) เกณฑก์ารพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเร่ืองท่ีเสนอเป็นวาระการประชุม 
   4) ช่องทางรับเร่ือง เช่น ส่งหนงัสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเร่ืองผา่นบนเวบ็ไซต ์หรืออีเมลมา

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

เวบ็ไซตข์องบริษทั  
   7) มีกระบวนการกลัน่กรองเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการ  
   8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถื้อหุ้นทราบโดยแจ้งไปยงัผูถื้อหุ้น          

ผูเ้สนอ วาระและแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  2.2 คณะกรรมการกาํหนดวธีิการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการให้ความยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ โดยมี
หลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
   1) ช่องทางรับเร่ือง โดยการส่งหนงัสือถึงคณะกรรมการ 
   2) ช่วงเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
   3) ขอ้มูลประกอบการพิจารณา เช่น ขอ้มูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผูไ้ด้รับเสนอช่ือ หนังสือ

ยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ เป็นตน้ 
   4) คณะกรรมการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดผา่นช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด     

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
   5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทั                  

กาํหนดไว ้
   6) เลขานุการบริษทัแจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยแจง้ไป      

ยงัผูถื้อหุน้ผูเ้สนอ และประธานกรรมการแจง้ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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  2.3 ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น 
โดยเฉพาะวาระสาํคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  
  2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
 
 3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
  3.1 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองคก์รถือปฏิบติั รวมทั้งแนวปฏิบติัเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วน
รู้ขอ้มูลภายในจะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบ
การเงิน และภายใน 2 วนัทาํการหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้  
  3.2 กาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมายจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจาํ รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจาํปี  
 
 4. การมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 
  4.1 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สียอยา่งนอ้ยก่อนการ
พิจารณาวาระนั้น และมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดงัน้ี 
   1) คณะกรรมการกาํหนดแนวทางให้กรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและ 

ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์โดยรวมของ
บริษทั 

   2) แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจและขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นตน้ 

   3) กาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
   4) เลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ีในการรายงานขอ้มูลส่วนไดเ้สียให้คณะกรรมการทราบ ขอ้มูลของ

กรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะเม่ือคณะกรรมการตอ้งพิจารณาธุรกรรม
ระหวา่งบริษทักบักรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

  4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนัยสําคญัในลกัษณะท่ีอาจทาํให้กรรมการราย
ดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ไม่มีการเปล่ียนแปลงลาํดบัระเบียบวาระการประชุม หรือเพ่ิมเติม
วาระการประชุม และไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
 นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ ใหแ้ก่คณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจาํทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในท่ีประชุม
คณะกรรมการและรายงานประจาํปี 
 หลกัเกณฑท่ี์บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 
ประจาํปี 2563 ในหมวดท่ี 2 การปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั มีดงัต่อไปน้ี 
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  บริษทัไม่ไดก้าํหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 
Voting) เน่ืองจากบริษทัมีกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ครบถว้น และบริหารกิจการโดยคาํนึงถึงสิทธิผูถื้อ
หุน้ส่วนนอ้ยอยูแ่ลว้ 
 
 
 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัเห็นวา่ธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนท่ีมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหนา้ท่ีใน
การดูแลใหเ้กิดความอยูร่อดและยัง่ยนืของสังคมร่วมกนั ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยยดึมัน่เจตนารมณ์ของการดาํเนินธุรกิจให้
ประสบความสําเร็จอยา่งย ัง่ยืนโดยตระหนกัและให้ความสําคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ภายใตป้รัชญาของกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์ นัน่คือ “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง สังคมยัง่ยนื” เพราะเช่ือมัน่วา่การคงไวซ่ึ้งความสมดุลระหวา่งธุรกิจ พนกังาน 
และสังคมนั้น จะส่งเสริมใหท้ั้งบริษทั สังคม และส่ิงแวดลอ้มเติบโตไปพร้อมๆ กนัอยา่งเขม็แขง็และยัง่ยนื 
 บริษทัไดด้าํเนินการกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
 1. การกําหนดนโยบายการปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 
  1.1 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการ
ดาํเนินการท่ีเป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม ท่ีทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัและห่วง
โซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษทัมีความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
   1) ผู้ถือหุ้น 
    ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู ้ถือหุ้น 
บริหารงานดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขนั
ของบริษทั  
   2) พนักงาน  
    บริษทัฯ เลง็เห็นถึงความสาํคญัของพนกังานซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า จึงปฏิบติัต่อพนกังาน
ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบติัทั้งการแบ่งแยกสีผิว เช้ือชาติ เพศ ศาสนา ไม่
มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานท่ีผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลกัความเป็นธรรม 
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผิดชอบและความสามารถของพนกังานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนมีนโยบายการพฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กบัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือพฒันา
ทกัษะและความสามารถของพนกังานใหไ้ดรั้บความกา้วหนา้ในอาชีพ  
    สําหรับนโยบายดา้นสวสัดิการ บริษทัจดัให้มีสวสัดิการสาํหรับพนกังานเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมาย
กาํหนด เช่น กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน และสหกรณ์ออมทรัพยเ์พ่ือเป็นเคร่ืองมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานและรักษาบุคลากรไวก้บับริษทัในระยะยาวรวมถึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัในการใชชี้วติหลงัเกษียณอายขุองพนกังาน 
    บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั โดยจดัใหมี้คณะกรรมการดูแลดา้นความปลอดภยั  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพ่ือดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการ
ปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด มีการใหค้วามรู้และฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแก่
พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภยัและยึดถือ
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ปฏิบติั และกาํหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกนัภยัในอาคารสาํนกังาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจาํทุกปี รวมถึงการตรวจ
วเิคราะห์ระดบัแสงสวา่ง และตรวจวดัระดบัความดงัเสียง 
   3) ลูกค้า  
    บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ โดยนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์
มีคุณภาพและไดม้าตรฐานมีความปลอดภยั เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และ
บริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมทั้งการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อ
ลูกคา้ และมีกระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผดิปกติเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ 
   4) คู่ค้าและเจ้าหนี ้
    บริษทัมีการคดัเลือกคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ดาํเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาท่ีกาํหนดไว ้ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัคู่คา้
หรือเจา้หน้ี หากในกรณีท่ีขอ้มูลปรากฏวา่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษทัจะหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพ่ือร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาใหร้วดเร็วเเละเกิดความยติุธรรมต่อทุกฝ่าย 
   5) คู่แข่ง 
    บริษทัมีการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั มีการ
แข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม ไม่ทาํลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวร้ายหรือกระทาํการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 
   6) ชุมชน/สังคม 
    บริษทักาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัต่อชุมชน สังคม ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นหลกั
ปฏิบติัแก่พนกังานทุกคน ดงัน้ี 
    (1) สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดี

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

หรือการดาํเนินงานของบริษทั 
    (5) มีส่วนร่วมในการยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้างสังคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข พฒันา

คุณธรรม จริยธรรม รักษาวฒันธรรมท่ีดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสาํนึกของความรับผดิชอบต่อ
สังคมและการมีจิตอาสาใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังาน  

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

ทรัพยากรอ่ืนๆ โดยการนาํเทคโนโลยท่ีีสามารถประหยดัพลงังานมาใชภ้ายในบริษทั 
    (5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัพนกังาน โดยกาํหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีทราบ   
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  1.2 คณะกรรมการกาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียน และจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซต ์หรือรายงานประจาํปีของบริษทั 
  1.3 มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหาย
จากการท่ีบริษทัละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
 
 
 
 2. การเ ปิด เผยการปฏิ บัติตามนโยบายและการจัดทํารายงานการพัฒนาความยั่งยืน  (Sustainability 
Development Repor t) ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR Repor t) 
  2.1 บริษทัเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ และเปิดเผย
กลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
  2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษทัจดัทาํรายงานการพฒันาความยัง่ยืนดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการอยูใ่นขอ้ 10 หวัขอ้เร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
 
 3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนกังานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดมา  
  3.1 บริษทัย่อยไดบ้รรจุหัวขอ้ “นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น” ไวใ้นหลกัสูตรการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุกเดือน โดยใชส่ื้อวดีิทศัน์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3.2 บริษทัยอ่ยไดอ้อกเอกสารลงนามโดยกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัยอ่ยไปยงัลูกคา้และคู่คา้เพ่ือแจง้งด
เวน้การใหข้องขวญัและของกาํนลัแก่บุคลากรของบริษทั ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุ
ใหเ้ป็นกิจกรรมต่อเน่ืองทุกปี 
  3.3 บริษทัและบริษทัย่อยบรรจุ “นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่” ลงบนเวบ็ไซต์ของบริษทัและ
ของบริษทัยอ่ย (http://www.pe.premier.co.th/th_04_4_ir_Sustainability_Development_Report.html)  
  3.4 บริษทัยอ่ยทบทวนและประเมินความเส่ียงดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงบรรจุใหเ้ป็น 1 หวัขอ้
ของการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน เร่ือง “ปัจจยัความเส่ียง” 
 
 4. บริษัทมีการกําหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนกังานละเมิดต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนาํซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชง้านใน
บริษทั  
 
 ในปี 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย นอกจากน้ีบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฏหมายและ
ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี อาทิ 
 1. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นทุกรายเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของบริษทัผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการรวบรวมเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึงในการประชุมประจาํปี 2563 ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอแนะขอ้คิดเห็นเป็นการ
ล่วงหนา้   
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  2. บริษทัไม่มีกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม ไม่มี
กรณีการกระทาํผิดดา้นละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ดา้นการทุจริต หรือกระทาํผิดดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ และมีสถิติ
การเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัราการหยดุงาน หรืออตัราการเจบ็ป่วยจากการทาํงานเป็นศูนย ์
  3. บริษทัไดรั้บการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563  
   เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) บริษทัไดน้าํส่งนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหบ้ริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั และบริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ดาํเนินการต่อ โดยมีการประกาศคู่มือแนวทางการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงไดเ้พ่ิมเง่ือนไข
เก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตลงในเอกสารทางธุรกิจ และทาํการฝึกอบรมพนักงานทุกคนเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนว
ปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั ส่งเสริมความซ่ือสัตยสุ์จริต และความรับผิดชอบ ทั้งน้ี บริษทั พรีเมียร์ 
อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตจากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชนไทย เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 
  หลกัเกณฑท่ี์บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 
ประจาํปี 2563 ในหมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือ การจดัทาํรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เน่ืองจาก
บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาครบถว้นในรายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืปี 2563 บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 
หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใสทั้งรายงานขอ้มูล
ทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของ   
ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัโดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นนกัลงทุนและสาธารณชน
ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซตข์องบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษและมีการปรับปรุง
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
 บริษทัไดด้าํเนินการกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ดงัน้ี 
 1. การเปิดเผยข้อมูล 
  1.1 คณะกรรมการมีกลไกท่ีจะดูแลให้มัน่ใจไดว้่าขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อนักลงทุนถูกตอ้ง ไม่ทาํให้สําคญัผิด 
และเพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน ทั้งน้ี  
   1.1.1  มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน

อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑท่ี์สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  

   1.1.2  มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจาํ 
  1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบริหารความ
เส่ียง และนโยบายเก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม ท่ีไดใ้ห้ความเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักล่าว รวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวไดพ้ร้อมดว้ยเหตุผล โดยรายงานผา่นช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน
ประจาํปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 
  1.3 คณะกรรมการจดัใหมี้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี โดยครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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   (1)  การปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีท่ี
เหมาะสม และถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอ 

   (2)  รายงานทางการเงินมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชี 
   (3)  รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการ    

และกรรมการผูจ้ดัการ  
  1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทาํคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ี เพ่ือให้นกัลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูล
และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัของบริษทั รวมถึงปัจจยั
และเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน นอกเหนือจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 
  1.5 คณะกรรมการกาํหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีให้บริการไวใ้น
รายงานประจาํปีของบริษทั 
 
  1.6 คณะกรรมการกาํหนดใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจาํปี 
   (1) บทบาท หนา้ท่ี และความเห็นจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการ   
   (2) บทบาท หนา้ท่ี และความเห็นจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
   (3) จาํนวนคร้ังของการประชุม และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา 
   (4) ประวติัการอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองของกรรมการ 
  1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้ง
คณะและรายบุคคล วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ งคณะ และวิธีการประเมินผลงานของ
ประธานกรรมการบริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีสะทอ้นถึงภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนดว้ย ทั้งน้ี จาํนวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนท่ี
กรรมการแต่ละท่านไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 
 
 2. ข้อมูลขั้นตํา่ทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
  2.1 นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีแลว้ คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืนดว้ย เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั โดยกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
อน่ึง ขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทั อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีและปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
   (1)  วสิัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั 
   (2)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 
   (3)  โครงสร้างองคก์ร รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
   (4)  คุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั 
   (5)  งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนัและของปี

ก่อนหนา้ 
   (6)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี ท่ีสามารถใหด้าวน์โหลดได ้
   (7)  ขอ้มูลหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทันาํเสนอต่อนกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน หรือส่ือต่างๆ 
   (8)  โครงสร้างการถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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   (9)  โครงสร้างกลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัร่วมคา้ และบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนมาเพื่อ 
วตัถุประสงค/์กิจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs) 

   (10)  กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

   (11)  การถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
   (12)  หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ 
   (13)  ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้ตกลงของกลุ่มผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 
   (14)  นโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
   (15)  นโยบายดา้นบริหารความเส่ียง รวมถึงวธีิการจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ 
   (16)  จรรยาบรรณสาํหรับพนกังานและกรรมการของบริษทั  
   (17)  จรรยาบรรณของนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
   (18)  ข่าวของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
   (19)  ขอ้มูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เช่น ช่ือบุคคลท่ีสามารถ

ใหข้อ้มูลได ้หมายเลขโทรศพัท ์
   (20)  แผนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ประจาํปี 
 
 ในปี 2563 บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานประจาํปีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษภายใน 120 วนันับตั้งแต่วนัส้ินสุด
รอบปีบญัชี และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งสามารถ
ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัไดใ้นวนัเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การเผยแพร่รายงานการประชุมคร้ังล่าสุดไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุน้อีกดว้ย  
 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การนาํเสนอผลการดาํเนินงาน ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินแก่ผูถื้อหุน้ นกั
ลงทุนรายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนั นกัวิเคราะห์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ยงัมีการตอบคาํถามทางจดหมาย
อิเลค็ทรอนิคส์ ircontact@pe.premier.co.th โทรศพัท ์02-301-1550 และโทรสาร 02-398-1188 อยา่งสมํ่าเสมอและเท่าเทียมกนั 
 หลกัเกณฑท่ี์บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 
ประจาํปี 2563 ในหมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส มีดงัต่อไปน้ี 
 1. การพบปะกบันักวิเคราะห์ การให้ขอ้มูลของบริษทันั้น บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลผ่านช่องทางโดยตรงกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ซ่ึงน่าจะเพียงพอและสมบรูณ์ 
 2. บริษทัไม่มีการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน/การจดัทาํจดหมายข่าวท่ีนาํเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษทั 
เน่ืองจากบริษทัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัและขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินของบริษทัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (Annual Report) รายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainability Development Report) 
รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th อยา่งถูกตอ้งครบถว้น และบริษทัพร้อมท่ีจะให้
ขอ้มูลต่างๆ ดงักล่าวต่อส่ือมวลชน 
 
หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีหน้าท่ีกาํกับดูแลการทาํงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และ
งบประมาณ รวมทั้งความรับผดิชอบตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
 บริษทัไดด้าํเนินการกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ดงัน้ี 
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 1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 
  1.1 คณะกรรมการกาํหนดโครงสร้างของคณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย 
ทั้งในดา้นเพศ อาย ุประวติัการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบั
บริษทั และมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทั
ดาํเนินกิจการอยู ่
  1.2 คณะกรรมการจดัให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความ
หลากหลาย รวมถึงจาํนวนปีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัฯ ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาํปีและบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั ทั้งน้ี  
   1.2.1  เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการท่ีเป็นทางการและโปร่งใส และจาํนวนปีการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาํปีและบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
   1.2.2  เปิดเผยรายช่ือกรรมการ ประวติั คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษทัท่ีแสดงให้เห็นว่า

คณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
ผา่นช่องทางรายงานประจาํปีและบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

   1.2.3  เปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจาํปีอยา่งชดัเจนวา่กรรมการรายใดเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ / กรรมการ
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

  1.3 คณะกรรมการมีขนาดท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ี
เพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 12 คน  
  1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการทาํงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ
ในจาํนวนท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศกาํหนด 
  1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เร่ืองความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นหลกั มากกว่าท่ีจะใช้หลกัเกณฑ์ในเร่ือง
สัดส่วนของเงินลงทุน 
  1.6 บริษทัคาํนึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการท่ีบริษทักาํหนดมากกวา่
จาํนวนหรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ 
  1.7 คณะกรรมการมีการกาํหนดจาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกาํหนดจาํนวนวาระท่ี
ดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด 
  1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะเป็น “กรรมการอิสระ” เพ่ือใหก้รรมการอิสระของบริษทัมี
ความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทัโดยความเป็นอิสระอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 
  1.9 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระอยา่งต่อเน่ืองจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทั ประกอบกบัการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถ
ดาํเนินการไดโ้ดยทนัที 
  1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการกาํหนดอาํนาจ
หนา้ท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหช้ดัเจนและแยกบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคล
ท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั 
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  1.11 บริษทัเคารพในวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ในการท่ีจะไม่ไป
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีมีธุรกิจอย่างเดียวกนั หรือมีลกัษณะแข่งขนักนักบัธุรกิจของบริษทั หรือมีลกัษณะท่ี
ขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 
  1.12 บริษทัมีเลขานุการบริษทัซ่ึงทาํหน้าท่ีให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ  
   คณะกรรมการมีการกาํหนดคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัท่ีเหมาะสมท่ีจะปฏิบติั
หน้าท่ีในฐานะเลขานุการบริษทั และเปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานประจาํปีและบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั 
  1.13 เลขานุการบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองดา้นกฎหมาย การบญัชีหรือการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั บริษทักาํหนดคุณสมบติัและแต่งตั้งบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัโดยคาํนึงถึงความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการทาํงานเป็นหลกั ไม่วา่บุคคลดงักล่าวจะเป็นพนกังานประจาํของบริษทัหรือไม่ 
 
 2. คณะกรรมการชุดย่อย   
  2.1 คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปีเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนา้ท่ีตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
  2.2 คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ี
พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนนาํเสนอ
ค่าตอบแทนของกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั 
  2.3 คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหา ทาํหน้าท่ี
พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษัทเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมทั้ งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีกาํหนดไว  ้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการเพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการต่อไป กระบวนการในการสรรหาบุคคลดงักล่าวนั้น 
บริษทัไดค้ดัเลือกจากกรรมการอาชีพในทาํเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และบุคลากรในสาขา
ต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวฒิุ วยัวฒิุ และประสบการณ์ในการทาํงาน 
 
 3. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  3.1 หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   1) คณะกรรมการมีอาํนาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัของบริษทั กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงการพิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ   
กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงทาํการทบทวนและอนุมัติเป็น
ประจาํ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของบริษทั 
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   2) การติดตามและดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตาม นโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   3) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงรวมทั้ งกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการ 
ดาํเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

   4) การดูแลใหก้ารดาํเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งแผนการพฒันาพนกังาน แผนพฒันาผูสื้บ
ทอดตาํแหน่งงาน (Succession Plan) 

  3.2 คณะกรรมการมีการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 
   1) คณะกรรมการกาํหนดใหมี้และใหค้วามเห็นชอบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
   2) ส่ือสารใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจ 
   3) มีวธีิการส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีกาํหนด  
   4) ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดงักล่าวอยา่งนอ้ย     

ปีละ 1 คร้ัง 
  3.3 คณะกรรมการส่งเสริมใหจ้ดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือใหก้รรมการผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ดงักล่าวอยา่งจริงจงั 
   บริษทัดาํเนินการใหพ้นกังานทุกคนทาํแบบทดสอบ “สุจริตไทย” ผา่นระบบ Intranet ของบริษทัเพ่ือให้
มัน่ใจวา่พนกังานมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของจรรยาบรรณธุรกิจ และ
สามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม รวมถึงบริษทัไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานทุกคนในหัวขอ้
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ผูอ่ื้นและสังคม ตามคุณค่าหลกัของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เป็น
ประจาํทุกปี 
  3.4 คณะกรรมการไดพิ้จารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ การพิจารณาการทาํรายการ
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ควรมีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม
เป็นสําคญัโดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และคณะกรรมการกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
เก่ียวกบัขั้นตอนการดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
  3.5 คณะกรรมการจดัใหมี้ระบบการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าวและทบทวนระบบท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และให้เปิดเผยไวใ้น
รายงานประจาํปี 
  3.6 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กรโดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจาํ มีการทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และในทุกๆ ระยะเวลาท่ี
พบวา่ระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงการใหค้วามสาํคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผดิปกติทั้งหลาย 
  3.7 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจาํปี 
  3.8 คณะกรรมการจดัให้มีแนวทางดาํเนินการท่ีชดัเจนกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัหรือรายงานตรงต่อบริษทั โดยคณะกรรมการกาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียนและ
จดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซตห์รือรายงานประจาํปีของบริษทั 
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มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการท่ีบริษทัละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
  3.9 คณะกรรมการมีกลไกกาํกบัดูแลบริษทัย่อยเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดย
คณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยเพ่ือควบคุมการบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ และการทาํรายการต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑข์องกฎหมายหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 4. การประชุมคณะกรรมการ 
  4.1 บริษทัฯ กาํหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบกาํหนดการดงักล่าว เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้
   ในปี 2563 บริษทัฯ ได้มีกาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ประจาํปี 2564 เป็นการล่วงหน้า 
(ตารางการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงได)้ โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพ่ือพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและ
ติดตามผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 
 
 

คร้ังที ่ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

1/2564 11 กมุภาพนัธ์ 2564 

21 เมษายน 2564 
2/2564 6 พฤษภาคม 2564 

3/2564 5 สิงหาคม 2564 

4/2564 4 พฤศจิกายน 2564 

 
  4.2 จาํนวนคร้ังของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  
  4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดูใหแ้น่ใจวา่เร่ืองท่ีสาํคญัไดน้าํเขา้รวมไวแ้ลว้โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เขา้สู่วาระการประชุม 
  4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม 
  4.5 กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดท่ี
ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 
  4.6 บริษัทกาํหนดนโยบายเก่ียวกับองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการวา่ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  
   ในกรณีท่ีมีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ และไม่อาจดาํเนินการใหก้รรมการจาํนวน 2 ใน 3 เขา้ประชุมได ้กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงตามขอ้บงัคบั
มีอาํนาจท่ีจะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได ้
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  4.7 ประธานคณะกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะ
อภิปรายปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการส่งเสริมใหมี้การใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ กรรมการทุกคน
ใหค้วามสนใจกบัประเดน็ทุกเร่ืองท่ีนาํสู่ท่ีประชุม รวมทั้งประเดน็การกาํกบัดูแลกิจการ 
  4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ัดการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรงและเพ่ือมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 
  4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผูจ้ ัดการ เลขานุการบริษัทหรือ
ผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีกาํหนด และในกรณีท่ีจาํเป็นคณะกรรมการอาจจดัใหมี้ความเห็นอิสระ
จากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 
  4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเองตาม
ความจาํเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และแจง้ใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 
  4.11 รายงานการประชุม ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย และมีระบบการจดัเก็บดี สืบคน้ง่าย แต่
ไม่สามารถแกไ้ขโดยไม่ผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 วนั เวลาเร่ิม-เวลาเลิกประชุม 
 ช่ือกรรมการท่ีเขา้ประชุมและกรรมการท่ีขาดประชุม 
 สรุปสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีเสนอคณะกรรมการ 
 สรุปประเดน็ท่ีมีการอภิปรายและขอ้สังเกตของกรรมการ 
 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการท่ีไม่เห็นดว้ย (ถา้มี) 
 ผูจ้ดรายงาน - เลขานุการคณะกรรมการ 
 ผูรั้บรองรายงาน - ประธานกรรมการ 

 

 5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
  5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง
เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกาํหนดบรรทัดฐานท่ีจะใช้
เปรียบเทียบกบัผลปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
  5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นการประเมินทั้ งคณะและรายบุคคล สําหรับ
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑข์ั้นตอนไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั 
  5.3 คณะกรรมการไดป้ระเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร หรือผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เป็น
ประจาํทุกปีเพ่ือนาํไปใชใ้นการกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีหลกัเกณฑ์การประเมินตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
กาํหนด  
  สําหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมิน
ดงักล่าวขา้งตน้ให้กรรมการทุกท่านทาํการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลบัภายในวนัท่ี 15 ธันวาคมของทุกปี 
หลงัจากนั้นเลขานุการบริษทัจะทาํการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการในคราวถดัไป เพ่ือรับทราบและปรับปรุงแกไ้ขการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  สําหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ งคณะและ
รายบุคคล โดยใชว้ธีิการใหค้ะแนนในแต่ละหวัขอ้ 5 ระดบั ดงัน้ี  



 

รายงานประจาํปี 2563 
63 

   0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น      
   1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย  
   2 = เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร  
   3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี  
   4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม  
  ซ่ึงหวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

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

  สําหรับหลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะนั้ น บริษัทมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานแบบทั้งคณะ โดยใชว้ิธีการให้คะแนนแบบเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและ
ประเมินผลการปฏิบติังานรายบุคคล ซ่ึงหวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
   1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
   2.  การประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
   3.  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารโดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงาน
ทางธุรกิจของบริษทั ผลการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการ เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข ใชว้ิธีการให้คะแนน
แบบเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบติังานรายบุคคล ซ่ึงหัวขอ้การ
ประเมินประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
   หมวดท่ี 1: ความคืบหนา้ของแผนงาน 
   หมวดท่ี 2: การวดัผลการปฏิบติังาน 
      2.1 ความเป็นผูน้าํ 
      2.2 การกาํหนดกลยทุธ์ 
      2.3 การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
      2.4 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
      2.5 ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
      2.6 ความสัมพนัธ์กบัภายนอก 
      2.7 การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร 
      2.8 การสืบทอดตาํแหน่ง 
      2.9 ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
      2.10 คุณลกัษณะส่วนตวั 
   หมวดท่ี 3: การพฒันาประธานกรรมการบริหาร 
 
  6. ค่าตอบแทน 
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  ค่าตอบแทนของกรรมการไดจ้ัดให้อยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกนัของบริษทัจดทะเบียน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบเพ่ิมข้ึน เช่น สมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ย ควรไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมดว้ย 
 
 7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
  7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทาํเป็นการภายในบริษทั หรือใชบ้ริการของสถาบนั
ภายนอก 
  7.2 คณะกรรมการกาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ และการ
ดาํเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็น                  
ผูป้ระสานงานในเร่ืองต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี กฎหมายท่ีควรทราบ ความรู้
ทัว่ไปของธุรกิจ แนวทางการดาํเนินงาน เป็นตน้ 
  7.3 คณะกรรมการกาํหนดให้มีนโยบายพฒันาบุคลากรสําหรับกรรมการและผูบ้ริหาร และเปิดเผยใน
รายงานประจาํปีของบริษทั 
  7.4 คณะกรรมการกาํหนดให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานเพื่อทราบอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ังถึงแผนการพฒันา
และสืบทอดงาน ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีการเตรียมใหพ้ร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ือง ถึงผูสื้บทอดงานในกรณีท่ี
ตนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 
 
 
  ในปี 2563 มีกรรมการเขา้ร่วมการสัมมนาและเขา้รับอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) และสถาบนัอ่ืนๆ ดงัน้ี  
 

ลําดบั ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรมปี 2563 
ระยะเวลา
อบรม (วนั) 

1. คุณวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ 

หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 20/2563 1 
 

2. คุณเพญ็ศรี เดชต่ิงเอง กรรมการ หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 
(RCL) รุ่นท่ี 21/2563

2 

 
  หลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัปฏิบติัไม่ครบถว้นและไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR) ประจาํปี 2563 ในหมวดท่ี 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 
  หลกัเกณฑท่ี์ไม่ไดป้ฏิบติั 
  1. คณะกรรมการไม่มีการกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง และจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง 
โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ไวใ้นนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัมีประสิทธิภาพในการปฏิบติั
หน้าท่ี การไม่จาํกดัจาํนวนบริษทัในการไปดาํรงตาํแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน และจาํนวนบุคคลท่ีมีความรู้



 

รายงานประจาํปี 2563 
65 

ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัมีจาํนวนจาํกดั ดงันั้นการกาํหนดเง่ือนไข
ดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษทัหาบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการไดย้าก 
  2. คณะกรรมการไม่มีการกาํหนดนโยบายในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ
เน่ืองจากบริษทัมีการกาํหนดขอ้ห้าม/ขอ้จาํกดัของกรรมการผูจ้ดัการในเร่ืองการไปทาํธุรกรรมหรือการไปดาํรงตาํแหน่งใน
บริษัทหรือองค์กรท่ีมีผลประโยชน์ขัดกัน หรือท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตาํแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการอยู่แล้ว 
นอกเหนือจากกรณีขอ้ห้าม/ขอ้จาํกดัดงักล่าว บริษทัเช่ือมัน่และให้ความเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการในการ
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือตาํแหน่งอ่ืนใดในบริษทัหรือองคก์รอ่ืนๆ 
  3. คณะกรรมการไม่มีการกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนปี/วาระในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่
เกิน 9 ปี เน่ืองจากการท่ีกรรมการดาํรงตาํแหน่งอยา่งต่อเน่ืองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทั ประกอบกบัการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการนั้นกไ็ม่สามารถดาํเนินการไดโ้ดยง่าย 
  4. คณะกรรมการของบริษทั มีกรรมการบริหารท่ีไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน เน่ืองจาก
กรรมการบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี การไม่จาํกดัจาํนวนบริษทัในการไปดาํรงตาํแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบติังาน และจาํนวนบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัมี
จาํนวนจาํกดั ดงันั้นการกาํหนดเง่ือนไขดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษทัหาบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการไดย้าก 
  5. คณะกรรมการไม่ไดเ้ปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตาม
ผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ เน่ืองจากเป็นขอ้มูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตวัเลขโดยรวมของ
ผูบ้ริหาร 
  6. ผู ้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู ้บริหารระดับสูง เน่ืองจาก
คณะกรรมการบริหารไดแ้จง้ความประสงคข์อสละสิทธิในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออาํนาจดาํเนินการ ค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นอาํนาจของกรรมการผูจ้ ัดการซ่ึงเหมาะสมอยู่แลว้ และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทาง
งบประมาณประจาํปี 
  7. ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษทัพิจารณาจาก
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเขา้ใจและยดึหลกัธรรมาภิบาล โดยไม่ตอ้งคาํนึงวา่จะตอ้งเป็น
กรรมการอิสระหรือไม่ 
  8. คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 เน่ืองจากองคป์ระกอบในส่วนของ
กรรมการอิสระไม่เป็นสาระสาํคญัในการทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
  9. บริษทัไม่ไดจ้ดัให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยมีระยะเวลาในการใช้
สิทธิมากกวา่ 3 ปี และกาํหนดราคาการใชสิ้ทธิท่ีสูงกวา่ราคาตลาด ณ ช่วงเวลาท่ีมีการจดัสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตวั
เกินร้อยละ 5 เน่ืองจากบริษทัมีการดูแลและจูงใจให้ผูบ้ริหารและพนักงานอ่ืนๆ ทุกคน ทาํงานอย่างมีความสุขและผูกพนั
องคก์รอยูแ่ลว้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีโครงการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหารหรือพนกังานอ่ืนๆ ในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั อยา่งไรก็
ตามหากบริษทัจะมีโครงการดงักล่าว บริษทักจ็ะใหสิ้ทธิแก่ทั้งผูบ้ริหารและพนกังานอ่ืนๆ ทุกคน โดยยดึหลกัความเท่าเทียมกนั 
 
 9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 
  (1)   คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย  ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะทาํงานดา้นบริหารความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
     คณะกรรมการตรวจสอบ 
     ปัจจุบนัคณะกรรมการทั้งคณะไดพ้ยายามสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการอิสระ  1 
ท่าน ตอบตกลง ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติเห็นชอบและจะเสนอผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัแต่งตั้ง
กรรมการอิสระท่านน้ีต่อไป  
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     ทั้งน้ี นายธีระพล จุฑาพรพงศ ์เลขานุการบริษทั รับหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่
วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2556 เป็นตน้มา และนายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน เป็นผูดู้แลงานระบบ
การควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวติั
ของนายเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ปรากฎตาม เอกสารแนบ 3 
    วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
    กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง
ตามวาระ  อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ได ้ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งแทนจะอยู่
ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีลาออก 
  ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต  หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 
  1)  สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  
  2) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน 
  3)  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่ง
นอ้ย     ปีละ 1 คร้ัง 
  5) พิจารณาและอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรายการระหว่างกันท่ีสําคญัหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
  6) จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ

บตัร (Charter) 
 รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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  7)   ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
  8)   สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
  9)   ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํอยา่ง              
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
   คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา  
   คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน
ของกรรมการเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนนาํเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั 
   คณะกรรมการสรรหา  ทาํหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาท่ีกาํหนดไว ้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ
ต่อไป กระบวนการในการสรรหาบุคคลดงักล่าวนั้น บริษทัไดค้ดัเลือกจากกรรมการอาชีพในทาํเนียบของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวฒิุ วยัวฒิุ และประสบการณ์ในการทาํงาน 
   คณะทาํงานด้านบริหารความเส่ียง  
   คณะทาํงานดา้นบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดาํเนินงาน
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย เกณฑใ์นการวิเคราะห์ วดั
ระดบัค่าความเส่ียง และการจดัลาํดบัความเส่ียง ท่ีรวมถึงการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น กาํหนด แนะนํา อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทั ซ่ึง
ประกอบดว้ยนโยบายการบริหารความเส่ียง โครงสร้างการบริหารความเส่ียง ความเส่ียงท่ียอมรับได ้และกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง โดยประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
ทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจดัให้มีการประชุมทบทวนผลการดาํเนินงานตามระบบบริหารความเส่ียง รายงานความเส่ียงท่ี
สําคญั ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง อีกทั้งยงัมีคณะทาํงานดา้นพฒันากระบวนการภายในและการ
บริหารความเส่ียง ท่ีทาํหนา้ท่ีระบุ ประเมิน จดัทาํ และดาํเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในควบคู่
ไปดว้ย 
 
 9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
  คณะกรรมการจดัให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยท่ีคณะกรรมการสรรหาทาํหนา้ท่ีพิจารณา โดยมีหลกัเกณฑก์าร
คดัเลือก แต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดดงัน้ี  
  (1) กรรมการอิสระ 
   คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้ งกรรมการอิสระ เข้าร่วมใน
คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน โดยปัจจุบนับริษทัมีกรรมการอิสระจาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ นายเกรียงไกร รักษก์ุลชน และนายอนุพงษ ์
เตชะอาํนวยพร 
   บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดของ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย  ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.4/2552 ลงวนัท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2552 เร่ือง คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
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              1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย       
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดว้ย  
               2.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ีลกัษณะ
ตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
   3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
   4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ       
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บ
การแต่งตั้ง 
    ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน        
ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้
บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่       
20 ลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทั้งน้ีการคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
   5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกัสอบงานบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชี
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
   6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  
   7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
   8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

  9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

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

เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
    (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด   

   3.  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
    กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก
กนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตาม
วาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
   4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไป
ถึงบริษทั กรรมการท่ีลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้
   5. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัตามกฎหมายกาํหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่
วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ
จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

6. ท่ีประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหน่ึง ออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
  ข. กรรมการตรวจสอบ 
   คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพ่ือทาํหน้าท่ี     
ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละ      
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีกาํหนดวา่ดว้ยคุณสมบติั
และขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ค. ผู้บริหารระดบัสูงสุด 
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   บริษทัมีนโยบายท่ีจะสรรหาผูบ้ริหารโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และมีประสบการณ์
เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานบริษทัและเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด ้โดยดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
 
 9.4 การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษทัมีนโยบายใหบ้ริษทัยอ่ยยดึถือและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัตามแนวทางท่ีบริษทัได้
กาํหนดไว ้และมีการกาํหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจดาํเนินการของบริษทัยอ่ยรวมถึง การดาํเนินกิจการท่ีสาํคญัหรือมีขนาดรายการท่ี
เป็นสาระสาํคญัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัก่อน นอกจากน้ีคณะกรรมการจาํนวนขา้งมากของบริษทั
ยอ่ยกเ็ป็นกรรมการของบริษทั ทาํใหก้ารดาํเนินงานต่างๆ ของบริษทัยอ่ยจะคาํนึงและยดึถือแนวทางการดาํเนินงานของบริษทั
เป็นสาํคญั 
  
 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษทัมีการดูแลและการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการให้กรรมการ
และผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
  1) กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัของระบบขอ้มูล เพ่ือรักษามาตรฐานเก่ียวกบัระบบงาน 
ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัในการสร้างระบบการควบคุมท่ีมีคุณภาพ 
  2) กาํหนดนโยบายความลบัทางธุรกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญา มีการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงการรักษาความลบั
ของบริษทัสาํหรับพนกังาน ผูรั้บจา้ง ผูข้ายสินคา้/ผูใ้ห้บริการ รวมทั้งผูท่ี้เขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษทั เพ่ือป้องกนัการเปิดเผย
ขอ้มูลหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งหา้มมิใหพ้นกังานละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
  3) กาํหนดระเบียบปฏิบติัเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ความ
เสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั และป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในท่ียงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัตอ้งรักษาความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั ไม่นาํไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์
แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม รวมทั้งตอ้งไม่ทาํการซ้ือขายโอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์อง
บริษทั โดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั เวน้เสียแต่วา่ขอ้มูลดงักล่าวไดเ้ปิดเผยต่อสารธารณชนแลว้ และไม่เขา้
ทาํนิติกรรมอนัใดโดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม และจะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบ
การเงิน และภายใน 2 วนัทาํการหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้  ขอ้กาํหนดดงักล่าวน้ีให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้กาํหนดดงักล่าวจะตอ้งถูกลงโทษทางวินยั
และ/หรือตามกฎหมายแลว้แต่กรณี 
  4) กาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั และในกรณีท่ี
กรรมการหรือผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการให้สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งไดก้าํหนดใหมี้การรายงาน
การถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็น
ประจาํทุกไตรมาส รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยในท่ีประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาํปี 
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  5) คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ และผูบ้ริหาร
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนท่ี ทจ.2/2552  
 
 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
   บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด ซ่ึงเป็นสํานัก
งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  
   ทั้งน้ี บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ  และไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีความ
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั มีความน่าเช่ือถือและไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้
เสียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   
   ค่าตอบแทนจากการบญัชี (Audit Fee) ท่ีจ่ายใหก้บัผูส้อบบญัชีในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีดงัต่อไปน้ี  

รายการที ่ บริษทัผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 
2562 

ค่าสอบบัญชี 
2563 

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

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2,840,000 2,840,000 
 
   (2) ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
    - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
   9.7    การนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่สํีาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 
                     บริษทัตระหนักถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และยึดถือเป็นขอ้พึงปฎิบติัตามแนวทางการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด นอกจากน้ี บริษทักาํหนดใหมี้กระบวนการในการทบทวน
การนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบททางธุรกิจ เป็นประจาํทุกปีหรือ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยจะทาํการทบทวนและบนัทึกเหตุผลท่ียงัไม่ไดน้าํหลกัปฏิบติัขอ้ใดไปปรับใช ้ 
                    ในปี 2560 บริษทัไดมี้การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ให้สอดคลอ้ง 
เหมาะสมกบัหลกัเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard เพ่ือนาํมาปฏิบติัและปรับใชต้ามความเหมาะสม  
                     นอกเหนือจากนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูแ้จง้
เบาะแสท่ีบริษทัเปิดเผยบนเวบ็ไซตแ์ละในรายงานประจาํปีแลว้ บริษทัยงัมีนโยบายดา้นธุรกิจ พนกังาน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
ซ่ึงเปิดเผยไวใ้นรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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 9.8 การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืน  ๆ 
  บริษทัไดมี้การมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล จาํกดั ซ่ึงมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทาํหนา้ท่ีกาํกบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) โดยมีขอบเขตหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบ ดงัน้ี  
  1. สนบัสนุนนโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์รและผูบ้ริหารในการทาํให้มัน่ใจวา่จะมีการกาํกบัการปฏิบติั
อยา่งเพียงพอ  
  2. ตรวจสอบ กาํกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
กฎเกณฑ ์ตลอดจน นโยบาย แนวทาง และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทักาํหนดเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง  
  3. เป็นศูนยร์วบรวมและเผยแพร่ขอ้มูล ตลอดจนใหค้วามรู้และคาํปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริษทัท่ีเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติังาน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์จรรยาบรรณ หรือขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ รวมทั้งการ
จดัอบรมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4. เป็นศูนยก์ลางในการส่ือสารและส่งเสริมความรู้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานไดรั้บ
ทราบและปฏิบติั ตามกฎเกณฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผดิและการละเมดิสิทธิมนุษยชน 
บริษทักาํหนดให้ผูบ้ริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะดาํเนินการให้พนักงานภายใต้           
สายบังคบับัญชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ขอ้กาํหนดของบริษทั 
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจงั และไดก้าํหนดแนวปฏิบติัในการพิจารณาและสอบสวน
เร่ืองราวร้องทุกขห์รือร้องเรียนท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได ้เพ่ือใหผู้ร้้องทุกขห์รือผูร้้องเรียนไวว้างใจและเช่ือมัน่ใน
กระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรม  
  เพ่ือให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรม บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทาง      
รับแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลกระทบ หรือมีความ
เส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการ
ปฏิบติัของพนกังานของบริษทัเก่ียวกบัการทาํผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมท่ี
อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัท่ีไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระทาํท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ สามารถแจง้
เบาะแสหรือ ขอ้ร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่างๆ ไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี  

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

  เม่ือบริษทัไดรั้บแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ มาแลว้ บริษทัจะดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล 
ประมวลผล ตรวจสอบ และกาํหนดมาตรการในการดาํเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยคาํนึงถึง
ความเดือดร้อน เสียหายโดยรวมทั้งหมด หลงัจากนั้น ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเร่ืองดงักล่าวมีหนา้ท่ีติดตามผลการดาํเนินการและ
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รายงานให้ผูรั้บแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ และผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 
ทราบ รวมทั้งรายงานผลการดาํเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั แลว้แต่กรณี 
  เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง ทั้งท่ีเป็นพนักงาน ลูกคา้ บุคคลท่ีรับจา้งทาํงานให้แก่บริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน บริษทัจะไม่
เปิดเผยขอ้มูลอ่ืนใดของผูแ้จ้งเบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง รวมไปถึงจะไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้ 
  ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
10.1 นโยบายภาพรวม  
 แนวคดิของบริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมยีร์  
 ในการท่ีจะสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนืไดน้ั้น นอกเหนือจากการมีผลประกอบการท่ีดีแลว้ ยงัตอ้งคาํนึงถึงผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์รท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในสังคม ท่ีจะเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินงานทั้งในเชิงบวกและ
ในเชิงลบไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม กลุ่มบริษทัพรีเมียร์และสายธุรกิจในกลุ่มไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของ
การพฒันาคุณภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือพฒันาระบบนิเวศทางสังคมใหมี้คุณภาพและมีความ
พร้อมในการเจริญเติบโตควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจ เป็นความหมายท่ีแทจ้ริงของความยัง่ยืน เพราะหากปราศจากสังคมท่ีมี
คุณภาพ ธุรกิจกไ็ม่สามารถเจริญเติบโตไดเ้ช่นกนั 
 เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ “ความสําเร็จร่วมกันอย่างย ัง่ยืน” หรือ Harmonious Alignment of Success ได้ 
กล่าวคือ การดาํเนินงานภายใตก้ลุ่มบริษทัพรีเมียร์นั้น จะตอ้งคาํนึงถึง 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ “ธุรกิจกา้วหนา้ พนกังานมัน่คง 
สังคมยัง่ยนื” จึงจะถือวา่เป็นการดาํเนินงานเพ่ือความยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 
 นอกจากน้ีแลว้ จากความสมดุลขององคป์ระกอบหลกั 3 ดา้นทั้งธุรกิจ พนกังานและสังคม ท่ีจะนาํไปสู่ความยัง่ยืนนั้น 
ทางกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ และบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัถ่ายทอดให้พนกังานทุก
คนไดเ้ขา้ใจถึงคุณค่าหลกั (Core Value) 5 ประการซ่ึงจะมีส่วนสนบัสนุนใหเ้ป้าหมาย “ความสาํเร็จร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื” มีโอกาส
ท่ีจะเป็นจริงยิง่ข้ึน ซ่ึงในคุณค่าหลกัเหล่าน้ีจะประกอบดว้ยคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม นวตักรรม การประสานความร่วมมือและ
ประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงบริษทัตอ้งการให้พนกังานนาํไปสู่การปฏิบติัจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร และไดรั้บ
การยอมรับจากองคก์รและหน่วยงานภายนอก ท่ีจะประสานกนัเพ่ือสานต่อจุดหมายของความสาํเร็จร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงปรัชญาและคุณค่าหลกัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 
 
 “ จากการท่ีบริษทัไดย้ึดถือแนวทางในการพฒันาความยัง่ยืนมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี โดยใชก้ระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมทั้งภายในองคก์รและร่วมกบัองคก์รและบุคคลในหลายภาคส่วน (Partnership and Collaboration) อยา่งต่อเน่ืองมาโดย
ตลอด ปัจจุบัน องค์กรสหประชาชาติได้เชิญชวนให้ทุกประเทศทั่วโลกตั้ งเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาอย่างย ั่งยืน 
SDG’s(Sustainable Development Goals) ซ่ึงเป้าหมายขอ้ 17 ระบุเร่ืองความร่วมมือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย “Partnership for the 
Goals” ซ่ึงหมายความถึงความร่วมมือของทุกฝ่ายเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย 16 ขอ้ท่ีตั้งไวใ้นเชิงประเดน็ทั้งหมด 
 ส่ิงท่ีบริษทัไดย้ึดถือเป็นแนวทางมาโดยตลอด ส่งผลให้สามารถสร้างความยัง่ยืนโดยสร้างความร่วมมือจากภาคีท่ี
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นองค์กรเพ่ือสังคม องค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ผ่าน องค์กรต่อตา้นคอรัปชนัและมูลนิธิต่างๆ 
รวมทั้งไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนทัว่ไป ในการสนบัสนุนดา้นเงินทุน ร่วมบริจาคส่ิงของและเวลา รวมถึงการร่วมเป็น
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อาสาสมคัร แบ่งปันเวลา ความรู้ ความสามารถของหลากหลายวิชาชีพ ในโครงการต่างๆ นอกจากน้ี การสร้างการมีส่วนร่วมยงั
นาํไปสู่การสร้างนวตักรรมทางสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ รูปแบบร้านคา้ (ร้านปันกนั) รูปแบบการลงทุนเพ่ือสังคม (กองทุน
รวมคนไทยใจดี กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย กองทุนส่ือเพ่ือความยุติธรรมทางสังคม)  แพลทฟอร์มเพ่ือโภชนาการเด็ก 
(Food4Good) แพลทฟอร์ม Crowdfunding (เทใจ) เป็นตน้” 
 
 กลยุทธ์การดาํเนินงานเพื่อความสําเร็จร่วมกันอย่างยัง่ยืน 
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่วา่กระบวนการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและ
การบริหารจดัการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจะ
ช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยัง่ยืน เพ่ิมความเช่ือมั่นให้แก่ผู ้ถือหุ้น ผู ้ลงทุน และผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย 
คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนกังานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 2. จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
 3. ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 4. ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการดูแลอยา่งดี 
 5. จดัโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน 
  บริษทัดาํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และสังคมดว้ย นอกจากนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการจะกาํหนดให้บริษทั ตอ้งจัดให้มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้กิจการของบริษทัดาํเนินไปดว้ยความโปร่งใส 
ซ่ือสัตยสุ์จริต ตรวจสอบได ้มีคุณธรรม จริยธรรม แลว้ยงักาํหนดให้บริษทัประกอบกิจการโดยให้ความสําคญักบัการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาสังคมควบคู่กันไปกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไปพร้อมกัน เพ่ือเกิดความสมดุลให้กับองค์กร 
พนกังาน และสังคม เพ่ือสร้างความยัง่ยนือยา่งต่อเน่ือง 
 ในปี 2563 ท่ีผา่นมา บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพร์ซ์ จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะใชน้วตักรรม ซ่ึงเป็นหน่ึงในคุณค่า
หลกัองค์กร มาเพ่ิมศกัยภาพในการคน้หาวิธีแกปั้ญหาสังคมผ่านการนาํเสนอสินคา้ และบริการท่ีสามารถตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง (unmet needs) ไม่วา่จะเป็นปัญหาของผูสู้งอาย ุปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน่ ปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เป็นตน้  เรายงัคงเคร่งครัดกบัมาตรการการดูแลพนักงานทุกระดบัดว้ย
ความใส่ใจอย่างต่อเน่ือง ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความโปร่งใส และเท่าเทียม ดูแลความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน ให้
ความสาํคญักบัความปลอดภยั และความมัน่คงในชีวิตของพนกังาน วางแผนการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ผา่น
การเพ่ิมทกัษะ ความรู้ใหม่ๆ ดว้ยการผสานความรู้จากภายใน และภายนอกองคก์ร  
 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม และเป็นธรรม ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัและบริษทั
ยอ่ย ดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งมัน่คง และยัง่ยนื เพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนดว้ย 
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การวเิคราะห์การตอบสนองต่อการคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั กลยุทธ์การบริหาร มาตรการในการปฏิบัต ิ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้ถือหุ้น - ผลตอบแทนจากการลงทุน และการเติบโตของธุรกิจ 

- ดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 
- เปิดเผยขอ้มูลโปร่งใส 
- ความมัน่คงของธุรกิจ 

- ดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
- การสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุน 
- คุณค่าหลกัขององคก์ร 
- การรายงานผลประกอบการ 
 และความยัง่ยนื 

- การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 
- รายงานประจาํปี 2561 
- เปิดเผยขอ้มูลรายงานความยัง่ยนื 

เจ้าหนีส้ถาบัน
การเงนิ 

- การไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั 
- ปฏิบติัตามเง่ือนไข และขอ้ตกลงตามสญัญา 

- บริหารสภาพคล่อง - รายงานขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอ 
- ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

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

- การบริหารจดัการผลตอบแทน 
สวสัดิการ 
- พฒันาทกัษะความสามารถ 
- พฒันาคุณภาพชีวิตใหเ้กิดความมัน่คง 
- ดูแลสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน 

- นโยบายบริหารงานบุคคลประกาศ 
และเผยแพร่ใหพ้นกังาน 
- แผนงานการจดัฝึกอบรมพนกังาน 
- คณะกรรมการความปลอดภยัในการ
ทาํงาน 
- คณะทาํงานคุณค่าหลกั 

ลูกค้า - ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ 
- เง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีเป็นมาตรฐาน 
- การโปร่งใส 
- การมีส่วนร่วมของลูกคา้ 

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

- Customer Service 
- การเยีย่มเยยีนลูกคา้ 
- การปฏิบติัตามสญัญา 
- ช่องทางการส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

คู่ค้า - การชาํระเงินตรงเวลา และครบถว้น 
- การทาํธุรกิจโปร่งใส 
- การมีส่วนร่วมกบัคู่คา้ 

- กระบวนการจดัซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ 
- บริหารสภาพคล่อง 
- การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
- การรักษาคู่คา้ใหมี้การทาํธุรกิจใน
ระยะยาว 

- คู่มือปฏิบติังานจดัซ้ือ 
- บริหารสร้างเครดิต 
- ประกาศนโยบาย 
- กิจกรรมสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งคู่คา้ 

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

- ธุรกิจเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- การสร้างสภาวะแวดลอ้มเพ่ือประโยชน์ของสงัคม 

- การพฒันาศกัยภาพพนกังานขบัรถ 
- การบาํรุงรักษาเคร่ืองยนต ์
- การมีส่วนร่วมกบัสงัคมในการพฒันา
สงัคม 
  และชุมชน 

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

หน่วยงานภาครัฐ - การชาํระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถูกตอ้งครบถว้น 
- การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการทุกดา้น 

- ดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 
- เคารพในกฎระเบียบต่างๆ ไม่ฝ่าฝืน 
- การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

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

 ผา่นการตรวจรับรองประวติัอาชญากรรมจากสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
 การตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงานจากโรงพยาบาลชั้นนาํท่ีมีสัญญากบับริษทัเฉพาะโดยตอ้ง

ผา่น รายการตรวจตามมาตรฐาน  
 มีใบขบัข่ีรถยนตถู์กตอ้งกบัประเภทการใหบ้ริการ 
 เม่ือผา่นการคดัเลือกตอ้งเขา้รับการอบรมระยะเวลา 2 วนัก่อนเขา้ปฏิบติังานในหลกัสูตรต่างๆ 

เช่น การขบัข่ีปลอดภยั กฎหมายจราจร การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การป้องกนัและระงับ
อคัคีภยั การบริการประทบัใจ ทศันคติ และบุคลิกภาพ และการเขา้อบรมระหว่างปีเพ่ือการ
พฒันา 

 การตรวจสอบยานพาหนะตามใบงานท่ีกาํหนด 
 ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถจากการสุ่มตรวจสอบ รายงาน

ร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ และผลจากแบบสอบถาม 
 การสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายเป็นประจาํ 
 การตรวจสุขภาพ (ตามช่วงอายุ) และสายตาเป็นประจาํทุกปี ปฏิบติัตามขั้นตอนของการ

ทาํงานในแต่ละวนั เช่น ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดทุกคร้ังก่อนการปฏิบติังาน โดย
จาํนวนท่ีตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล ์11,809 คร้ัง/ปี ผา่นการตรวจท่ีปราศจากแอลกอฮอลร้์อย
ละ 100 

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

โดยเฉพาะ เพ่ือนาํมาใชใ้นการเก็บฐานขอ้มูลของลูกคา้ตั้งแต่เร่ิมตน้สัญญาจนครบสัญญาทั้ง
ประวติัการซ่อมบาํรุง อุบติัเหตุ การนัดหมาย โดยมีการเช่ือมโยงงานของทุกฝ่ายเขา้มาใน
ระบบ ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ในการใชบ้ริการ โดยในปีท่ีผา่นมา ผลสาํรวจ
ความพึงใจของลูกคา้โดยรวมร้อยละ 99.82 
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 สร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ในมาตรฐานการให้บริการท่ีมีคุณภาพ รวมทั้ งมีการพฒันา/
ปรับปรุงกระบวนทาํงานและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยการกาํหนดกระบวนการท่ีจาํเป็น 
ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่างๆ ติดตามผล ตรวจประเมิน และวิเคราะห์กระบวนการท่ี
นาํมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือดาํเนินการใหบ้รรลุตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

 มีช่องทางเฉพาะสําหรับลูกคา้ในการแจง้เร่ืองร้องเรียนต่างๆ และไดส้รุปขอ้ร้องเรียนต่างๆ 
รายงานในการประชุมผูบ้ริหารประจาํเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุงและพฒันา นํามาซ่ึงการ
ให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด  

 ทบทวนและติดตามรูปแบบกระบวนการทาํงาน และระบบงานสนับสนุนให้สอดคลอ้งต่อ
การปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม ไม่ขดัต่อขอ้กฎหมาย โดยผา่นกระบวนการตรวจประเมิน
ตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และสรุปผลการตรวจประเมินในการประชุมผูบ้ริหารเพ่ือ
การปรับปรุงและพฒันาต่อไป ในปี 2563 บริษทัอยู่ระหว่างเตรียมการขอการรับรองของ
ระบบ RTS 39001:2012 มาตรฐานความปลอดภยัทางถนนอย่างสูงสุด โดยเป้าหมายท่ีจะ
ดาํเนินการขอการรับรองระบบภายในปี 2564   

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

 จ) การนําเทคโนโลยรีะบบตรวจสอบ และตดิตาม, พร้อมนวตักรรมรายงานสถานะการให้บริการ 
  บริษทัคาํนึงถึงความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัหน่ึง และยงัคงให้ความสําคญัในการรักษาระดบั
มาตรฐานการบริการโดยการนาํเทคโนโลยใีหม่มาปรับใชค้วบคู่กบับริการและร่วมกบัโรงเรียน อาทิ  

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

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

- เทคโนโลยรีะบบ Smart Card ในการข้ึน - ลง พร้อมรายงานเขา้ไปยงัศูนย ์Metro Care Center    
ท่ีเบอร์โทร 089-258-5959  

-  นาํระบบซอฟแวร์การจดัรถโรงเรียนเป็นโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับวางแผนรับ - ส่งนกัเรียน
ในแต่ละวนั โดยกาํหนดให้ผูใ้ช้งาน (โรงเรียน) เป็นผูร้ะบุขอ้มูลท่ีสะดวกต่อการใช้งาน
จากนั้นขอ้มูลดงักล่าวจะถูกส่งมาฝ่ายปฏิบติัการเพ่ือออกเป็นใบงานสาํหรับการทาํงานในแต่
ละวนั 

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

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

 2)  การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือ “จรรยาบรรณกลุ่มบริษทัพรีเมียร์” เป็นไปตามหลกั   

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

 คู่มือปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยกาํหนดให้มีการทบทวนคู่มือปฏิบติัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
เป็นประจาํทุกปี และเม่ือปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้บทวนคู่มือดงักล่าวโดยหน่วยงานกฎหมายของบริษทั และมีการ
ปรับปรุงเน้ือหาคู่มือดงักล่าว เผยแพร่ไวใ้นระบบอินทราเน็ตขององคก์ร พนกังานของบริษทัทุกคนสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นระบบ
เครือข่ายภายในของบริษทั 

 โครงการแนวร่วมปฏิบติัการของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
 ตามท่ีทางบริษทัไดรั้บการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นทุจริตอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นั้น บริษทัไดมี้การทบทวนและสอบทานระบบควบคุม
ภายในตามแนวทางท่ีกาํหนดในแบบประเมินตนเอง และมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือยืน่ขอต่ออายใุบรับรองยงัคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติั โดยเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดรั้บการต่ออายุ
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต คร้ังท่ี 1 และไดรั้บการต่ออายุคร้ังท่ี 2 เม่ือ
วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ทั้งน้ี บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วม
ปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบติัในการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชนไทย เม่ือ
วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563   

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

 การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  
 บริษทัดาํเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไข
สัญญาท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด  และไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี 



 

รายงานประจาํปี 2563 
80 

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

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

3) การพฒันาคุณภาพชีวติและการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
ก) สนบัสนุนการใชเ้ช้ือเพลิงธรรมชาติ NGV เพ่ือเป็นการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศแก่รถท่ีให้

เช่า และเพ่ิมจาํนวนรถพลังงานทางเลือกเคร่ืองยนต์ใช้ระบบไฟฟ้าและเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
(Hybrid) เป็นการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ปัจจุบนัมีจาํนวน 93 คนั   

ข) โครงการขบัข่ีปลอดภยั และการบาํรุงรักษารถยนต์ร่วมกบัคู่คา้ในปี 2563 โดยบริษทั พรีเมียร์ 
อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั (PIL) และบริษทั บี-ควิก จาํกดั ร่วมมือกนัจดักิจกรรมอบรม วตัถุประสงค์
เพ่ือเป็นการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชร้ถและสร้างจิตสาํนึกในการขบัข่ี เพ่ือลดอุบติัเหตุท่ี
จะเกิดข้ึนกบัผูใ้ชร้ถจริง โดยมีหวัขอ้ในการอบรมดงัน้ี  

 (1) การสร้างจิตสาํนึกการขบัข่ีปลอดภยั (เพ่ิมเติมเร่ือง เทคโนโลยคีวามปลอดภยัของรถยนตใ์น
ปัจจุบนั) 

 (2) การคาดการณ์อุบติัเหตุ (เหตุการณ์ตวัอยา่งในปัจจุบนั) 
 (3) การดูแล และบาํรุงรักษารถยนต ์    

ค) การบาํรุงรักษารถทุกคนัของบริษทัใชศู้นยบ์ริการท่ีไดม้าตรฐาน 
จํานวนรถของบริษัทกว่า 2,211 คัน ใช้บริการบาํรุงรักษารถทุกคันโดยใช้ศูนย์บริการท่ีได้
มาตรฐาน โดยคาํนึงถึงการบริหารจดัการการกาํจดัของเสีย เช่น นํ้ามนัเคร่ือง นํ้ามนัหล่อล่ืนต่างๆ 
อย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ทาํลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ในปี 2563 จาํนวนศูนยบ์ริการท่ีใชท้ั้งหมด 589 ศูนย ์จากจาํนวน 1,085 ศูนย ์ (ท่ีมา 
http://csr.doubleapaper.com/th/bluehero_calculate.asp) 

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

ใหมี้การนาํยางประเภทประหยดันํ้ามนัมาใช ้โดยเขา้รับบริการจากศูนยท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานเพ่ือ
บาํรุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ ส่งผลให้เป็นการลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัลดลงร้อยละ 1.41 
ต่อปี/คนั และลดภาวะมลพิษทางอากาศ CO2 ไดถึ้ง 3,382.64 กรัม/กม.  
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จ) สถิติจาํนวนเท่ียววิง่ของบริการกลุ่มรถโดยสารประเภทต่างๆ และอุบติัเหตุ ระหวา่งปี 2561 – 2563 
 

Route 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จํานวน 
เทีย่ววิง่ 

อุบัตเิหตุ ร้อยละ 
จํานวน
เทีย่ววิง่

อุบัตเิหตุ ร้อยละ 
จํานวน 
เทีย่ววิง่ 

อุบัตเิหตุ ร้อยละ 

Shuttle Bus 61,334 35 0.05 29,114 25 0.09 35,341 7 0.02
School Bus 19,823 16 0.08 15,443 10 0.06 11,835 0 0.00
Total 81,157 51 0.07 44,587 35 0.08 47,176 7 0.01

 
ฉ) การนาํระบบงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ 
 บริษทัย่อยนาํเทคโนโลยีการออกกรมธรรม์ในรูปแบบ E-Policy เพ่ือเป็นการลดการใชป้ริมาณ

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

 

ปี 
จํานวน
กรมธรรม์ 

ลดการใช้กระดาษ
ลดคาร์บอนไดออกไซด์ 

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

2561 11,291 30%  33,855 แผน่ (67 รีม) 846.38 กก. 13.430
2562 11,000 30%  32,568 แผน่ (65 รีม) 814.20 กก. 12.923
2563 8,433 30%  25,299 แผน่ (50 รีม) 625.00 กก. 09.920

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

 ผลการดาํเนินงานปี  2563 
1. อุบติัเหตุรุนแรง (คร้ัง) หมายถึง อุบติัเหตุท่ีทรัพยสิ์นของบริษทั มีความเสียหายมากหรือมีพนกังาน

บาดเจบ็ถึงขั้นหยดุงาน ปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบัศูนย ์และอตัราการหยดุงาน ปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบัศูนย ์
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2. อตัราความถ่ีการบาดเจ็บ และอตัราความสาหัสของการบาดเจ็บ ท่ีมีต่อพนกังานสะทอ้นให้เห็นถึง
จาํนวนพนักงานท่ีไดรั้บการบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน และจาํนวนวนัทาํงานท่ีสูญเสียไปเม่ือเทียบกบัจาํนวนชัว่โมงการ
ทาํงานของพนักงานทุกคนในแต่ละปีจะกระตุน้ให้พนักงานทุกคนตระหนัก และช่วยกนัดูแลเพ่ือนพนกังาน เป็นการป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดอุบติัการณ์จนไดรั้บการบาดเจบ็ในการทาํงานไดอี้กทางหน่ึง ปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากบัศูนย ์

3. การจา้งงานผูพิ้การ ในปี 2563 บริษทัมีการจา้งงานผูพิ้การให้ปฏิบติัหนา้ท่ีจาํนวน 3 อตัรา โดยผ่าน
มูลนิธินวตักรรมทางสังคม และบริษทัมีการดูแลสถานท่ีทาํงาน และส่ิงอาํนวยความสะดวก รวมถึงอุปกรณ์ให้มีความสะดวก
และเหมาะสมในการปฏิบติังาน โดยคาํนึงถึงการเขา้ถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องผูพิ้การเป็นสําคญัไดแ้ก่ อุปกรณ์ส่ือสารท่ีระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ การปรับปรุงทางลาดข้ึน-ลง อาคารให้มีความกวา้งยาว และความลาดเอียงให้
เป็นไปตามมาตรฐาน การกาํหนดท่ีจอดรถสาํหรับผูพิ้การ และการปรับปรุงหอ้งนํ้าสาํหรับผูพิ้การ เป็นตน้ 

4 การพฒันาพนกังาน  
 นอกจากหลกัสูตรเพ่ือพฒันาทกัษะความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นแลว้ นอกจากน้ี หน่วยงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลไดจ้ดัทาํแผนพฒันาตาํแหน่งงาน และความรับผิดชอบ และส่งตวัพนกังานใหมี้การอบรมอยา่งต่อเน่ือง ทั้งแบบ
Class Room และ Online และเขา้ไปดูแลความอยู่ดีมีสุขของพนักงานตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีพนักงานให้บริการอยู่ เพ่ือรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสาร 2 ทาง ซ่ึงเป็นการดูแล รับทราบปัญหา อุปสรรคในการทาํงาน รวมทั้งเป็นการพฒันาพนกังานของบริษทัไปในตวั
ดว้ย 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีการกาํหนดนโยบาย แนวปฏิบัติเก่ียวกับการพฒันาความรู้ศกัยภาพของ
พนักงานออกเป็น 3 ระดบั โดยจาํนวนชัว่โมงของการฝึกอบรมของพนักงานในปีท่ีผ่านมา มีจาํนวนชัว่โมงการฝึกทั้งปี 610 
ชัว่โมง จากจาํนวนพนกังานท่ีเขา้อบรมทั้งหมด 166 คน   
  5.  สร้างจิตสาํนึกแก่พนกังาน  
   ดว้ยความตระหนกัว่าการสร้างความยัง่ยืนในสังคมจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งเร่ิมจากการสร้างจิตสาํนึกท่ีดี
ใหก้บัพนกังาน ก่อนท่ีจะกา้วสู่การเปล่ียนแปลงในระดบัธุรกิจและสังคม  กลุ่มบริษทัพรีเมียร์จึงไดจ้ดัตั้ง “โครงการคนจริงไม่น่ิง
ดูดาย” กระตุน้ให้พนกังานไดน้าํคุณค่าหลกัขององคก์รไปปฏิบติั เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกในการไม่น่ิงเฉยกบัปัญหารอบตวั โดย
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ไดมี้การสนับสนุนโครงการในรูปแบบของการประชาสัมพนัธ์ รณรงค์ให้พนักงานไดมี้ส่วนร่วม และ
นาํเสนอโครงการต่างๆ ท่ีจะพฒันาองคก์รในทุกดา้น อนัจะนาํมาซ่ึงความสาํเร็จร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 
 
 10.2.3  การดาํเนินการภายนอกองค์กร 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้การสนบัสนุนการงานทางสังคมร่วมกบัสายพฒันาความยัง่ยืนทางสังคม ทั้ง
ในการดาํเนินงานรูปแบบมูลนิธิ และโครงการต่างๆ  ผลสัมฤทธ์ิของการดาํเนินงานของมูลนิธิและโครงการต่างๆ มีดงัน้ี 
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11 การควบคุมภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1 การควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุมทั้งดา้น
การเงิน การปฏิบติังาน การดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยตระหนกัวา่ เป็นกลไกสาํคญั
ท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ รวมทั้งจดัใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพยสิ์นและมีการ
กาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน คณะกรรมการบริษทัทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลระบบการกาํกบัดูแลกิจการและ
ติดตามระบบการบริหารจัดการความเส่ียง และทาํหน้าท่ีในการกาํกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลมิให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การดูแลรักษาและการใชท้รัพยสิ์น เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 
ทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบติังานในฝ่าย
ต่างๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามแผนงานตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยนาํกรอบแนวทาง
ของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management) และหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และ Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกตใ์ชใ้ห้การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการกาํกบั
ดูแลใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด  
 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหมี้การประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดย
ให้พนกังานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพฒันาระบบการควบคุมภายในของระบบงานท่ีรับผิดชอบดว้ยตนเอง เพ่ือ
สร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคลอ้งตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
ทนัท่วงที เพ่ือก่อให้เกิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่ ผลสาํเร็จของงานจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละคร้ังเป็นประจาํทุกปี 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัประชุมคร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เก่ียวกบัการประเมินความเพียงพอ และ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การทบทวนแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอา้งอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงมุ่งเนน้การตรวจสอบเชิงปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง
มีการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารและอนุมติัแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัทาํแลว้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการยอ่ย ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ 
การควบคุมองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการ
ติดตาม  
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 11.1.1  ความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 
  คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
จดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตาม
ควบคุมดูแลการดาํเนินงานให ้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดย
มิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้ ใน
ส่วนการหารือกบัผูส้อบบญัชี เห็นว่าบริษทัและบริษทัย่อยจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผย
ขอ้มูลเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด  
 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน และหลกัเกณฑ์
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งครบถว้น มีสาระสาํคญั ดงัน้ี   
  1) การควบคุมองค์กร 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจและการปฏิบติังานท่ีชดัเจน สามารถวดัผลได ้
มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานจริงกบัเป้าหมายทุกระยะ จดัใหมี้โครงสร้างสายการรายงาน การจดัทาํ
ผงัองค์กรแบ่งแยกหน้าท่ีตามสายงาน การกําหนดอาํนาจในการส่ังการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั และกาํหนดเก่ียวกบัเร่ืองจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย
ในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั และการขดัแยง้เก่ียวกบัผลประโยชน์ แสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่า
ของความซ่ือตรง และจริยธรรม รวมทั้งกาํหนดให้มีคู่มือการใชอ้าํนาจดาํเนินการและคู่มือการปฏิบติังานหลกัท่ีสําคญัของทุก
ระบบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงมีการทบทวนเพ่ิมเติมให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน โดยพิจารณาถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบและระบบการควบคุมภายใน จดัใหมี้นโยบายพฒันาบุคคลและมีกระบวนการ
สรรหาบุคลากร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานทุกปี โดยนาํระบบ Competency และกาํหนด
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จในการปฏิบติังาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดบัองคก์ร สายงาน ฝ่ายงาน แผนก และระดบั
บุคคลโดยนาํมาเช่ือมโยงกบัผลประเมินการปฏิบติังานของพนกังานในองค์กร นอกจากน้ียงัจดัให้มีการคดัเลือกพนักงานท่ีมี
ศกัยภาพตามแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือพฒันาส่งเสริมและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถให้อยูก่บับริษทั รวมทั้งส่งเสริมรณรงคใ์ห้พนกังานทุกคนมีจิตสาํนึกและปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง โดยอบรมให้
ความรู้แก่พนักงานเป็นประจาํทุกปี เพ่ือให้การปฏิบติังานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และจดัให้มี
กระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชดัเจน  และส่งเสริมให้ผูบ้ริหารปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีตามท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยกาํหนดไว ้
   คณะกรรมการบริษทัมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจ รวมทั้งกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี โดยกาํหนดโครงสร้างองคก์รและสายงานการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน
ในการถ่วงดุลอาํนาจ และการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม เพ่ือใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและติดตามผล
การดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายขององคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและพฒันาการดาํเนินการดา้นการควบคุม
ภายใน แสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ กาํหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กรโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบั
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการควบคุมภายในของบริษทั 
   ในดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต
ภายในบริษทั รวมทั้งการทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงบริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
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ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และมีความมัน่ใจวา่บริษทัมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและ
คอร์รัปชนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2) การประเมนิความเส่ียง 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการกาํหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยกาํกบัดูแลการบริหาร
ความเส่ียงขององคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้และกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้
ทุกคนถือปฏิบติั ในการพิจารณาประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รท่ีจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั  โดยระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกลยทุธ์ การดาํเนินงาน การเงินการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้น
เหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น ระดบัองคก์ร และระดบัฝ่ายงาน รวมทั้งความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีอาจกระทบต่อ
การบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร และจดัระดบัความเส่ียงท่ีสาํคญัตามผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนใน
แต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือกาํหนดแผนงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือหามาตรการในการดูแลไดอ้ยา่งเพียงพอเหมาะสม 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดนโยบายและกลยทุธ์สาํคญัในการบริหารความเส่ียงโดยการเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเขา้
กบัแผนธุรกิจ รวมทั้งไดพิ้จารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ระบบการควบคุมภายใน นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจยัความเส่ียงจากการประเมินตนเอง 
(Control Self Assessment: CSA) อยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปัจจยัเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองคก์รเป็นประจาํทุกปี 
  3) การควบคุมการปฏิบัตงิาน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดนโยบายท่ีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน
ของบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีมาตรการควบคุมท่ีช่วย
ลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทัว่ไปดว้ย
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือช่วยสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร จดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผา่นทางนโยบาย ซ่ึงไดก้าํหนด
ส่ิงท่ีคาดหวงัและขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือให้นโยบายท่ีกาํหนดไวน้ั้นสามารถนําไปสู่การปฏิบติัได  ้มีการจัดทาํคู่มืออาํนาจ
ดาํเนินการเพ่ือกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัอย่างชดัเจนและเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร มีการจดัทาํและทบทวนคู่มืออาํนาจดาํเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างองคก์ร
และการปฏิบติังานในปัจจุบนั การจดัทาํคู่มือมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัให้สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีกาํหนด และจดั
โครงสร้างการทาํงานโดยให้มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงานอยา่งชดัเจน ในการอนุมติัการบนัทึก
รายการบญัชี และการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์นออกจากกนั รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด  รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดาํเนินการสอบทานผลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั คู่มืออาํนาจดาํเนินการและคู่มือการปฏิบติังานต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานเพ่ือช่วยให้
การปฏิบติังานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับริษทัฯ ให้ถือปฏิบติัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ให้มีความถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลกัเกณฑ์ของ ตลท. และ 
ก.ล.ต. 
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  4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
   บริษทัและบริษทัย่อยให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ไดจ้ดัให้มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศท่ีสาํคญัอยา่งเพียงพอ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่การจดัหาขอ้มูลทั้งจากภายใน
และภายนอกอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัเวลา และมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามท่ี
กาํหนดไว ้มีการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์และมีการจดัทาํรายงานขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผูบ้ริหารเพ่ือใช้
ประกอบการตดัสินใจ โดยไดน้าํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภยัของขอ้มูล 
ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัเก็บ และติดตามผลขอ้มูล เพ่ือให้การปฏิบติังานและการนาํขอ้มูลท่ีสาํคญัไปใช้
ในการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ มีความครบถว้นถูกตอ้งอยา่งเพียงพอ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ โดยการจดัทาํรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบ
ขอ้เทจ็จริง รายงานทางบญัชีและการเงิน มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีไวอ้ยา่งครบถว้น เพ่ือความโปร่งใสและ
เพ่ือเป็นขอ้มูลในการปฏิบติังาน คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูเ้ก่ียวขอ้ง
เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินของบริษทัทุกไตรมาส เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่า บริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเหมาะสมและมีการประชุมเพ่ิมเติมในวาระท่ีสมควร 
   การส่ือสารขอ้มูล มีการจดัช่องทางการส่ือสารท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือส่ือสารหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
รวมทั้งเร่ืองต่างๆ ให้พนกังานรับทราบ การกาํหนดช่องทางท่ีปลอดภยัสาํหรับการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริต
และคอร์รัปชนั มีการส่ือสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษทัและกบับุคคลภายนอกเก่ียวกบัประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายในรวมทั้งมีการกาํหนดนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชข้อ้มูล และจดัใหมี้ช่องทางการ
ส่ือสารท่ีผูรั้บขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 
   ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั ดูแลรับผิดชอบในการจดัเตรียมขอ้มูลและ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม รวมทั้งบนัทึกสรุปความคิดเห็น และมติของท่ีประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนใน
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 
  5) ระบบการตดิตาม 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การติดตามผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และมีระบบการ
ติดตามการปฏิบติังานเป็นลาํดบัชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหาร เพ่ือติดตามเป้าหมาย
และกาํกบัการดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์ แผนงานและโครงการ ท่ีอยูใ่นแผนธุรกิจประจาํปี โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัเป็นประจาํทุกเดือน พร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน และปรับแผนการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกบัประมาณการ ในกรณีท่ีผลการดาํเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็
จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทาํให้เกิดผลแตกต่างเพ่ือกาํหนดแนวทางปรับปรุงการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน โดยใหผู้รั้บผิดชอบนาํเสนอรายงาน เพ่ือทบทวนการปฏิบติังานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพ่ืออนุมติั
แผนการแกไ้ขปัญหา และให้รายงานการปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งกาํหนดระยะเวลาการติดตามผลไวโ้ดยชดัเจน มีการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น ถูกตอ้ง มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่ง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
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 11.1.2  ข้อบกพร่องเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย 
  คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น เช่น 
ดา้นบญัชีและการเงิน การปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพยสิ์น และเร่ืองทุจริต ท่ีมีผลกระทบ
ต่อฐานะช่ือเสียงอยา่งมีนยัสาํคญั เพ่ือรีบดาํเนินการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที จดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าการควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอย่างครบถว้น เหมาะสม มีการประเมินและส่ือสาร
ขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม โดยผูรั้บผดิชอบในฝ่ายงานรับผดิชอบในการดูแลการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน  
 
 11.1.3  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัททําหน้าทีแ่ทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุม
ภายในผา่นงานตรวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายใน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานสาํหรับการ
ปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข
อย่างเหมาะสมทนัท่วงที คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อยมีความเพียงพอและ
เหมาะสม 
 
 11.1.4  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัททําหน้าที่แทนคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้า

งานตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลให้งานตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีในการสร้างความเช่ือมัน่ และให้คาํปรึกษา
ไดอ้ยา่งอิสระเท่ียงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการ
ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทาํงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ ควบคู่กบัการบริหารความเส่ียง ให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัโดย
มอบหมายให้คุณเอกพนัธ์ุ นวลเมือง ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผู ้
ตรวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงไดพิ้จารณาคุณสมบติัของคุณเอกพนัธ์ุ นวลเมือง แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฎิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเขา้
รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน  
 
 11.1.5 แนวปฏิบัตกิารแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้าย ผู้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
  การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั
จะตอ้งผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ทั้ งน้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในไดป้ฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสําหรับการปฏิบติังานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน โดยกาํหนดใหมี้การประเมินตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพฯ และการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
นอกจากน้ีมีการประเมินความเช่ียวชาญและความสามารถดา้นการตรวจสอบ เพ่ือใชป้ระเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบของ        
ผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือพฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานของงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเน่ือง ทาํให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบติังานท่ีเป็นอยู่อย่างแทจ้ริง เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้จาํกดัต่างๆ ในการปฏิบติังานของตนเองอยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูต้รวจสอบภายในใหมี้ทกัษะความรู้ และ
ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยส่งเสริมและ
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สนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ดา้นวิชาชีพตรวจสอบภายใน และดา้นธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงความรู้ดา้น
วชิาชีพอ่ืนๆ และสอบเพื่อรับวฒิุบตัรวชิาชีพต่างๆ  เป็นตน้  
 
11.2 การบริหารจัดการความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองค์กร ซ่ึงถือเป็นกลไกสําคญัและเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารงานท่ีจะทาํใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยมีการกาํหนดเป็นนโยบายการ
บริหารความเส่ียง ซ่ึงมุ่งเน้นการพฒันาระบบบริหารความเส่ียงตามแนวทางการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) และให้มีการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รแบบบูรณาการ โดยดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ซ่ึงอา้งอิง
ตามมาตรฐานสากลท่ีองคก์รทัว่โลกนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise 
Risk Management) เพ่ือจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้และติดตามการบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ 
บริษทัไดมี้การจดัทาํการประเมินการควบคุมดว้ยตนเอง ทั้งในระดบัผูบ้ริหารและระดบัผูป้ฏิบติัการของบริษทั เพ่ือร่วมกนั
ประเมินความเส่ียง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องบริษทั 
เหตุการณ์ท่ีอาจทาํให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมี
หลกัการกาํหนดวา่ หากมีความเส่ียงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินธุรกิจไม่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนท่ีกาํหนดแลว้ บริษทั
จะตอ้งมีมาตรการในการบริหารความเส่ียง  
 บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ท่ีผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม ดาํเนินการปลูกฝังใหก้าร
บริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองคก์ร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเพ่ือ
ทาํหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงในทุกดา้นใหมี้ความเหมาะสมและมอบหมายใหค้ณะทาํงานดา้นพฒันากระบวนงานภายในและบริหาร
ความเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบักลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพ่ือทาํหนา้ท่ี ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเส่ียงใน
ระดบัปฏิบติัแต่ละฝ่ายงาน โดยจดัทาํแผนงานสนบัสนุน/ส่งเสริมและพฒันาการดาํเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีสาํคญั และนาํเสนอ
ความคืบหนา้และรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 
 นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การประเมินความเส่ียงและปัญหาอุปสรรคท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานพร้อมกบัประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการ
ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีขอบเขตครอบคลุมเร่ืองการบริหารและการจดัการ การตลาด การขาย คลงัสินคา้
และโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจดัซ้ือ งานบญัชี การเงิน สินเช่ือ ทั้งน้ีไดม้อบหมายและติดตามใหผู้บ้ริหาร
ท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานดาํเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานตามท่ีไดก้าํหนดไว ้รวมทั้งให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติั เพ่ือใหผ้ลการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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12.  รายการระหว่างกัน     

 
 
 

       1. รายการระหว่างกันของ บริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัทที่เกี่ยวข้องใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  หน่วย (ล้านบาท)

บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี ธุรกิจปกติ บริษทัและบริษทัยอ่ย:- มีกรรมการร่วมกนั
บจ. ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ รายไดจ้ากคา่เชา่ คา่บริการ - อา้งอิงตามราคาตลาดในพื้นที่ใกลเ้คียงในชว่งปีที่ทาํสัญญา
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ้ง - บริษทัมีรายไดค้า่สิทธิการเชา่ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค                1.00 - รายไดจ้ากสัญญาคา่ตอบแทนสิทธิตั้งแตป่ี 2531 ซึ่งขณะนั้น
บจ. พี.เอม.ฟูด ตามสัญญาระยะยาว บริษทัเป็นเจ้าของอาคารสัญญามีระยะเวลา 30 ปีสิ้นสุด ปี 2565
บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดสัตรี้              15.43 -  ราคาคา่เชา่กาํหนดจากตน้ทุนการให้เชา่บวกกาํไรจาํนวน
บจ. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ หนึ่งเทียบเคียงกบัการให้เชา่ของผูเ้ชา่รายอื่น
บจ. พีเอม็ เอสอี
บจ. มีวนา              45.53 -  ราคาคา่เชา่กาํหนดจากตน้ทุนการให้เชา่บวกกาํไรจาํนวน
บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์ หนึ่งเทียบเคียงกบัการให้เชา่ของผูเ้ชา่รายอื่น
บจ. อินฟินิท กรีน
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด ์โฮเทลส์
บจ. แทมมาริน วิลเลจ ลูกหนี้การคา้กิจการที่เกี่ยวขอ้ง
บจ. เสรี พรีเมียร์ บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ติ้ง                0.01 
บจ. พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์ บจก.แทมมาริน วิลเลจ                0.10 
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส บมจ. พรีเมียร์ โพรดกัส์                0.01 
บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์ บจ. เนเจอร์ทัช                0.01 
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล บจ. ไทยดีเอม็อาร์รีเทล                0.02 
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
มูลนิธิยุวพฒัน์ รวม                 0.15 
บจ. เนเจอร์ทัช
บจ. ไทยดีเอม็อาร์รีเทล

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

- บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง ให้เชา่ยานพาหนะเป็นสัญญาเชา่ดาํเนินงาน    อายุ
เชา่ 3-5 ปี พร้อมกบัให้บริการพนักงานขบัรถ

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ

ปี 2563
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 หน่วย (ล้านบาท)

บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส ธุรกิจปกติ บริษทัยอ่ย :- มีกรรมการร่วมกนั - อตัราคา่เชา่และคา่บริการเทียบกบัราคาตลาดของพื้นที่
- บริษทัยอ่ย  เชา่สถานที่เพื่อใชใ้นการบริหารจัดการ 3.32 ใกลเ้คียง
ประจาํวนัในส่วนของรถรับส่งพนักงาน/ลูกคา้/รถรับส่งนักเรียน - คา่ไฟฟ้า/ คา่โทรศัพท์ เกบ็ตามจาํนวนที่เกิดขึ้นจริง ส่วนภาษี
เป็นส่วนงานบริการและซ่อมบาํรุง 790.3 ตรม. อตัราคา่เชา่พื้นที่ 216 บาท ตอ่ 
ตรม.ตอ่เดือน และพื้นที่เชา่อาคารสาํนักงาน 107.9 ตรม. อตัราคา่เชา่ 216 บาทตอ่
ตรม.ตอ่เดือน

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกบ็ตามการประเมินของกรุงเทพมหานคร

คา่บริการ 144 บาท ตอ่ ตรม. ตอ่เดือน

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

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล        บริษทัและบริษทัยอ่ย:- ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่
มีกรรรมการร่วมกนั

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

รวม               20.09 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล

สนับสนุน
ธุรกิจปกติ

ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ

ปี 2563
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หมายเหตุ:   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการระหวา่งกนัที่เกิดขึ้นแลว้ เห็นวา่มีความสมเหตุสมผล  
 ผูถ้ือหุน้และ/หรือผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปีไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th 

 
 

 หน่วย (ล้านบาท)

บจ. พรีเมียร์ ฟิชชัน่ แคปปิตอล บริษทัและบริษทัยอ่ย:- ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร มีกรรรมการร่วมกนั 7.66 - เงื่อนไขการคา้ทั่วไป

เจ้าหนีก้ิจการที่เกี่ยวข้อง 0.95                
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง        บริษทัยอ่ย:-

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร มีกรรมการร่วมกนั 4.25                
- บริษทัยอ่ย ทาํสัญญาเชา่พื้นที่ในอาคาร PCP สัญญา - อตัราคา่เชา่และคา่บริการส่วนกลางเทียบเคียงราคาตลาด ส่วน
เชา่มีอายุ  3 ปี โดยมีรายละเอียด ดงันี้ คา่ไฟฟ้าคา่โทรศัพท์ตามจาํนวนที่ใชจ้ริง
- พื้นที่เชา่  บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง 336.28 ตรม.และ 233.24 ตรม. ราคาคา่
เชา่ 275 บาท ตอ่ ตรม.  สัญญาครบกาํหนด 31 พ.ค.2564

- คา่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจ่ายจริง และคา่ซ่อมจากคา่
วสัดุบวกคา่แรง

- คา่บริการส่วนกลาง 228 บาท ตอ่ ตรม.
เจ้าหนีก้ิจการที่เกี่ยวข้อง                 0.01 
เงินประกันตามสัญญาเช่า                 0.86 

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประเภทรายการ ลักษณะรายการ ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ

ปี 2563
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล

สนับสนุน
ธุรกิจปกติ

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

สนับสนุน
ธุรกิจปกติ

- พื้นที่เชา่ บจ. พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ 124.70 ตรม. ราคาคา่เชา่ 275 บาท ตอ่ 
ตรม.  ครบสัญญา 31 พ.ค. 2564
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12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
             บริษทัและ/หรือบริษทัย่อยคาดว่าในอนาคตจะยงัคงมีรายการระหว่างกันเกิดข้ึนอีก ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายและบริการ การเช่าพ้ืนท่ีสํานักงาน การให้เช่าพ้ืนท่ี
สาํนกังาน การวา่จา้งบริหารตามสัญญาวา่จา้งบริหารและใหค้าํปรึกษาธุรกิจ การเช่ารถยนตเ์พ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ ค่าเช่า
และบริการอ่ืนๆ เป็นตน้  ซ่ึงรายการระหว่างกนัทั้งหมดจะเกิดข้ึนตามความจาํเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษทั โดยมีการกาํหนดนโยบายการคิดราคาระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน ตามราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม และ
เป็นธรรม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะสอบทานรายการระหวา่ง
กนัเป็นรายไตรมาส 
 สาํหรับรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึนใหม่ บริษทัจะเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั  
 ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะตอ้ง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บังคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี  



 

รายงานประจาํปี 2563 
110 

ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคญั 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ 2563 / 2020 2562 / 2019 2561 / 2018 

ข้อมูลทางการเงิน   Financial Data       
สินทรัพยร์วม     Total Assets 1,222.31 1,512.33 1,828.84 
หน้ีสินรวม     Total Liabilities 1,091.95 1,384.07 1,730.02 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม    Shareholders’ Equity 130.35 128.26 98.82 
รายไดจ้ากการขายและบริการ  Sale and Service Revenues 471.30 617.49 696.55 
รายไดร้วม   Total Revenue 477.26 640.90 744.58 
กาํไรขั้นตน้   Gross Profit 183.83 214.25 214.24 
กาํไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ    Net Profit  (Loss ) -2.09 27.93 40.66 
อัตราส่วนทางการเงนิ   FINANCIAL RATIO       
อตัรากาํไรขั้นตน้ (%)   Gross Profit Margin 39.00 34.70 30.76 
อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%)   Net Profit Margin -0.44 4.36 5.46 
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)   Return on Equity -1.62 24.60 50.25 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)  Return on Assets -0.15 1.67 2.13 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)   

-0.003 0.035 0.051 
Earnings (Deficit) per  Share (Baht) 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)     Dividend per Share (Baht) - - - 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท)   Book Value per Share (Baht) 0.163 0.160 0.124 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  
 (1)  ภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจ     
 สาํหรับปี 2563 ภาพรวมของรายไดแ้ละมูลค่าตลาดของรถยนตล์ดลง อนัเน่ืองจากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ทาํ
ให้ธุรกิจให้เช่ารถและธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัมีรายไดล้ดลง บริษทัยอ่ยยงัคงใชม้าตรการรักษาฐานลูกคา้ เช่น การขยาย
สัญญาเช่ารถหรือผอ่นปรนช่วยเหลือสนบัสนุนลูกคา้ตามสถานการณ์ท่ีจาํเป็น  
 ขณะเดียวกนัในการสร้างฐานลูกคา้ใหม่บริษทัย่อยท่ีดาํเนินธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ ยงัคงมุ่งเน้นการให้บริการ
รูปแบบต่างๆ ท่ีมีมาตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมในการใหบ้ริการ และการนาํเทคโนโลยี
มาใชง้านบริหารจดัการเพ่ือการวิเคราะห์พฒันาการบริการให้มีประสิทธิภาพ ดงันั้นเป้าหมายกลยุทธ์การให้บริการถให้เช่าจึง
มุ่งเนน้ลูกคา้ท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบังานบริการท่ีเพ่ิมข้ึน  
 ส่วนธุรกิจใหบ้ริการเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั แมจ้ะไดรั้บผลกระทบจากประกนัภยัรถท่ีมีปริมาณลดลง แต่ยงัคง
รักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีมีการต่ออายกุรรมธรรมใ์นส่วนของประกนัภยัประเภทอ่ืนอยา่งต่อเน่ือง อนัเน่ืองจากการรักษาคุณภาพการ
ให้บริการ การคดัเลือกผลิตภณัฑแ์ละบริษทัประกนัภยัท่ีมีความมัน่คง สร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ รวมถึงการทาํงานร่วมกบั
กรมการประกนัภยัเพ่ือประโยชน์ร่วมกนัทั้งลูกคา้ คู่คา้และบริษทันายหนา้ประกนัภยั 
 ตามท่ีบริษทัเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ขอ้ 1 ข) และขอ้ 5.4 เก่ียวกบัคดีท่ีศาลอุทธรณ์คดีชาํนญั
พิเศษมีคาํพิพากษาใหบ้ริษทัชาํระเงินจาํนวน 837 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 473 ลา้นบาท นบัจากวนัท่ี 
3 เมษายน 2555 เป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จนั้น ต่อมาในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 บริษทัไดย้ืน่คาํร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกาต่อ
ศาลฎีกา และในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ศาลฎีกามีคาํสั่งอนุญาตให้บริษทัฎีกาไดแ้ละรับฎีกาของบริษทัไวพิ้จารณา ซ่ึงขณะน้ี
อยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลฏีกา 
 ในคดีท่ีกล่าวขา้งตน้ซ่ึงเป็นคดีแพ่งอนัเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ และบริษทัมีหน้ีสินผลเสียหายจากคดี
ฟ้องร้องภาษีอากรจากกรมสรรพากร ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 21 บริษทัไดส่้งมอบใบหุน้ของบริษทั
ยอ่ย (บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) ให้แก่สาํนกังานบงัคบัคดีแพ่ง โดยมีจาํนวนหุ้นรวมทั้งสองคดี 64 ลา้นหุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ย เพ่ือนาํไปขายทอดตลาดและนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายมาชาํระหน้ีในคดีทั้งสอง 
โดยเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 สํานักงานบังคบัคดีแพ่งประกาศนัดขายทอดตลาดหุ้นทั้ งสองคดีพร้อมกัน ซ่ึงจากการขาย
ทอดตลาดหุน้ดงักล่าวรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยคร้ังสุดทา้ยจดัใหมี้ข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏ
วา่มีผูเ้สนอซ้ือหุ้นดงักล่าว ทั้งน้ีมูลค่าหุ้นจากราคาประเมินการขายทอดตลาดคร้ังล่าสุดมีมูลค่า 217 ลา้นบาท บริษทัจึงรับรู้ผล
จากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะบริษทั และแยกแสดงรายการส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยท่ีถูกบงัคบัคดีขาย
ทอดตลาดในงบการเงินรวม ทั้งน้ี ณ วนัส้ินปี 2563 หุ้นดงักล่าวยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัจนกว่าจะมีบุคคลอ่ืนมาซ้ือจาก
การขายทอดตลาด และการดาํเนินงานยงัคงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั 
  
 (2)  ผลการดาํเนินงาน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสาํหรับปี จาํนวน 2.09 ลา้นบาท ผลขาดทุนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 30.02 ลา้น
บาท รายการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 
  1) รายไดค้่าเช่าและค่าบริการมีจาํนวน 471.30 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 146.19 ลา้นบาท ดว้ย
ธุรกิจยานพาหนะใหเ้ช่ามุ่งเนน้ลูกคา้ท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบังานบริการท่ีเพ่ิมมูลค่าประกอบกบัสถานการณ์ไวรัสโควิค 
19 ส่งผลให้รายไดค้่าเช่าและค่าบริการลดลง ในขณะเดียวกนับริษทัไดบ้ริหารตน้ทุนส่งผลให้อตัรากาํไรขั้นตน้ในปี 2563 อยูท่ี่
ร้อยละ 39.00 สูงกวา่ปีก่อน (2562: 34.70) 
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  2)  จากสถานการณ์โควิค 19 มีผลต่อตลาดรถยนต์ทาํให้กาํลงัซ้ือลดลง รวมทั้งราคารถยนต์ใชแ้ลว้ก็มีราคาลดลง  
บริษทัยอ่ยจึงมีผลขาดทุนจากการจาํหน่ายยานพาหนะให้เช่า จาํนวน 10.17 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจ
เพ่ือเพ่ิมมูลคา่ยานพาหนะใหเ้ช่าโดยการขยายสัญญาเช่าแทนการขายรถยนตเ์ม่ือส้ินสุดสัญญา 
  3)  ค่าใชจ่้ายในการบริหารมีจาํนวน 130.72 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 5.15 ลา้นบาท จากค่าบริหาร
จดัการลดลง จาํนวน 4.76 ลา้นบาท เป็นหลกั 
  4)  ในปี 2563 จากการปรับใชม้าตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณีการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน(เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย) บริษทัรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเป็นผล
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน จาํนวน 5.71 ลา้นบาท และทาํการประเมินหน้ีสิน
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใหม่สําหรับงวดส้ินปี 2563 บริษทัย่อยรับรู้รายการจากการ
ประเมินใหม่เป็นตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานในงวดจาํนวน 4.49 ลา้นบาท 
  5)  ตน้ทุนทางการเงินมีจาํนวน 38.58 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน อนัเน่ืองมาจากการจ่ายชาํระค่างวด
ตามสัญญา และการก่อหน้ีสาํหรับซ้ือยานพาหนะในงวดมีจาํนวนนอ้ยกวา่งวดก่อน 
 
 (3)  ฐานะการเงนิ 
  สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 1,222.30 ลา้นบาท ลดลงจากงวดปีก่อน 290.03 ลา้นบาท รายการ
ท่ีเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2.65 ลา้นบาท  
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน (ปี 2562 แสดงเป็นเงินลงทุนชัว่คราว) มีจาํนวน 96.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 61.25 
ลา้นบาท เป็นเงินคงเหลือจากการดาํเนินงานนาํไปลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี อตัราผลตอบแทนเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.47 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจาํนวน 11.92 ลา้นบาท จากลูกหน้ีของธุรกิจใหเ้ช่ายานพาหนะ 
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั หมายถึงรายการภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจ่ายในปี 2563 มีจาํนวน 21.18 ลา้นบาท  
ส่วนของปี 2562 ถูกยา้ยไปแสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนจาํนวน 28.75 ลา้นบาท 
   ยานพาหนะใหเ้ช่าและอุปกรณ์มีจาํนวน 106.18 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ยานพาหนะใหเ้ช่าส่วนท่ีปลอดภาระดา้น
หน้ีสินมีจาํนวน 81.55 ลา้นบาท และอุปกรณ์สํานักงานจาํนวน 24.63 ลา้นบาท ส่วนยานพาหนะให้เช่าท่ีมีภาระดา้นหน้ีแยก
แสดงรายการรวมอยูใ่นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้าํนวน 797.58 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนยานพาหนะใหเ้ช่าและอุปกรณ์ จาํนวน
ลดลง 326.52 บาท 
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้เป็นรายการจดัประเภทใหม่ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองสัญญาเช่ามีจาํนวน 
806.08 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ยานพาหนะให้เช่าท่ีมีภาระดา้นหน้ีจาํนวน 797.58 ลา้นบาท และสัญญาเช่าพ้ืนท่ีกบัสัญญาเช่า
ประเภทอ่ืนจาํนวน 8.51 ลา้นบาท 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน จาํนวน 76.75 ลา้นบาทส่วนใหญ่เป็นรายการภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจ่ายท่ีอยูร่ะหว่างการ
ตรวจคืนของสรรพากร ยอดท่ีลดลงจากปีก่อนเกิดจากการรับคืนภาษีท่ีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายของปี 2561 
  หนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 1,091.95 ลา้นบาท ลดลงจากงวดปีก่อน 292.12 ลา้นบาท รายการท่ี
เปล่ียนแปลงสาํคญั มีดงัน้ี 
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีจาํนวนรวม 690.41 ลา้นบาท ลดลงจากงวดปีก่อน จาํนวน 296.07 ลา้นบาท 
จากการชาํระหน้ีตามสัญญา และจาํนวนรถยนตท่ี์ลดลงของปี 2563 หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียน เป็นรายการเงินมดัจาํค่าเช่า
รถยนตท่ี์รับจากลูกคา้ แยกแสดงรายการออกจากรายการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเร่ืองสัญญา
เช่า 
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   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจาํนวน 42.91 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 
6.25 ลา้นบาท จากการรับรู้ตน้ทุนบริการปัจจุบนั จาํนวน 5.06 ลา้นบาท และผลแตกต่างจากการคาํนวณประมาณผลประโยชน์
พนกังานระยะยาวใหม่ ณ ส้ินปี 2563 ไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน จาํนวนรวม 1.19 ลา้นบาท  
  ส่วนของผู้ถือหุ้น  งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แยกแสดงรายการเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีถูกบงัคบัคดีเพ่ือการขายทอดตลาด ดงัน้ี 
   ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (PE) มีจาํนวนตํ่ากว่าศูนย  ์185.69 ลา้นบาท เน่ืองจากหักดว้ยมูลค่าสุทธิของหุ้น
บริษทัท่ีถูกบงัคบัคดีเพ่ือขายทอดตลาด 
   ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีถูกบงัคบัคดีเพ่ือการขายทอดตลาด จาํนวน 316.04 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย (บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จาํกดั) เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นขอ้เทจ็จริงในรายงานทางการเงิน 
 
 (4)  สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุน 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน มาจากธุรกิจใหเ้ช่ายานพานะ ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั และธุรกิจใหเ้ช่าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2563 จาํนวน 200.29 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 33.39 ลา้นบาท อนัเน่ืองจาก
รายไดล้ดลง 
  เงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีจาํนวน 159.23 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน 115.43 ลา้นบาท จาก
เงินรับจากการจาํหน่ายยานพาหนะใหเ้ช่าลดลง 47.64 ลา้นบาท ซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ิมในงวด 80.51 ลา้นบาท และซ้ือยานพาหนะ
ใหเ้ช่าและอุปกรณ์ลดลง 12.24 ลา้นบาท 
  เงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินมีจาํนวน 356.88 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 152.65 ลา้นบาท เน่ืองจาก
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินซ่ึงเป็นไปตามภาระหน้ีของการซ้ือยานพาหนะใหเ้ช่า  
 
 (5)  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีจ่ะมต่ีอการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 
  1)  การดาํรงสถานการณ์เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ปัจจุบนับริษทัยงัไม่สามารถแกไ้ขเหตุอาจถูกเพิก
ถอน กรณีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั ประกอบกบังบการเงินประจาํปี 2563 บริษทัมีส่วน
ของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์จาํนวน 186 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้ขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนเพ่ิมเติมอีกเหตุหน่ึง ดงันั้นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไดมี้ประกาศเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 ดงัน้ี 
   บริษทัเป็นบริษทัท่ีมีเหตุเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะท่ี 2 กรณีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั และ 
   บริษทัเป็นบริษทัท่ีมีเหตุเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะท่ี 1 กรณีงบการเงินซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ปรากฎส่วนของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์ 
  ทั้งน้ีการดาํเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนขา้งตน้ข้ึนอยู่กบัผลของคดีความ ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล
ฎีกา บริษทัไม่สามารถควบคุมหรือหาแนวทางแกไ้ขได ้เพียงแต่รอผลการพิจารณาของศาลฎีกาจะมีคาํสั่งอยา่งไร 
  ส่วนการสรรหาบุคคลเพ่ือมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  การดาํเนินการสรรหากรรมการ
ไม่สามารถสรรหาไดโ้ดยง่ายดว้ยเหตุสถานะของบริษทัท่ีอาจเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเหตุตามท่ี
กล่าวขา้งตน้  ทั้งน้ีบริษทักมี็การดาํเนินการสรรหากรรมการเพื่อมาดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 
1/2564 เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดมี้มติเสนอผูถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการอิสระ จาํนวน 1 ท่าน 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 2563 
 
 คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อยท่ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าไดแ้สดงฐานะการเงิน รายได  ้ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมท่ีเป็นจริงและ
สมเหตุสมผล  โดยไดจ้ดัให้มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอท่ีรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น รวมทั้งการ
ป้องกนัทุจริตและการดาํเนินการท่ีผิดปกติ  และในการจดัทาํรายงานทางการเงิน ไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั
อยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
แลว้ 

 ในปี 2563 คณะกรรมการทั้งคณะปฎิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลรายงานทางการเงิน
และประเมินระบบการควบคุมภายใน บริษทัจึงมิไดมี้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 

 
 
 
 
 
                 ( นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ ) 

        ประธานกรรมการ 
                     ในนามคณะกรรมการ  
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