
A N N U A L  R E P O R T  2
0
1

4

รายงานประจำาปี 2557





กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เราดำาเนินธุรกิจบนความเชื่อที่ว่า ธุรกิจที่ดีนั้นจะต้องประสบความสำาเร็จ  
บนความยั่งยืนร่วมกันของสังคม องค์กรและพนักงาน เพราะสามสิ่งนี้ล้วนมีความสัมพันธ์  

และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การดำาเนินธุรกิจของเราจึงต้องดีต่อองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า 
และต้องดีต่อพนักงาน รวมทั้งสังคมของเรา ดังคำากล่าวที่ว่า “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” 

ด้วยวิสัยทัศน์ของเรา ที่จะเป็นกลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำาในการทำาธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จ ทั้งในด้านสังคม  
องค์กร และพนักงาน เพื่อสร้างความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

Premier Group of Companies firmly believes in the balance between the sustainability of  
the society, organization, and employees, the three elements that are undeniably dependent on 
one another. All of which are necessary for the prosperity of us as a whole. We always put great 

emphasis on mutual benefits between our companies, clients, stakeholders, business partners,  
and employees. The most important part that cannot be omitted is the society. All the elements 

help contribute to our philosophy “Harmonious Alignment of Success”.

Business People

Society

“เพื่อความสำาเร็จ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

Harmonious Alignment
of Success

ดีสำาหรับองค์กร ลูกค้า  
ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า

Good for Organization, 
Customers, Shareholders 
and Business Partners

ดีสำาหรับพวกเรา
Good for Our People

ดีสำาหรับสังคม
Good for Society

คุณค่าของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 

THE PREMIER VALUE
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สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท

Summary of Financial Data

* ก�าไรสทุธต่ิอหุน้เป็นก�าไรส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
* Earnings per share is profit attributable to equity holders of the Company.

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2557 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน 
 วนัที่ 23 เมษายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท
** On February 18, 2015 the Board of Directors’ resolution to propose the distribution of dividend for the year 2014 to the Annual Meeting of  
 Shareholders to be held on April 23, 2015 at the rate 0.16 Baht per share.

(หน่วย / Unit : ล้านบาท / Million Baht)

     2555 / 2012
 2557 / 2014 2556 / 2013 ปรบัปรงุใหม่ 
   / Restated

ข้อมูลทางการเงิน / FINANCIAL DATA

สนิทรพัย์รวม / Total Assets  2,280.78  2,317.86  2,198.51
หนี้สนิรวม / Total Liabilities  1,321.96  1,535.46  1,951.17
ส่วนของผู้ถอืหุ้น / Shareholders’ Equity  958.82  782.40  247.34
รายได้จากการขายและบรกิาร / Sale and Service Revenues  1,714.14  1,509.78  1,301.96
รายได้รวม / Total Revenues  1,733.61  1,520.33  1,340.04
กำาไรขั้นต้น / Gross Profit  623.69  552.99  404.99
กำาไรสำาหรบัปี / Profit for the year  192.62  149.69  72.92

อัตราส่วนทางการเงิน / FINANCIAL RATIO

อตัรากำาไรขั้นต้น (%) / Gross Profit Margin (%)  36.38  36.63  31.11
อตัรากำาไรสทุธติ่อรายได้รวม(%) / Net Profit Margin (%)  11.11  9.85  5.44
อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) / Return on Equity (%) 22.12  29.07  47.24
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) / Return on Assets (%)  8.38  6.63  5.06
กำาไรสทุธติ่อหุ้น (บาท) / Earnings per Share (Baht) * 0.55  0.45  0.39
เงนิปันผลต่อหุ้น (บาท) / Dividend per Share (Baht)  0.16 **  0.05  -



MissionVision
วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก

รายงานประจำาปี 25574

 ผลติ จำาหน่ายสนิค้าและบรกิารที่มคีณุภาพ

 สรรหาและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์นำ้า 

สิ่งแวดล้อม ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างที่ทนัสมยั และพลงังาน

สะอาดสู่ตลาดเพื่อคณุภาพชวีติ สงัคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

 ขยายตลาดสูก่ลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และประเทศ

ที่มศีกัยภาพ

 ดำาเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน 

องค์กร และสงัคม

 ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคดิร่วมสร้าง

 ดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรม

จรรยาบรรณด้วยวถิแีบบไทยที่ดงีาม

 ดำาเนนิธรุกจิภายใต้นโนบาย การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชั่น

 To deliver quality products and services.

 To search for and develop innovative water conservation 

products, environmental products, modern building 

materials and clean energy into the market in order to 

enhance the quality of life, society and environment.

 To expand into the AEC markets and other potential 

countries.

 To foster mutual prosperity of staff, the organization 

and society.

 To promote collaboration between specialized teams 

to maximize efficiency.

 To operate in accordance with good governance and 

to act in a moral and ethical manner and upholds Thai 

tradition.

 To operate under the anti-corruption policy.

“ผูน้�าธรุกจิดา้นสิง่แวดลอ้ม วสัดกุอ่สรา้ง และพลงังาน
สะอาด ยดึหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ความยัง่ยนืของธรุกจิ 
พนักงาน และสังคม” 

“To be a leader in the environmental products, 
construction materials and clean energy businesses 
through adherence to the good governance for the 
sustainability of the business, employees and society.”
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Our Pride
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ด้วยความมุ่งมั่นสู่ “คุณค่าของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์” บริษัทได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 

Committed to “The Premier Value”, the company received prestigious awards

Certified member of Thailand’s Private Sector  
Collective Action Coalition Against Corruption,

Investors’ Choice Award 2014,

Outstanding Business Operator in Skill Development Award 2014,

 CSR-DIW Continuous Award 2014



สารจากคณะกรรมการ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ภาวะการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคของประเทศ ได้เกิดภาวะ
การชะลอตวั ซึง่เกดิจากปจัจยัความไมแ่นน่อนทางการเมอืงทีม่ผีลตอ่เนือ่งจากปลายป ี2556 ธรุกจิของบรษิทัจงึไดร้บัผลกระทบอยา่ง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สำาหรับช่วงครึ่งหลังของปีเมื่อปัญหาทางการเมืองสามารถคลี่คลายลงไปได้ในระดับหนึ่ง ภาครัฐมีนโยบาย 
ชดัเจนในการกำาหนดทศิทางของประเทศ เรง่รดัสง่เสรมิโครงการและกจิกรรมเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลงใหก้ลบัมาอยูใ่นภาวะทีด่ขีึน้  
ทำาใหภ้าพรวมการขยายตวัของเศรษฐกจิในป ี2557 ขยายตวัรอ้ยละ 0.7  ตามรายงานของสำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิอยา่งไรกต็ามภายใตส้ถานการณด์งักลา่วดว้ยความรว่มมอืเปน็อยา่งดขีองทมีงานทัง้ในสว่นของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย  
ในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพตลาด โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดไปยังส่วนภูมิภาคที่ยังมีการขยายตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง   
ตลอดจนการเพิม่ความระมดัระวงัในการใชง้บประมาณในดา้นตา่งๆ และรวมถงึการเปดิดำาเนนิการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยเ์ตม็ปี 
ครบทั้ง 3 แห่ง ทำาให้ผลการดำาเนินงานยังคงเติบโตสูงขึ้นจากปี 2556 ที่ผ่านมา โดยผลการดำาเนินงานของปี 2557 ของบริษัทและ
บริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,733.6 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 213.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.0 มีกำาไรสุทธิ 192.6 ล้านบาท  
คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 28.7 จากปี 2556               

บรษิทั พรเีมยีร ์โพรดกัส ์จำากดั (มหาชน) มนีโยบายทีมุ่ง่มัน่ใหค้วามสำาคญัและมหีลกัการในการทำางานพฒันาความยัง่ยนืเพือ่สงัคม
ของกลุม่บรษิทัพรเีมยีรท์ีว่า่ “ความสำาเรจ็รว่มกนัอยา่งยัง่ยนื” (Harmonious Alignment of Success) ซึง่บรษิทั ถอืเปน็พนัธกจิสำาคญัโดย 
ให้ความสำาคัญกับทุกภาคส่วน บริษัทดำาเนินธุรกิจที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ในเรื่องน้ำาเสียเป็นเวลานานเกือบ 40 ปี และต่อยอดด้วย
การดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาเป็นเวลาเกือบ 4 ปี บริษัทได้ให้ความสำาคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ที่จะร่วมกันปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการทำางาน ที่จะผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถดูแลและรักษาสิ่ง
แวดลอ้มไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ หากจะนบัเปน็ปรมิาณของน้ำาเสยีทีไ่ดร้บัการบำาบดัโดยนวตักรรมและองคค์วามรูใ้นการดำาเนนิธรุกจิ
ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท นับตั้งแต่บริษัทได้ดำาเนินการมา สามารถบำาบัดน้ำาเสียได้รวมถึง 1.29 ล้านล้านลิตร ในตลอด  
40 ปีที่ผ่านมา และในส่วนของพลังงานสะอาดสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ปีละกว่า 
13,452 ตัน เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ได้ถึง 91,641 ต้น คิดเป็นพื้นที่ปลูกป่าจำานวน 458 ไร่ 

บรษิทั มคีวามเชือ่วา่ ในธรุกจิการคา้ของโลกสมยัใหม ่กำาไรบนความยัง่ยนืคอื กำาไรสงูสดุ ทกุภาคสว่นตอ้งขบัเคลือ่นไปดว้ยกนั
ทั้งธุรกิจ พนักงาน และสังคม “หมู่บ้านโคกขี้เหล็ก” ซึ่งตั้งอยู่ที่อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่บริษัท 
พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้นำาหมู่บ้าน ชาวบ้าน ในการขับเคลื่อนให้หมู่บ้านได้พัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และเป็นต้นแบบในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของชาวบ้าน เป็นความตั้งใจ 
ทีจ่ะใชอ้งคค์วามรูใ้นการพฒันาบคุลากร องคค์วามรูใ้นเรือ่งการผลติสนิคา้เพือ่ดแูลสิง่แวดลอ้มทีบ่รษิทัมคีวามเชีย่วชาญและศกัยภาพ
สูงมาถ่ายทอดและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับชาวบ้านอย่างเต็มความสามารถ ทำาให้ “หมู่บ้านโคกขี้เหล็ก” ได้รับรางวัลชนะเลิศ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปราจีนบุรี ในปี 2557

คณะกรรมการบริษัท คงยึดมั่น และให้ความสำาคัญในเรื่องของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักคุณธรรม บริหารกิจการให้มี
ความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และขอขอบคุณ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และพนักงานทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัท 
ด้วยดีเสมอมา

คณะกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 25576
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In the first half of 2014, investments in the real estate, industrial and utilities sectors of Thailand had slowed down due to the political 
uncertainty that has prevailed since the end of 2013 and the Company’s business was unavoidably affected. For the second half of the year 
when the political problem has resolved to a certain level and the government has a clear policy on the direction of the country and has 
accelerated promotion of projects and activities to revive the slowing economy, the overall economy grew by 0.7% in 2014 according to the 
report of the Office of National Economic and Social Development Board. However, under such circumstances with the good cooperation of 
the team, both on the part of the Company and its subsidiaries, in adapting to suit market conditions by focusing on the strategy of marketing 
to the provinces that are still steadily expanding, the exercise of greater caution in spending the budget in various areas and the first full year 
of operation of all 3 solar power plants, the operating results continued to increase from 2013. For the operating results of the Company and 
its subsidiaries for the year 2014, total revenue was 1,733.6 million Baht, up from the previous year by 213.3 million Baht or 14.0% and net 
profit was 192.6 million Baht, representing a growth of 28.7% from 2013.

Premier Products Public Co., Ltd. has a policy that is committed to giving importance to and has principles for sustainable development  
for society of the Premier Group of “Harmonious Alignment of Success”, which the Company considers to be an important mission by 
giving importance to all sectors. The Company has operated an environmental conservation business in waste water for nearly 40 years 
and has capped this with the operation of the clean energy from solar power business for nearly 4 years. The Company places importance 
on the participation of employees in working collaboratively in every step and process to produce products of quality and standard that can 
maintain and protect the environment with full efficiency. In terms of the volume of wastewater treated by the innovations and knowledge in 
the operation of an environmental conservation business of the Company since it commenced operations, it has treated 1.29 trillion litres of 
wastewater throughout the last 40 years. For the clean energy, it has from the production of solar power helped to reduce carbon emission 
by over 13,452 tons annually, which is equivalent to planting 91,641 trees or 458 rai of afforested land.

The Company believes that in the modern business world the profit on sustainability is the highest profit, in all sectors must be 
collectively propelled by the business, employees and society. “Mooban Khok Khilek”, which is located in Amphur Kabinburi, Prachinburi 
Province, is a target village where Premier Products Public Co., Ltd. has collaborated with the village leaders and villagers in propelling its 
sustained development through the application of HM the King’s philosophy of sufficiency economy and for it to be a model for sustainable 
development that creates well-being for the villagers. It is the intention of the Company to use its knowledge in human resources development 
and knowledge in the production of environmental products for which it has expertise and high capability to teach and enhance the experience 
to the local villagers with the best of its ability. As a result, “Mooban Khok Khilek” was the award-winning sufficiency economy village for 
Prachinburi Province in 2014.

The Board of Directors remains committed and focused on good corporate governance, adherence to moral principles, and transparent  
business management under the principles of good governance in order to build the confidence of the shareholders, investors and all 
stakeholders. The Board would like to extend its gratitude to all parties involved, including its customers, trade partners, business alliances, 
shareholders and employees, for their continuous support of the operations of the Company.

Directors of 
Premier Products Public Company Limited

Message From Board of Directors



รายงานประจำาปี 25578 รายงานประจำาปี 25578

นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการค่าตอบแทน
Miss Chnida Suwanjutha
Independent Director 
Chairman of the Audit Committee and
Member of Remuneration

นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
Mr. Chaiyavat Nitayaporn
Independent Director and 
Member of the Audit Committee

นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
Mr. Paritud Bhandhubanyong
Independent Director and 
Member of the Audit Committee

นายมณฑล หรรษคุณารมณ์
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และ
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Montol Hunsakunarom 
Authorized Director and
Managing Director

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
Mrs. Walairat Pongjitt
Authorized Director

Board of Directors
คณะกรรมการ

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และ
กรรมการค่าตอบแทน 
Mrs. Duangthip Eamrungroj
Authorized Director and
Member of Remuneration

นายเอกราช กลัดพันธุ์
กรรมการ 
Mr. Ekkarat Kladpan
Director

นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
Mr. Somchai Choonharas
Authorized Director

นายสุรเดช บุณยวัฒน
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามและ
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
Mr. Suradej Boonyawatana
Chairman, Chief Executive Officer, 
Authorized Director and
Chairman of Remuneration
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Management Team
คณะผู้บริหาร

นายสุรเดช บุณยวัฒน
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามและ
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
Mr. Suradej Boonyawatana
Chairman, Chief Executive Officer, 
Authorized Director and
Chairman of Remuneration

นายมณฑล หรรษคุณารมณ์
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และ
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Montol Hunsakunarom 
Authorized Director and
Managing Director

นางสาวณัฐญา นวลพลับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชีและการเงิน
Miss Nattaya Nuanplub
Assistant Managing Director – 
Accounting & Finance Unit

นายเดชา แก้วพฤหัสชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม
Mr. Decha Kaewparuehaschai
Assistant Managing Director - 
Sales for Environmental Products Unit

นายสุรศักดิ์ ภัสสร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายขายผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด
Mr. Surasak Passorn
Assistant Managing Director – 
Sales for Clean Energy Products Unit

นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโรงงาน
Mr. Natthachai Puangpradith 
Assistant Managing Director – 
Factory Unit

นายพรสันต์ ชูเทพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายทรัพยากรบุคคลและระบบงาน
Mr. Pornsun Chutep
Assistant Managing Director – 
Human Resources and Systems Unit



รายงานประจำาปี 255710

เกือบ 4 ทศวรรษที่บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นนั้น ได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ 
“นวตักรรม” ทั้งด้านสนิค้าและการให้บรกิารที่มคีณุภาพและประสทิธภิาพ ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างรอบด้านและ
ตรงความต้องการที่มหีลากหลาย เป็นมติรต่อผู้ใช้สนิค้า ชมุชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ยคุ คอื

ในยุคแรกของการก่อตั้งบริษัท เราดำาเนินงานโดย
การนำาความรู้และเทคโนโลยีจากองค์กรในต่างประเทศ
มาปรับคุณสมบัติให้เหมาะกับสภาพการใช้งานภายใน
ประเทศไทย รวมถึงการเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาต 
(License) เพื่อเป็นผู้นำาเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากต่าง
ประเทศมาจำาหน่ายถือได้ว่าเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ไป
พร้อมกับการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแก่
คนไทย อาทิ SATS ถังบำาบัดนำ้าเสียชนิดเติมอากาศ  
ซึ่งเป็นถังที่ใช้ในการบำาบัดสิ่งปฏิกูลชนิดแรกที่ผลิตและ
นำาเข้ามาในไทย จนได้กลายเป็นคำาเฉพาะที่ผูค้นใช้เรยีก
กันเมื่อนึกถึงถังที่ใช้บำาบัดสิ่งปฏิกูลมาจนถึงปัจจุบัน  
โดยได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำาหน่ายจากบริษัท  
แมตซูชติะ อเิลคทรคิ เวอร์ค จำากดั จากประเทศญี่ปุ่น

ยุคนี้บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาในการผลิตสินค้าให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานในประเทศไทย
ควบคู่ไปกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่คำานึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม แล้วยงัได้มกีารขยายสายผลติภณัฑ์ด้าน 
วสัดกุ่อสร้างเพิ่มเตมิอกีด้วย

พ.ศ.

2518-2525
ยุคเริ่มต้นแห่งการบุกเบิก

พ.ศ.

2526-2539
ยุคการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพื่อสิ่งแวดล้อม
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เป ็นยุคที่บริษัทมี แนวคิดในการพัฒนาตั ว
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า 
เฉพาะราย เพื่อตอบโจทย์การใช้งานอย่างมปีระสทิธภิาพ
อาทิเช่น SANKO หลังคาและผนังเหล็กเคลือบรีดลอน 
ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จาก บริษัท ซังโก้ เมทัล อินดัสเทรียล 
จำากัด ที่มีชื่อเสียงในการติดตั้งหลังคาและผนังจาก
ประเทศญี่ปุ่น

การก้าวสู ่ยุคใหม่ โดยเฉพาะความตื่นตัวของ
กระแสพลังงานสะอาด บริษัทจึงได้มีการร่วมลงทุนกับ
บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด และบริษัท พรีเมียร์ โฮม  
แอพพลายแอนซ์ จำากัด ในการดำาเนินธุรกิจไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัใินการประหยดัพลงังาน

พ.ศ.

2540-2553
ยุคการตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้า

พ.ศ.

2554-ปัจจุบัน
ยุคการขยายการลงทุน

เพื่อความยั่งยืน

ด้วยแนวคดิขององค์กรที่มุง่มั่นต่อการสร้างความยั่งยนื
ในคณุภาพชวีติของผู้บรโิภค แต่กไ็ม่ละเลยความรบัผดิชอบ
ต่อชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม แนวคดินี้จงึเป็นส่วนสำาคญั
ให้แก่บคุลากรในการผลติสนิค้า การบรกิารและการทำางานใน
ส่วนต่างๆ ของบรษิทั เรามเีป้าหมายสำาคญัคอื การเปลี่ยน
สิ่งที่มีผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กลายเป็นสิ่งที่
สามารถอยูร่่วมกนักบัสงัคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างปกตสิขุ  
เราจึงได้สร้างให้บุคลากรของบริษัททุกคนตระหนักถึงการ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการทำางาน  
ไม่ต ่างกับจุดประสงค์ของการบำาบัดนำ้าเสียของบริษัท  
ที่เปลี่ยนนำ้าเสยีให้กลายเป็นนำ้าดเีพื่อกลบัคนืสู่ธรรมชาติ
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คุณเดชา แก้วพฤหัสชัย
ตำาแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม 
อายุงาน  25 ปี

คุณวันชัย จันทร์ไกรวัลย์
ตำาแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง 
อายุงาน  18 ปีี

คุณพิชญาศักดิ์ อุลิดสถิตย์
ตำาแหน่ง ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม 
อายุงาน 17 ปี

คุณวิสาร เสริมศิลป์
ตำาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 ประกันคุณภาพและวิศวกรรม
อายุงาน  24 ปี

 อย่าไปขายของเพื่อให้ได้ขายได้ อันนี้หัวใจสำาคัญ  
 เพราะสิ่งที่เราทำาสุดท้ายคือความรับผิดชอบ 

 เรามีประสบการณ์ที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นพี่มายัง 
 รุน่น้อง...เป็นองค์ความรูด้้านการดแูลระบบบำาบดันำา้เสยี  
 ซึ่งที่อื่นจะไม่มีเทียบเท่าเรา  

 เราไม่หยุดนิ่งอยู ่กับที่ วิจัยและสร้างผลงานใหม่ๆ  
 ออกมาโดยตลอด และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 เราต้องซือ่สตัย์ต่อลกูค้า ทกุอย่างต้องมกีารตรวจสอบได้  
 คุณภาพต่างๆ ที่ส่งมอบให้ลูกค้าต้องดีที่สุด 



13บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า คือจุดมุ่งหมายหนึ่งที่เราคำานึงถึงเสมอมา ในกระบวนการผลิต  
การจำาหน่ายและการให้บริการของบริษัท จึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อทำาให้ลูกค้าเกิด
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ โดยเรียกได้ว่า ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การ
รองรบัความต้องการของลูกค้า การจดัหาวตัถดุบิ การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ การผลติและการตรวจสอบสนิค้า 
การเกบ็รกัษาสนิค้าและการขนส่ง จนกระทั่งการบรกิารหลงัการขาย เราได้ดำาเนนิงานภายใต้มาตรฐานจนได้รบัการ
รบัรองมาตรฐานสากลทั้งในและต่างประเทศมากมาย เช่น

มาตรฐาน มอก. 
มาตรฐาน มอก. 18001 : 2554 จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลากหลายผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นในภาพรวมของบริษัทยังได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั BS OHSAS 18001 : 2007 อกีด้วย

ISO 9001 : 2008 
ระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001 : 2008 ในทกุผลติภณัฑ์ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ผลติ ตดิตั้ง บรกิาร ส่งมอบ

มาตรฐาน มรท. 
มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทยตามข้อกำาหนดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ 
ความปลอดภยัอาชวีอนามยั สภาพแวดล้อมในการทำางาน และสทิธมินษุยชน จากกรมสวสัดกิารและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

CSR-DIW 
มาตรฐานที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา เพื่อสนบัสนนุให้สถานประกอบการ
ได้มส่ีวนร่วมในการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยมาตรฐานนี้ได้รบัการพฒันาภายใต้กรอบ
มาตรฐาน ISO 26000 เพื่อให้มคีวามสอดคล้องกนั เรยีกได้ว่า CSR-DIW เป็นเครื่องมอืหนึ่งที่สนบัสนนุให้สถาน
ประกอบการดำาเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ควบคู่ไปกบัอตุสาหกรรมสเีขยีว

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น เรามุ่งสร้างผลประกอบการที่ดีที่มาพร้อมกับความยั่งยืนของคุณภาพชีวิต 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึงมิได้มุ่งหวังแต่ผลกำาไร ดังนั้นเราจึงห่วงใยและดูแลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ
ของเรา ไม่ว่าจะเป็นผู้บรโิภค คู่ค้า พนกังาน ชมุชนรอบข้าง สงัคมและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครฐั
และเอกชน ให้เตบิโตอย่างสร้างสรรค์ร่วมกนั
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กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม

ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน  



15บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ การที่สำาคัญ

1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ 

บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 2 ธนัวาคม 2518 เพื่อประกอบธรุกจิผลติ และจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการผลติ และจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์ถงับำาบดันำา้เสยี ภายใต้ตราสนิค้า “SATS” ซึ่งจดัเป็นผู้ผลติและ 
ผู้จัดจำาหน่ายรายแรกและรายเดียวในประเทศที่ผลิตและจัดจำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป ภายใต้เทคโนโลยีจาก Matsushita Electric 
Works, Ltd. ประเทศญี่ปุ่น บริษัทประสบความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องในด้านการตลาดจนทำาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายและเป็นที่มาของการเรียกถังบำาบัดนำ้าเสียว่า “ถังแซทส์” มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ต่อมาได้ขยายขอบเขตการดำาเนิน
ธุรกิจครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำาบัดนำ้าเสียและระบบสำารองนำ้ารวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและ
อุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำาในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำาบัดนำ้าเสียและระบบสำารองนำ้า  
และเป็นหนึ่งในผูน้ำาการผลติและจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม บรษิทัมทีี่ตั้งสำานกังานใหญ่อยูท่ี่อาคารพรเีมยีร์
เพลซ เลขที่ 2 ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร และมโีรงงานผลติขนาดพื้นที่ประมาณ 
46 ไร่ ตั้งอยู่ที่ เขตอตุสาหกรรมกบนิทร์บรุ ีตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุี

บรษิทัมบีรษิทัย่อยจำานวน 3 บรษิทั ได้แก่
บรษิทั พรเีมยีร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากดั (PHA)
บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั (IGC) 
บรษิทั พพี ีวนิด์ เอน็เนอร์จ ีจำากดั (PPW)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ปี 2557 
  บรษิทั ได้มกีารพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด เช่น ระบบบำาบดันำา้เสยีแบบเตมิอากาศ “BIOFil”  

ที่มีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และมีประสิทธิภาพสูง สามารถนำานำ้าทิ้งที่ผ่านระบบกลับมาใช้ประโยชน์ได้  
สำาหรบัระบบสำารองนำ้ามกีารปรบัปรงุผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามความนยิมของตลาด ได้แก่ ถงัเกบ็นำ้า “PP. Safe” ทั้งนี้ บรษิทั
ให้ความสำาคญักบัการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่เป็นอย่างมากและมแีผนการลงทนุในอนาคตสำาหรบักระบวนการผลติ เพื่อรองรบั
การออกผลติภณัฑ์ใหม่ ทั้งระบบสำารองนำ้า ระบบบำาบดันำ้าเสยีอย่างต่อเนื่อง 

 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายและ 
ระบบป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชั่น

 บรษิทัได้รบัรางวลั Investors’ Choice Award ประจำาปี 2557 ซึ่งจดัขึ้นโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการ
จดัประชมุผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัได้รบัคะแนนประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี 100 คะแนนเตม็ ในปีแรก
ภายหลงัจากที่ได้เข้าเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

 บริษัทได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ในการจัดอันดับธุรกิจด้านพัฒนาความยั่งยืน มีการดำาเนินการโดดเด่นด้าน
สิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG100) บรษิทัเป็น 1 ใน 100 บรษิทัที่ได้รบัการคดัเลอืกจากทั้งหมด 567 บรษิทัใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

 บริษัทได้รับรางวัลโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างส่วนร่วม (CSR-DIW) ต่อเนื่องกัน
เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2557

 บรษิทัได้ยื่นการขอรบัรองมาตรฐานจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 และได้รบัการรบัรองเมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2558
  บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และได้รับการรับรองระบบงานและ

รบัรางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทำางานจากกระทรวงแรงงาน
  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการระดับทอง จากกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
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 โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งที่ดำาเนนิการโดย IGC ได้การรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
  เดือนมกราคม PPW เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท บริษัทซื้อหุ้นเพิ่มทุนและมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PPW คิดเป็น 

ร้อยละ 80.00 

ปี 2556
  บริษัทได้มีการพัฒนาสินค้าระบบการนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่ “MaxFil” เป็นระบบกรองนำ้าที่เหมาะกับอาคารขนาดกลางถึง

ขนาดใหญ่ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้นำ้าในปริมาณสูง และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ถังสำารองนำ้า “Smart Tank” 
ให้เป็นไปตามความนยิมของตลาด และได้เพิ่มผลติภณัฑ์ระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา (Solar 
Rooftop) โดยบรษิทัเป็นผู้ออกแบบ ตดิตั้ง วางระบบ และนำาเข้าอปุกรณ์ของระบบ Solar Rooftop

  บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 14 
กมุภาพนัธ์ 2556 ด้วยทนุจดทะเบยีนและชำาระแล้ว 300 ล้านบาท

  เดอืนเมษายน IGC ได้เปิดดำาเนนิการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ เพิ่มอกี 2 แห่งด้วยกำาลงัการผลติแห่งละ 5 เมกะวตัต์
รวมเป็น 10 เมกะวตัต์ ตั้งอยู่ที่ตำาบลชำาผกัแพว และ ตำาบลห้วยแห้ง จงัหวดัสระบรุ ีทำาให้ IGC เปิดดำาเนนิการโรงไฟฟ้าครบ
ทั้ง 3 แห่ง มกีำาลงัการผลติไฟฟ้ารวม 15 เมกกะวตัต์ ตั้งแต่เดอืนเมษายน 2556

  เดอืนกนัยายนบรษิทัได้จดทะเบยีนจดัตั้งบรษิทัย่อย PPW เพื่อศกึษาความเป็นไปได้ในการประกอบธรุกจิผลติไฟฟ้าพลงังานลม  
โดยมทีนุจดทะเบยีน 1 ล้านบาท

  บรษิทัทะยอยลงทนุเพิ่มใน IGC โดยณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัถอืหุ้นใน IGC คดิเป็นอตัราร้อยละ 75.60 ของทนุ 
จดทะเบยีนของ IGC จำานวน 600 ล้านบาท

  บรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ระดบั 3 จากกระทรวงอตุสาหกรรมว่าด้วยการบรหิาร
จดัการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มกีารตดิตามประเมนิผลและทบทวนเพื่อการพฒันาอย่างต่อเนื่อง

ปี 2555
  บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 217.50  

ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจำานวน 82.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  บรษิทัได้ทะยอยลงทนุเพิ่มใน IGC โดย ณ วนัที่ 26 กนัยายน 2555 บรษิทัถอืหุ้นใน IGC เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.64 ทำาให้ 

IGC มสีถานะป็นบรษิทัย่อย และณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555บรษิทัถอืหุ้นใน IGC คดิเป็นอตัราร้อยละ 69.92

2. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถอืหุ้นของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557

โดยมโีครงสร้างการถอืหุ้นและการประกอบธรุกจิของบรษิทัย่อย ดงันี้
1) PHA ประกอบธุรกิจเป็นผู ้จัดจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ภายใต้ตราสินค้า “MIRAGE”  

ซึ่งเป็นตราสินค้าของ PHA เอง โดยเป็นการจัดจำาหน่ายผ่านลูกค้าที่เป็นร้านค้าจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีศักยภาพทั้งในประเทศ  
และประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยบรษิทัถอืหุ้นใน PHA จำานวน 9,997 หุ้นคดิเป็นร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบยีน
ของ PHA

99.97 %

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด 
(IGC)

บริษัท พรีเมียร์ โฮม 
แอพพลายแอนซ์ จำากัด (PHA)

บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด 
(PPW)

75.60 % 80.00 %
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2) IGC เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ซึ่งจดัอยูใ่นประเภทผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (Very Small Power Producer 
หรือ VSPP) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทน 
ของสำานักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยแหล่งรายได้หลักมาจากค่าไฟฟ้าและเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า  
(Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค โดยบรษิทัถอืหุ้นใน IGC คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 75.60 ของทนุจดทะเบยีนของ IGC

3) PPW ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งเป็นธุรกิจ 
ที่สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานสะอาด และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัท ขณะนี้อยู่ระหว่างการ 
ดำาเนนิการศกึษาความเป็นไปได้ของธรุกจิ โดยบรษิทัถอืหุ้นใน PPW คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 80.00 ของทนุจดทะเบยีนของ PPW

3. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด (PFC) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  
ให้ดำาเนินการด้านงานบริหารและงานสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำาปรึกษาธุรกิจ โดย 
ขอบเขตการให้บริการของ PFC ครอบคลุมงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านการบริหารและนโยบาย งานสนับสนุนด้านบัญช ี
และการเงิน ด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ด้านระบบงานและข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ การว่าจ้าง 
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน (outsourcing) ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อใช้บริการจากหน่วยงานกลาง 
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณ 
ธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุม
ในทกุๆ ด้าน

อย่างไรกต็าม การทำาสญัญากบั PFC ดงักล่าว ถอืเป็นการทำารายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการทำารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้หาก PFC  
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา หรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำารายละเอียด และ
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นของความเหมาะสมของสัญญา
ที่เปลี่ยนแปลงไปทกุครั้งก่อนเข้าทำาสญัญาใหม่



รายงานประจำาปี 255718

โครงสร้างรายได้      

บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีารประกอบธรุกจิโดยแบ่งตามกลุ่มผลติภณัฑ์เป็น 4 กลุ่มดงันี้
 1. กลุ่มผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
 2. กลุ่มผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม
 3. กลุ่มผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน
 4. กลุ่มธรุกจิไฟฟ้าพลงังานสะอาด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ปี 2555
  รายได้รวม  ดำาเนินการ  %การถือหุ้น ปี 2557  ปี 2556  (ปรับปรุงใหม่)

  โดย ของบริษัท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท - 864.07 49.84 717.49 47.19 682.29 50.91

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง บริษัท - 439.16 25.33 405.34 26.67 369.25 27.56
  และอุตสาหกรรม   

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า PHA 99.97 122.54 7.07 166.95 10.98 190.61 14.23
  ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน

4. กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า พลังงานสะอาด* IGC 75.60 288.37 16.64 220.00 14.47 59.81 4.46

รวมรายได้จากการขายและบริการ   1,714.14 98.88 1,509.78 99.31 1,301.96 97.16

รายได้อื่น#   19.47 1.12 10.55 0.69 38.08 2.84

รายได้รวม   1,733.61 100.00 1,520.33 100.00 1,340.04 100.00

หมายเหตุ : *รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดคำานวณรวมรายได้จากเงินส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า (Adder)
  # รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ยรับ กำาไรจากการภาระหนี้ค้ำาประกัน ฯลฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิต นำาเข้า จัดจำาหน่ายสินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์

หลกัๆ ดงันี้ 
 ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

ปัจจบุนัวสัดทุี่ใช้ในการผลติถงับำาบดันำ้าเสยีโดยทั่วไปมด้ีวยกนั 2 ชนดิ ได้แก่ ไฟเบอร์กลาสและวสัดพุลาสตกิโพลเีอทลินี บรษิทั
เป็นผูน้ำาในการผลติและจดัจำาหน่ายระบบบำาบดันำา้เสยีที่ผลติจากวสัดปุระเภทไฟเบอร์กลาส ทั้งนี้ผลติภณัฑ์ถงับำาบดันำา้เสยีของบรษิทั
ผลติภายใต้หลายตราสนิค้าของบรษิทั เช่น SATS, AEROWHEEL, AEROMAX, ECO TANK และ AEROTOL เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นยิมและ
ยอมรบักนัอย่างกว้างขวางในด้านคณุภาพ ความทนทานและความหลากหลายของผลติภณัฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แตก
ต่างกันของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี สำาหรับถังบำาบัดนำ้าเสียของบริษัทมีทั้งระบบเติมอากาศและระบบไม่เติมอากาศ โดยผลิตภัณฑ์
ระบบบำาบดันำ้าเสยีของบรษิทัแบ่งตามการใช้งานเป็น 2 ประเภท ดงันี้

- ระบบบำาบดันำ้าเสยีสำาหรบับ้านพกัอาศยั เช่น ถงัแซทส์ ถงัอโีค่แท้งค์ บ่อดกัไขมนัพ.ีพี
- ระบบบำาบดันำ้าเสยีสำาหรบัอาคารขนาดกลางถงึใหญ่ และโรงงาน ได้แก่ ถงัแอโรโทล ถงัไบโอโทล ถงัแอโรวลี ถงัแอโรแมกซ์ 

ถงัซูเปอร์แซทส์ และบ่อดกัไขมนั พ.ีพ.ี
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 อุปกรณ์ส�ำหรับระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย 
- บริษัทเป็นผู้จัดจำาหน่ายอุปกรณ์สำาหรับระบบบำาบัดนำ้าเสีย ได้แก่ อุปกรณ์ปั๊มนำ้าเสีย ซูรูมิ เครื่องเติมอากาศซูรูมิ เครื่องเติม

อากาศแอร์เพยีว เครื่องเตมิอากาศฟลุ๊คส์ และระบบการกรองนำ้าและนำ้าเสยี เพื่อการนำากลบัมาใช้ใหม่ “MAXFil” 
 ระบบส�ำรองน�้ำ

บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจดัจำาหน่ายถงัเกบ็นำา้ซึ่งผลติจากไฟเบอร์กลาสและพลาสตกิโพลเีอทลินี ภายใต้ตราสนิค้า “PP” ถงัเกบ็นำา้ 
ของบรษิทัสามารถแบ่งตามขนาดได้ 2 ประเภท คอื 

- ถงัเกบ็นำ้าทั่วไปโดยมขีนาดความจตุั้งแต่ 500 - 4,000 ลติร ซึ่งเหมาะสำาหรบับ้านเรอืนที่อยู่อาศยั รวมถงึอาคารต่างๆ และ
- ถงัเกบ็นำ้าขนาดใหญ่โดยมขีนาดความจตุั้งแต่ 5,000 - 100,000 ลติร ซึ่งเหมาะสำาหรบัอาคารหรอืโรงงานต่างๆ 
โดยในปี 2557 บรษิทั ได้มกีารพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด เช่น ระบบบำาบดันำา้เสยีแบบเตมิ

อากาศ “BIOFil” ที่มขีนาดเลก็ ประหยดัพื้นที่ในการตดิตั้ง และมปีระสทิธภิาพสงู สามารถนำานำ้าทิ้งที่ผ่านระบบกลบัมาใช้ประโยชน์ได้  
สำาหรับระบบสำารองนำ้ามีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความนิยมของตลาด ได้แก่ ถังเก็บนำ้า PP. Safe เป็นต้น ทั้งนี้ในปี  
2558 บรษิทัมแีผนการลงทนุในกระบวนการผลติ เพื่อรองรบัการออกผลติภณัฑ์ใหม่ ทั้งระบบสำารองนำา้ ระบบบำาบดันำ้าเสยีอย่างต่อเนื่อง 

 กำรให้บริกำรและดูแลระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
บริษัทให้บริการ รับออกแบบ แนะนำา และดูแลจัดการระบบบำาบัดนำ้าเสีย ทั้งระบบบำาบัดนำ้าเสียขนาดเล็กจนถึงระบบบำาบัด 

นำ้าเสียขนาดใหญ่ของอาคารประเภทต่างๆ แบบครบวงจร โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติของระบบ
บำาบัดนำ้าเสียและการแก้ไขระบบบำาบัดนำ้าเสียให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการให้บริการซ่อมแซม
อปุกรณ์สำาหรบัระบบบำาบดันำ้าเสยีทกุชนดิให้แก่ลูกค้าทั่วไป โดยมปีระเภทการให้บรกิารดงันี้

- การให้บรกิารระบบบำาบดันำ้าเสยีขนาดเลก็
- การให้บรกิารระบบบำาบดันำ้าเสยีขนาดใหญ่
- การให้บรกิารซ่อมอปุกรณ์สำาหรบัระบบบำาบดันำ้าเสยี
และเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ที่นำานำ้าที่ผ่านการบำาบัดกลับมาใช้ใหม่ (water treatment system) ตามลักษณะความต้องการในการ

ใช้งานอกีด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรม 
บรษิทัดำาเนนิธรุกจิเปน็ผูผ้ลติ ผูจ้ดัจำาหนา่ยผลติภณัฑ์ รวมไปถงึการออกแบบและตดิตั้งวสัดกุ่อสรา้งและอตุสาหกรรมที่ทำาจาก 

ซเีมนต์เสรมิใยแก้ว ไฟเบอร์กลาสเสรมิแรง วสัดอุะครลีคิเสรมิแรง และผลติภณัฑ์เหลก็ขึ้นรปู ระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และผลิตภัณฑ์สำาหรับงานโครงการ โดย
สามารถแบ่งประเภทของแต่ละผลติภณัฑ์ได้ดงันี้

 ผนังเบำส�ำเร็จรูป
 ระบบผนังกันเสียง
 ซีเมนต์เสริมใยแก้วส�ำหรับสถำปัตยกรรมตกแต่งอำคำร (GRC)
 หลังคำและผนังเหล็กส�ำหรับอำคำรและโรงงำน
 อ่ำงอำบน�้ำ และอุปกรณ์ส�ำหรับห้องน�้ำ 
 ท่อทนต่อสำรเคมี ถังบรรจุสำรเคมี และอุปกรณ์ทนต่อสำรเคมี 
 ผลิตภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ (Solar rooftop)  

โดยในปี 2557 บรษิทัได้ขยายธรุกจิโดยการเพิ่มผลติภณัฑ์ใหม่เข้าสูต่ลาดคอื ผลติภณัฑ์ระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) โดยบริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง ผู้วางระบบและเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ 
ของระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ (Solar PV System) จากผู้ผลติที่มชีื่อเสยีงอนัดบัต้นๆ ของโลก อาท ิแผงโซล่าเซลล์ REC 
จากประเทศนอร์เวย์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั SMA จากประเทศเยอรมน ีเพื่อนำามาใช้ในการตดิตั้งให้กบั
ลกูค้าโครงการของบรษิทั และเพื่อการจำาหน่ายต่อแก่ผูซ้ื้อทั่วไปที่เป็นผูป้ระกอบการออกแบบ ตดิตั้งระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสง
อาทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา (Solar rooftop) รายอื่นด้วย  

ทั้งนี้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบ Solar rooftop เป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบายหลัก 
ในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั
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1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
1.2.1 กลยุทธ์การแข่งขันและทิศทางการดำาเนินงาน
บริษัทมุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการ

จดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสรมิให้เกดิการต่อยอดและสร้าง 
นวัตกรรม โดยคำานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำาคัญและให้คุณค่ากับผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ด้านของธุรกิจ โดยมุ่งตอบสนอง
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาดได้รวดเร็ว การวางแผนไปสู่อนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่การร่วมมือระหว่างบริษัท  
คู่ค้าและพนัธมติรทางธรุกจิ รวมไปถงึพฒันากระบวนการทำางานที่มปีระสทิธภิาพเพิ่มขึ้นเพื่อการเตบิโตอย่างยั่งยนื 

กลยุทธ์และทิศทำงกำรด�ำเนินงำน ที่บริษัทน�ำมำใช้ แบ่งออกเป็น 5 ด้ำน ได้แก่
 ด้ำนธุรกิจ 

บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำามาวางแผนและปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ทั้งนี้บรษิทัได้เน้นการเตบิโตของยอดขาย การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของสนิค้าเดมิ และวางตลาดผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่
ตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถงึขยายตลาดไปยงัภูมภิาค ตามทศิทางแนวโน้มการเตบิโตที่มกีารกระจายตวัไปยงัภูมภิาค การค้าชายแดน 
รวมถงึการเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายในต่างประเทศ เพื่อให้มกีารกระจายรายได้จากแหล่งต่างๆ นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารพฒันาสนิค้า
เพื่อให้มีราคาที่แข่งขนัได้ สร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด การสร้างกิจกรรมส่งเสรมิการขายต่างๆ ผ่านช่องทางเดิม
และช่องทางใหม่ๆ รวมถงึการศกึษารูปแบบทางธรุกจิที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มของสงัคมและลูกค้า

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารพฒันาธรุกจิ ผลติภณัฑ์และบรกิารร่วมกบัผู้ผลติ ผู้จดัจำาหน่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ได้สนิค้า
ที่มคีณุภาพ ราคาที่เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิและกำาลงัซื้อของลกูค้ากลุม่เป้าหมาย สามารถแข่งขนัได้ รวมไปถงึการศกึษารปูแบบ
ธรุกจิใหม่ๆ กบัคู่ค้า

 ด้ำนกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
บรษิทัได้มกีารศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคผ่านโครงการบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Relationship Management) ที่ทางบรษิทัได้จดัทำา

อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทกุปี เพื่อตดิตามความเปลี่ยนแปลงของลกูค้ากลุม่เป้าหมายและคูแ่ข่งอย่างใกล้ชดิ และนำามาวเิคราะห์เพื่อหาจดุอ่อน  
จดุแขง็ และโอกาสในการพฒันาปรบัปรงุการบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่สอดรบักบัความต้องการของลกูค้ากลุม่เป้าหมาย 

 ด้ำนกำรจัดกำรภำยใน
บรษิทัได้มกีารปรบัปรงุการบรหิารงานภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั เพิ่มประสทิธภิาพการทำางาน 

ลดความซำา้ซ้อน ลดต้นทนุ และนำาไปสูก่ารสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการดำาเนนิงาน ทั้งนี้บรษิทัมกีารจดัตั้งคณะกรรมการข้ามสายงาน อาท ิ
คณะกรรมการพจิารณาสนิเชื่อซึ่งมกีารประชมุและตดิตามหนี้ที่มปีัญหาอย่างสมำา่เสมอและควบคมุลูกหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม  
คณะทำางานด้านผลติภณัฑ์เพื่อให้ทนักบัสถานการณ์ภายนอก 

 ด้ำนกำรจัดกำรบุคลำกร 
บริษัทเน้นการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร ด้วยการสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ทั้งนี้สินค้า

และบริการของบริษัทอาศัยองค์ความรู้และความชำานาญทางด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ บริษัทจึงเน้นการ 
ฝึกอบรมอย่างสมำ่าเสมอเพื่อพฒันาขดีความสามารถ (Competency) ให้เกดิการฝึกฝนจนเกดิความชำานาญ (Best Practice) ผ่านการ
จดัการองค์ความรู ้(Knowledge Management) การสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization) ทั้งนี้เป็นแนวทางที่บรษิทัดำาเนนิการ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สนิค้าและบรกิารเป็นที่ต้องการของลูกค้าและมขีดีความสามารถในการแข่งขนั

 ด้ำนนวัตกรรม
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเป็นส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ สินค้า และบริการในระยะยาว เพื่อสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันและทำาให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน พนักงานและองค์กรจึงมีการผลักดันโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ขึ้นภายในองค์กร โดยร่วมมือกับสำานักนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency) พัฒนากระบวนการจัดการนวัตกรรม เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้า ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
จากผลติภณัฑ์เดมิและการค้นคว้าหานวตักรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ 

1.2.2 แนวโน้มอุตสาหกรรม
จากการเป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ที่แปรผนัและได้รบัผลกระทบโดยตรงจากธรุกจิภาคอสงัหารมิทรพัย์ ทั้งในส่วนของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อ

การอยูอ่าศยั การพาณชิย์ และอตุสาหกรรม ในครึ่งแรกของปี 2557 เกดิการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิจากปัญหาภาวะวกิฤตการณ์
ทางการเมอืงที่มต่ีอเนื่องจากปลายปี 2556 ตลอดจนปัญหาหนี้สนิภาคครวัเรอืนที่สงูขึ้นมาก ทำาให้บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เปิดตวั
โครงการใหม่ลดลง อกีทั้งกลุ่มอตุสาหกรรมชะลอการตดัสนิใจในการลงทนุ ทำาให้ภาวะการแข่งขนัในครึ่งปีแรกรนุแรงเนื่องจากตลาด
หดตวั ส่งผลให้เกดิการแข่งขนัด้านราคา 

ในช่วงครึ่งปีหลงั ความเชื่อมั่นต่างๆ ของภาคธรุกจิเริ่มฟ้ืนตวัอย่างช้าๆ ทำาให้ผูป้ระกอบการบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เริ่มมคีวาม 
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เชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกจิ จงึเริ่มกลบัมาเปิดตวัโครงการใหม่และเร่งก่อสร้างโครงการที่ค้างอยูเ่พื่อเร่งการโอนที่อยูอ่าศยัและชดเชยรายได้ 
ที่ลดลงจากช่วงครึ่งปีแรก ในภาคอตุสาหกรรมรฐับาลได้เร่งพจิารณาอนมุตัโิครงการที่ขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุที่ค้างอยูเ่ป็นจำานวน
มาก เพื่อกระตุ้นให้เกดิการลงทนุ อกีทั้งเร่งเบกิจ่ายงบประมาณและเร่งรดัโครงการต่างๆของภาครฐั เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อประชาชน ทำาให้ภาวะเศรษฐกจิภาคอสงัหารมิทรพัย์และอตุสาหกรรมกลบัมาฟ้ืนตวัอย่างช้าๆ ใกล้เคยีงกบัปีที่ผ่านมา

1.2.3 ภาวะการแข่งขัน
บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำาการผลิตและจัดจำาหน่ายในผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสินค้า

และบรกิารที่ต้องอาศยัความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวศิวกรรม โดยบรษิทัมขีดีความสามารถในการแข่งขนัหลายด้าน ทั้งความ
เชี่ยวชาญของบคุลากร การผลติ คณุภาพของผลติภณัฑ์ การส่งมอบที่ทนัเวลา สนิค้ามคีวามหลากหลายและการให้บรกิารที่ครบวงจร 
ซึ่งมุ่งเน้นในการทำาตลาดระดบักลางถงึระดบับนของกลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทต่างๆ เช่น บ้านพกั คอนโดมเินยีม โรงแรม 
ห้างสรรพสนิค้า โรงงานอตุสาหกรรม ตลอดจนโครงการสาธารณูปโภคของภาครฐั

สถานการณ์การแข่งขันทางการตลาด มีสภาวะการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงครึ่งแรกของ
ปี มีอุปสงค์ลดลงจากภาวะการชะลอตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จึงเกิดการแข่งขันด้านราคาเพื่อรักษายอด
ขายและส่วนแบ่งทางการตลาด อย่างไรก็ตามบริษัทได้บริหารจัดการทั้งกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการเชิงรุกและ 
รับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพตลาดในแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำาให้ยังคงมีอัตราการเติบโต
ของยอดขายอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพในการบรหิารจดัการของบรษิทัที่มปีระสทิธภิาพ 

สำาหรบัผลติภณัฑ์ระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา (Solar Rooftop) ในปี 2557 ยงัมกีารแข่งขนัไม่สงูมากนกั 
เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการทำาธุรกิจกับโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ 
โดยเฉพาะโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) แต่เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ล่าช้าของการออกระเบยีบกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้อง อาท ิกฎหมายเรื่องของการขอใบอนญุาตโรงงานประเภท 4 (88) ของโครงการที่
ตดิตั้งระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา (Solar Rooftop) เพื่อการขายไฟฟ้าที่ไม่สามารถดำาเนนิการออกใบอนญุาต
ให้แก่ผู้ติดตั้งได้ตามกำาหนด มีผลทำาให้อุตสาหกรรมทั้งผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจ เกิดความไม่มั่นใจในทิศทางนโยบายของภาครัฐในเรื่อง 
ดงักล่าว ทำาให้เกดิการชะลอตวัของอตุสาหกรรมในภาพรวม แต่อย่างไรกต็ามปัญหาอปุสรรคดงักล่าวยงัไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะการแข่งขนั
ของบริษัทมากนักเนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน บ้านที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ต่างๆ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร 
คลังสินค้าที่มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าของอาคารในปัจจุบันและอนาคตที่ค่าไฟฟ้าจะปรับตัวสูงขึ้นตาม
ต้นทนุพลงังานเชื้อเพลงิ อกีทั้งเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัอาคารของตน จงึทำาให้ได้รบัการตอบรบัที่ดจีากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1.2.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริษัทสามารถแยกออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) อาคารที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร 2) โรงงานอุตสาหกรรม  

3) อาคารขนาดใหญ่ และ 4) โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทอาคารขนาดใหญ่มสีดัส่วนมากที่สดุ  
รองลงมาได้แก่ กลุม่โรงงานอตุสาหกรรม กลุม่อาคารที่พกัอาศยั หมูบ้่านจดัสรร และกลุม่โครงการก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค ตามลำาดบั

นอกจากนี้บรษิทัมนีโยบายที่จะขยายการส่งออกไปยงัต่างประเทศ เช่น กมัพูชา ลาว เมยีนมาร์ เวยีดนาม สงิคโปร์ จนี ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย เป็นต้น โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ การแต่งตั้งตัวแทนจำาหน่าย การแสวงหาโอกาสในการลงทุน 
ในต่างประเทศ เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสจากการที่ประเทศเหล่านี้เริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาในด้านมลพิษ 
ทางนำ้าเพิ่มขึ้น ตลอดจนการขยายตวัของภาคอสงัหารมิทรพัย์ และภาคอตุสาหกรรม ซึ่งมโีอกาสทางการตลาดอกีมากมาย

1.2.5 การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย
สำาหรบัช่องทางการจดัจำาหน่ายในประเทศของบรษิทัสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ 
(1) กำรขำยให้กับลูกค้ำเจ้ำของโครงกำร ผู้รับเหมำ และลูกค้ำทั่วไป
บริษัทจะเน้นขายให้แก่เจ้าของโครงการ ทั้งโครงการภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ และโครงการภาคเอกชน เช่น 

โครงการหมูบ้่านจดัสรร โครงการก่อสร้างอาคาร โรงงานต่างๆ หรอืขายตรงผ่านผูร้บัเหมาหรอืสถาปนกิ ซึ่งเป็นผูก้ำาหนดลกัษณะสนิค้า
ที่ใช้ในโครงการ สำาหรบักลยทุธ์การจดัจำาหนา่ยแบบการขายตรงประกอบด้วย การใชพ้นกังานขาย การจดัตั้งสำานกังานขาย และ การ
จดังานนทิรรศการ/สื่อสิ่งพมิพ์/เวบ็ไซต์ของบรษิทั 

(2) กำรขำยผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำย
สำาหรบัการขายในประเทศ ตวัแทนจำาหน่ายของบรษิทัจะเป็นร้านขายวสัดกุ่อสร้างในประเทศ เช่น ร้านโฮมมาร์ท ร้านบญุถาวร 

ร้านสยามโกลบอลเฮาส์ รวมถึงร้านวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมีทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งตัวแทนจำาหน่ายของบริษัทม ี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้บริษัทยังมีการจำาหน่ายไปยังตัวแทนจำาหน่ายในต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ 
บริษัทมีการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจำาหน่าย โดยพิจารณาจากการดำาเนินธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างและประปา และมีหน้าร้านและ 
ตั้งอยู่ในทำาเลที่ด ีตลอดจนมฐีานะทางการเงนิที่ดี
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สำาหรบัการจดัจำาหน่ายในต่างประเทศ บรษิทัได้แต่งตั้งตวัแทนจำาหน่ายสนิค้า การขายผ่านผูผ้ลติในต่างประเทศ ซึ่งมยีอดการซื้อขาย
และขยายตวัอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น โดยการจำาหน่ายสนิค้าทั้งในตราสนิค้าของบรษิทัเอง และเป็นผูร้บัจ้างผลติสนิค้าในตราสนิค้าของผูว่้าจ้าง
1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1.3.1 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
จากนโยบายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำาคัญต่อคุณภาพของสินค้า ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการ 

ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบตั้งแต่การจัดซื้อ โดยนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัท จะมุ่งเน้นด้านคุณภาพ ราคา ระยะเวลา 
การจัดส่ง ซึ่งโดยปกติจะจัดซื้อภายในประเทศ แต่จะมีวัตถุดิบบางรายการที่ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ เช่น อุปกรณ์บำาบัดนำ้าเสีย  
ทั้งนี้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายขายและฝ่ายผลิตของบริษัทจะมีการประชุมวางแผนการผลิตเป็นประจำาในทุกสัปดาห์เพื่อรับรู้ถึง 
ความต้องการใช้วตัถดุบิอย่างใกล้ชดิ ส่งผลให้ที่ผ่านมาบรษิทัไม่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนวตัถดุบิ 

ในส่วนของนโยบายการคดัเลอืกผูจ้ดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์และวตัถดุบินั้น มกีารกำาหนดให้ผูจ้ดัจำาหน่ายต้องขึ้นทะเบยีนผูส่้งมอบ
และคุณภาพต้องผ่านการทดสอบจากบริษัทและได้มาตรฐานตามที่บริษัทต้องการ ทั้งนี้บริษัทจะเน้นพิจารณาคัดเลือกผู้จัดจำาหน่าย 
ที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการจดัการด้านคณุภาพ เช่น ISO 9001 :2008 ISO 14001:2004 และได้รบัการรบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรม
สีเขียว (Green Industry) เพื่อเป็นการรับประกันในเบื้องต้นว่าผู้จัดจำาหน่ายได้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้ยังเข้าไปทำาการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสถานประกอบการของผู้จัดจำาหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพ 
ของผลติภณัฑ์และวตัถดุบิที่บรษิทัสั่งซื้อยงัคงได้มาตรฐานตามที่บรษิทัต้องการ สำาหรบัผลติภณัฑ์และวตัถดุบิหลกัที่ใช้ในกระบวนการ
ผลติและจำาหน่ายของบรษิทั ได้แก่ เรซิ่น ใยแก้ว เมด็พลาสตกิโพลเีอทลินี อปุกรณ์บำาบดันำ้าเสยี ปูนซเิมนต์ อะครลีคิ

1.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายที่มีความมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วง 

มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  
รวมถึงการป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทำางานในทุกขั้นตอน โดยการนำาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มาใช้ในการดำาเนนิธรุกจิ เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรมอย่างเคร่งครดั 

บริษัท ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตและได้มีการดำาเนินการและมาตรการควบคุมในด้าน 
สิ่งแวดล้อมตามข้อกำาหนดอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นกระบวนการถงึการนำาเศษวสัดทุิ้งจากกระบวนการ อาท ิการลดวสัดเุศษจาก 
การผลติและการนำากลบัมาใช้ใหม่ช่วยลดปรมิาณเศษวสัดทุิ้งจากกระบวนการผลติ โดยกากของเสยีและสิ่งปฏกิูล หรอืวสัดทุี่ไม่ใช้แล้วทาง
บรษิทัได้ว่าจ้างบรษิทั เบตเตอร์เวลิด์ กรนี จำากดั (มหาชน) ซึ่งได้รบัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเป็นผูด้ำาเนนิการ การนำานำ้าเสยีภายใน 
โรงงานกลบัมาผ่านกระบวนการบำาบดัและนำากลบัมาหมนุเวยีนใช้ใหม่โดยไม่มนีำา้เสยีโรงงานปล่อยสูแ่หล่งนำา้สาธารณะ เพื่อช่วยลดการใช้นำา้ 
และเป็นการช่วยอนรุกัษ์ทรพัยากรนำา้อกีด้วย ในด้านการประหยดัพลงังานไฟฟ้าบรษิทัได้มกีารดำาเนนิการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวง 2551  
ร่วมกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยมกีารจดัทำารายงานผลการจดัการพลงังานทกุปีอย่างต่อเนื่อง ใน
กระบวนการผลติได้ดำาเนนิการปรบัปรงุอปุกรณ์และหลอดไฟฟ้าชนดิ LED ซึ่งมปีระสทิธภิาพและช่วยประหยดัการใช้พลงังานไฟฟ้าได้อย่างมาก

ด้วยความตระหนักและกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง 
ในปี 2557 บรษิทัได้ยื่นขอการรบัรองมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และมาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขยีว (Green 
Industry) ระดบัที่ 4 จากกระทรวงอตุสาหกรรม โดยเป็นโรงงานที่มกีารบรหิารงานที่ได้มุ่งเน้นระบบสเีขยีวอย่างต่อเนื่องจากระดบัที่ 3 
ทางบริษัท ยังได้รับรางวัล CSR-DIW Award โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมจาก
กรมโรงงานอตุสาหกรรมตั้งแต่ปี 2553 จนถงึปัจจบุนั
1.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่ม ี-

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บรษิทัย่อย “PHA” เป็นผู้จดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน ภายใต้ตราสนิค้า MIRAGE โดย

มผีลติภณัฑ์ประเภทต่างๆ ดงันี้ 
 ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่ไวน์
 ตู้เย็นลำยภำพพิมพ์
 ตู้กดน�้ำร้อน-น�้ำเย็น
 เตำแก๊สพร้อมเตำอบตั้งพื้น
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขันและทิศทางการดำาเนินงาน
“PHA” ได้เน้นนโยบายการแข่งขันทางการตลาดเชิงรุก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำาคัญกับทั้ง

คณุภาพของตวัผลติภณัฑ์ และความพงึพอใจด้านการบรกิาร จงึเพิ่มร้านค้าตวัแทน และศนูย์บรกิารให้ครอบคลมุพื้นที่กลุม่เป้าหมาย
มากขึ้น พร้อมกนันี้ยงัมกีารฝึกอบรมช่างบรกิารของร้านค้าตวัแทนจำาหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รบับรกิารที่ดแีละมมีาตรฐาน นอกจากนี้
ยังได้นำาระบบการบรหิารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management - CRM) มาใช้เพื่อเก็บข้อมูล พฤติกรรมการ
บรโิภคของลูกค้า แล้วนำามาวเิคราะห์ ซึ่งช่วยให้เพิ่มขดีความสามารถในการให้บรกิารลูกค้าได้ดขีึ้น รวมถงึทำาให้เกดิประโยชน์ในด้าน
การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

2.2.2 แนวโน้มอุตสาหกรรม 
ด้วยผลกระทบจากการชะลอตวัของค่าใช้จ่ายภาคครวัเรอืนในระหว่างปี 2557 ซึ่งเกดิจากราคาพชืผลทางการเกษตรที่ตกตำา่ เช่น ราคาข้าว  

และยางพารา ทำาให้ภาคครัวเรือนมีกำาลังซื้อที่ลดลง ส่งผลต่อยอดจำาหน่ายของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนลดลงด้วยเช่นกัน  
ทั้งนี้รัฐบาลได้ตระหนักและเริ่มมีมาตรการช่วยเหลือ ผ่านการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ การสนับสนุนและการส่งเสริมการลงทุน อีกทั้งได้
จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา และชาวสวน ทำาให้เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ส่งผลให้แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าจะ
เตบิโตอย่างต่อเนื่อง อกีทั้งอตุสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยดัพลงังาน มปีัจจยัสนบัสนนุจากภาครฐัตามแผนอนรุกัษ์พลงังาน 20 ปีดงันี้

(1) ภาคบังคับด้วยกฎหมาย ได้แก่ พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550 และการกำาหนดมาตรฐานขั้นตำ่า และ
ฉลากประสทิธภิาพพลงังาน

(2) ภาคการสนบัสนนุและส่งเสรมิ ที่สำาคญั คอื การให้เงนิอดุหนนุเพื่อชดเชยผลประหยดัพลงังานที่ตรวจพสิูจน์หรอืประเมนิได้ 
(Standard Offer Program หรอื SOP) รวมถงึจะเน้นมาตรการที่ทำาให้เกดิการเปลี่ยนแปลงทศิทางตลาด (Market Transformation) และ
พฤตกิรรมของผู้ใช้พลงังาน โดยการบงัคบัให้ตดิฉลากแสดงประสทิธภิาพพลงังานของอปุกรณ์เครื่องใช้และอาคาร

ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปีข้างต้น การบังคับด้วยกฎระเบียบและมาตรการเพื่อสนับสนุนประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าในทุก
ภาคส่วนมุ่งเน้นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติการประหยัดพลังงานมากขึ้น จากนโยบายดังกล่าวจะเป็นปัจจัยบวกและส่งผลดี
ต่อผลติภณัฑ์ “MIRAGE”

2.2.3 ภาวะการแข่งขัน 
ในปี 2557 ธรุกจิการจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยดัพลงังาน มกีารแข่งขนักนัมากขึ้นเมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกจิ

ยงัชะลอตวั การใช้จ่ายภาคครวัเรอืนลดลง จงึมกีารแข่งขนัที่สงูขึ้นเพื่อรกัษาส่วนแบ่งตลาดและยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมคีูแ่ข่ง
ที่สำาคญั ได้แก่ บรษิทั ซนัเด้น อนิเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำากดั (SANDEN), บรษิทั ซงิเกอร์ ประเทศไทย จำากดั (มหาชน) (SINGER), 
บรษิทั เดอะคูล จำากดั (THE COOL) แต่อย่างไรกต็าม PHA ได้เน้นสนิค้าที่มคีณุภาพ และการบรกิารที่ด ีรวมถงึการสร้างความสมัพนัธ์
อนัดกีบัร้านค้าตวัแทนจำาหน่ายอย่างสมำ่าเสมอ

2.2.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจำาหน่าย
ผลติภณัฑ์ของ PHA ประกอบด้วยผลติภณัฑ์เชงิพาณชิย์ ดงันั้น กลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ประกอบการพาณชิย์ เช่น ร้านค้าปลกี 

ร้านค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร โรงแรม และรสีอร์ท โดยผ่านช่องทางการจดัจำาหน่าย ทั้งในและต่างประเทศดงันี้
1. ช่องทางการจำาหน่ายในประเทศ ผ่านทางร้านค้าตวัแทนจำาหน่าย (Traditional Trade) ได้แก่ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเครื่องเยน็ 

ซึ่งมจีำานวนกว่า 300 ร้านค้า รวมถงึร้านค้าปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ Power Buy 
2. ช่องทางการจำาหน่ายต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำาหน่ายต่างประเทศ ตลาดที่สำาคัญได้แก่ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน (AEC) เช่น สปป.ลาว และประเทศกมัพูชา 
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PHA สั่งซื้อสนิค้าจากผูผ้ลติในประเทศ ที่มคีวามเชี่ยวชาญและได้คณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ที่น่าเชื่อถอืมาอย่างยาวนาน
ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ลักษณะ OEM (Original Equipment Manufacturer) กล่าวคือ  
ผู้ผลติจะผลติสนิค้าภายใต้ตราสนิค้า “MIRAGE” ให้แก่ PHA โดยผู้ผลติหลกัได้แก่

 บรษิทั พานาโซนคิ แอพ็ไลแอนซ์ โคลด์เชน (ประเทศไทย) จำากดั สนิค้าที่ผลติได้แก่ ตู้แช่เยน็ ตู้แช่แขง็ และตู้แช่ไวน์
 บรษิทั ไฮเออร์ อเิลคทรคิอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากดั สนิค้าที่ผลติ ได้แก่ ตู้เยน็

โดยปกติ PHA จะส่งประมาณการผลิตให้กับผู้ผลิตทุก 3 เดือน และยืนยันการสั่งผลิตทุก 2 เดือน เพื่อให้ผู้ผลิตมีเวลาเพียง
พอในการจดัหาวตัถดุบิ วางแผนผลติ และผลติได้ทนัเวลา ส่วนการจดัจ้าง PHA สามารถยนืยนัราคาซื้อล่วงหน้าได้ถงึหนึ่งปี ดงันั้น  
PHA จงึสามารถป้องกนัความเสี่ยงจากการผนัผวนของต้นทนุผลติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ในด้านการรบัประกนัสนิค้า ผู้ผลติสนิค้ามขี้อตกลงจะเป็นผู้รบัผดิชอบในการรบัประกนัสนิค้า ทั้งนี้ เงื่อนไขและระยะเวลาการ
รบัประกนั จะขึ้นอยู่กบัสนิค้าที่ลูกค้าได้ซื้อไป และมรีะบบทะเบยีนประวตัสินิค้าเพื่ออ้างองิถงึระยะเวลารบัประกนั
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2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่ม ี-

3. ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บรษิทัย่อย “IGC” ดำาเนนิธรุกจิไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ซึ่งจดัอยูใ่นประเภทผูผ้ลติไฟฟ้า

เอกชนรายเล็กมาก (VSPP) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยแหล่งรายได้หลักของบริษัทจะมาจากค่า
ไฟฟ้า และส่วนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟ้าจำานวน 8 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 10 ปี สำาหรบัโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งนบัจากวนัเริ่มต้นเปิดดำาเนนิการ 
เชงิพาณชิย์ (COD) โดยในปัจจบุนั IGC ได้ COD สำาหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 3 แห่ง ที่จงัหวดัสระบรุโีดยครบถ้วนแล้ว

- โรงไฟฟ้าแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำาบลท่ามะปราง เปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิย์ตั้งแต่วนัที่ 27 ธนัวาคม 2553
- โรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำาบลชำาผกัแพว เปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิย์เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2556
- โรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ที่ ตำาบลห้วยแห้ง เปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิย์เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2556
โดยโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่งได้ทำาสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาครวม 15 เมกะวตัต์

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ธรุกจิพลงังานไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์เป็นธรุกจิที่ทำาสญัญาขายไฟฟ้ากบัภาครฐั โดยภาครฐัรบัซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลติได้และไม่เกนิ

จำานวนตามสญัญา จงึไม่มกีารแข่งขนักบับรษิทัอื่นๆ สำาหรบัแนวโน้มอตุสาหกรรมในปัจจบุนัพลงังานแสงอาทติย์เป็นแหล่งพลงังานทดแทน
อกีประเภทหนึ่งซึ่งได้รบัความสนใจไม่น้อยกว่าพลงังานทดแทนประเภทอื่นๆ เนื่องจากเป็นพลงังานที่สะอาด และความเข้มรงัสแีสงอาทติย์
ของประเทศไทยอยูใ่นเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ในการผลติไฟฟ้า ทำาให้ในปัจจบุนัภาคเอกชนเริ่มให้ความสำาคญัและเลง็เหน็ประโยชน์ในเชงิ
ธรุกจิจากการใช้พลงังานจากแสงอาทติย์มากขึ้น ดงัจะเหน็ได้จากสถานการณ์การตดิตั้งเซลล์แสงอาทติย์ในประเทศไทยมกีารปรบัตวัเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามเป้าหมายเดมิจากแผนพฒันากำาลงัการผลติไฟฟ้า (Power Development Plan “PDP”) ของภาครฐั จำานวน 2,000 เมกะวตัต์  
ได้มผีูย้ื่นข้อเสนอขายไฟฟ้ามามากกว่าจำานวนรบัซื้อ โดยปัจจบุนัมกีารทำาสญัญารบัซื้อและผลติแล้วกว่า 1,434 เมกะวตัต์ และผูท้ี่ยื่น
ข้อเสนอรอพจิารณารบัซื้อไฟฟ้าดงักล่าวถงึ 1,376 เมกะวตัต์ ซึ่งจะเกนิกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 2,000 เมกะวตัต์ ล่าสดุทางกระทรวง
พลงังานได้มกีารปรบัเป้าหมายการรบัซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยได้เพิ่มโครงการสำาหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ขนาดตดิตั้ง
ไม่เกนิ 5 เมกะวตัต์ รวม 800 เมกะวตัต์ และโครงการ Solar rooftop 200 เมกะวตัต์ และปรบัปรงุสญัญารบัซื้อไฟฟ้าจาก Adder มาเป็น
ระบบต้นทนุจรงิ (Feed In Tariff) ที่ราคา 5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งทางภาครฐัจะได้สรปุรปูแบบและประกาศเชญิชวน
เพื่อเสนอโครงการภายในปี 2558 ต่อไป ซ่ึ่งหากภาครฐัประกาศนโยบายชดัเจน IGC จะยื่นขอเสนอขายไฟฟ้าต่อภาครฐัด้วย
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มกีารจดัหาวตัถดุบิ ประกอบด้วย
1. พื้นที่และทำาเลที่ตั้ง IGC จะเลอืกทำาเลที่ตั้งของโครงการบรเิวณจงัหวดัสระบรุเีป็นพื้นที่ที่มคีวามเข้มของแสงอยูใ่นระดบัสงูสดุ

แห่งหนึ่งของประเทศ พื้นที่ตดิถนนใหญ่ใกล้กบัจดุเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของกฟภ. อยู่ในที่สูงไม่มปีระวตันิำ้าท่วมและมรีะบบป้องกนัภยั
ธรรมชาตทิี่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะมผีลต่อผลตอบแทนของการลงทนุและระยะเวลาคนืทนุของโครงการ 

2. การจดัหาอปุกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  มสี่วนประกอบหลกัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
คือ แผงโซลาร์เซลล์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า โดยผู้จัดจำาหน่ายอุปกรณ์ได้ให้การรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน 25 ปี  
และ 10 ปี ตามลำาดบั รวมไปถงึการรบัประกนัด้านประสทิธภิาพการทำางานของแผงโซลาร์เซลล์ในช่วง 10 ปีแรก โดยทางผู้จำาหน่าย
อปุกรณ์รบัประกนัประสทิธภิาพของแผงโซลาร์เซลล์โดยรวมที่ร้อยละ 90 และสำาหรบัช่วงหลงัจากนั้นจนถงึปีที่ 25 อยู่ที่ร้อยละ 80 
3.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่ม ี-
3.5 อื่นๆ

นอกจากนี้ IGC ยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โดยการอนุมัติของ 
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุสำาหรบัโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยมสีทิธปิระโยชน์ที่สำาคญัคอื

(1) ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลสำาหรบักำาไรที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุเป็นระยะเวลาแปดปีนบัตั้งแต่วนัเริ่มมรีายได้จาก
การประกอบกจิการ

(2) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนข้างต้นในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกต ิ
เป็นระยะเวลา ห้าปีนบัตั้งแต่วนัที่พ้นกำาหนดระยะเวลาตามข้อ (1)
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ก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงเป็นกระบวนก�รที่ส่งเสรมิให้บรษิทัส�ม�รถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้�หม�ยนำ�ไปสูก่�รสร้�งคณุค่�สงูสดุ 
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งยังช่วยให้บริษัทเติบโตอย่�งมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงได้พัฒน�ระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
โดยนำ�กรอบข้อกำ�หนดของระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ISO 31000 และ COSO ERM ม�ประยุกต์ใช้ โดยจัดทำ�คู่มือก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงเพื่อให้ก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นไปในทศิท�งเดยีวกนั

1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท มีก�รดำ�เนินก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พและเกิดประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงกำ�หนด 
ผงัก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงต�มแผนภ�พ

ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะทำางานบริหาร
ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของผู้รับผิดชอบ การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้�ที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงภ�ยในบริษัท 

กำ�หนดนโยบ�ย อนมุตัริะดบัคว�มเสี่ยงที่ยอมรบัได้ และระดบัเบี่ยงเบนที่ยอมรบัได้ (Risk appetite & risk tolerance) กำ�หนดทศิท�ง 
แนวท�ง ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ให้คำ�แนะนำ�และดำ�เนินก�รเพื่อให้มั่นใจว่�ผู้บริห�รมีเครื่องมือและกระบวนก�รที่เหม�ะสมใน
ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง สอบท�นก�รปฎิบัติต�มกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่�กระบวนก�รยังส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติ 
ได้อย่�งเหม�ะสม 



ร�ยง�นประจำ�ปี 255726

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้�ที่กำ�หนดสอบท�นและนำ�เสนอนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในธุรกรรมของบริษัท 
อ�ท ิคว�มเสี่ยงด้�นกลยทุธ์ ก�รเงนิ ก�รตล�ด ก�รข�ย ก�รปฏบิตักิ�ร ระเบยีบ กฎหม�ย ก�รทจุรติคอร์รปัชั่น ดำ�เนนิก�รให้มกี�ร
ประเมินคว�มเสี่ยง แผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง รวมถึงคู่มือก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและกำ�กับ ควบคุม ดูแลให้มีก�รปฏิบัติ ทบทวน
แนวท�งเครื่องมอืต่�งๆ ในก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง ให้มปีระสทิธภิ�พเหม�ะสมกบัลกัษณะ ขน�ดคว�มเสี่ยงแต่ละด้�นของธรุกรรมของ
บรษิทั ทบทวนก�รกำ�หนดระดบัคว�มเสี่ยงที่ยอมรบัได้ และม�ตรก�รในก�รดำ�เนนิก�รกรณทีี่ระดบัคว�มเสี่ยงที่เกนิกำ�หนด ตดิต�ม
ประเมนิผล ดำ�เนนิก�รแก้ไขปรบัปรงุผลก�รดำ�เนนิง�นด้�นคว�มเสี่ยงต่�งๆ ทั้งในภ�วะปกตแิละภ�วะวกิฤต

คณะท�างานบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน มีหน้�ที่ระบุ ประเมินคว�มเสี่ยง และจัดทำ�คว�มเสี่ยงระดับกระบวนก�ร 
หรือกิจกรรมของหน่วยง�น รวมทั้งจัดทำ�แผนบริห�รคว�มเสี่ยงและแผนควบคุมภ�ยในที่มีนัยสำ�คัญต�มแนวท�งและนโยบ�ย 
ที่ผู้บริห�รมอบหม�ย ดำ�เนินก�รต�มแผนบริห�รคว�มเสี่ยง รวมถึงก�รปรับปรุงหรือทบทวนแผนบริห�รคว�มเสี่ยงกรณีที่ปัจจัย 
คว�มเสี่ยงเปลี่ยนแปลง ประเมนิ ตดิต�ม ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นต�มแผนบรหิ�รคว�มเสี่ยง และก�รควบคมุภ�ยในที่สำ�คญัต�ม
กำ�หนดเวล� สนับสนุน ส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นต�มแผนบริห�รคว�มเสี่ยง และก�รควบคุมภ�ยในของเจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�น ให้มี
ประสทิธภิ�พ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง โดยเริ่มจ�กก�รกำ�หนดกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงต�มขั้น
ตอน ก�รประเมนิผลกระทบและโอก�สคว�มเสี่ยง กำ�หนดม�ตรก�รควบคมุและดำ�เนนิก�รจดัก�รคว�มเสี่ยงต�มแผนเยยีวย�เพื่อลด 
ผลกระทบและโอก�สที่อ�จเป็นส�เหตใุห้เกดิคว�มเสี่ยงดงักล่�ว มกี�รตดิต�มก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสี่ยงในภ�พรวม และประเมนิ
คว�มเสี่ยงอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจว่�ผู้บริห�รมีเครื่องมือและกระบวนก�รในก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม  
ซึ่งดำ�เนนิไปอย่�งมปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิล

โดยมปีัจจยัเสี่ยงที่มนียัสำ�คญัต่อเป้�หม�ยในก�รดำ�เนนิธรุกจิ ซึ่งเป็นทั้ง ปัจจยัภ�ยใน และปัจจยัภ�ยนอก ที่อ�จมผีลกระทบ 
ต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ทั้งท�งด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสรุปปัจจัยคว�มเสี่ยง ลักษณะคว�มเสี่ยง และ 
ม�ตรก�รรองรบัเพื่อลดคว�มเสี่ยงโดยแยกต�มประเดน็ ดงันี้

2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ประกอบด้วย
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เนื่องจ�กกลุ่มผลติภณัฑ์หลกัของบรษิทัซึ่งได้แก่ กลุ่มผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้�งและอตุส�หกรรม 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตร�ก�รเติบโตไปในทิศท�งเดียวกับก�รเติบโตของภ�วะอุตส�หกรรมของธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ ดังนั้นปริม�ณ
คว�มต้องก�รและร�ค�ของผลิตภัณฑ์ดังกล่�วจะขึ้นอยู่กับภ�วะอุตส�หกรรมของธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์โดยรวม อย่�งไรก็ต�ม
บริษัทได้กำ�หนดม�ตรก�รก�รป้องกันและจัดก�รคว�มเสี่ยงโดยกำ�หนดกลยุทธ์ด้�นก�รตล�ดและก�รบริห�รผลิตภัณฑ์ เพิ่มคว�ม
หล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์ มีก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยง โดยก�รขย�ยกลุ่มลูกค้�ให้หล�กหล�ยม�กขึ้น ก�รขย�ยตล�ดในกลุ่มลูกค้� 
ภ�คอุตส�หกรรม ก�รขย�ยตล�ดไปต่�งประเทศ พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตล�ด รวมถึงก�รขย�ยช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย 
สู่ตล�ดออนไลน์เพิ่มเตมิในปี 2558

นอกจ�กนี้บริษัทมีนโยบ�ยกระจ�ยแหล่งร�ยได้ไปยังธุรกิจใหม่ เพื่อลดก�รพึ่งพ�ร�ยได้จ�กส�ยผลิตภัณฑ์หลักที่มีคว�มเสี่ยง 
จ�กภ�วะอุตส�หกรรมอสังห�ริมทรัพย์ โดยได้ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ซึ่งดำ�เนินก�รโดย Infinite Green Co., Ltd. 
(IGC) และ ธรุกจิจดัจำ�หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ้�ที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงัง�นซึ่งดำ�เนนิก�รโดย Premier Home Appliance Co., Ltd. (PHA)

 ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทนและการเปลี่ยนแปลงด้านรสนิยมของผู้บริโภค
จ�กก�รสำ�รวจตล�ดพบว่�ผลิตภัณฑ์ประเภทถังเก็บนำ้�สำ�หรับอุปโภคและถังบำ�บัดนำ้�เสียที่ใช้สำ�หรับบ้�นพักอ�ศัยมีก�ร

พัฒน�ก�รผลิตโดยใช้วัสดุโพลีเอทิลีนม�กขึ้น ดังนั้นห�กผู้บริโภคมีรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงโดยมีคว�มต้องก�รสินค้�ทดแทนม�กขึ้น 
อ�จส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�น อย่�งไรก็ต�มปัจจัยด้�นคุณภ�พและร�ค�จำ�หน่�ยยังเป็นปัจจัยหลักที่จะทำ�ให้กลุ่มลูกค้� 
พิจ�รณ�เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�และก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กผลิตภัณฑ์ทดแทน 
บรษิทัจงึมนีโยบ�ยที่จะพฒัน�กระบวนก�รผลติและรปูแบบของผลติภณัฑ์ใหม่ที่ทนัสมยัออกสูต่ล�ดอย่�งต่อเนื่องตลอดจนก�รเพิ่มคว�ม 
หล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีคณะทำ�ง�นด้�นเทคโนโลยีโดยร่วมมือกับองค์กรภ�ครัฐและสถ�บันก�รศึกษ�เพื่อทำ�ง�นด้�น
นวตักรรมและเทคโนโลยี
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ความเสี่ยงด้านการเงิน ประกอบด้วย
 ความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจ�กบริษัทมีร�ยได้จ�กก�รส่งออกสินค้� ขณะเดียวกันก็มีก�รสั่งซื้อวัตถุดิบบ�งส่วนจ�กต่�งประเทศ อ�จส่ง
ผลกระทบต่อต้นทุนสินค้� บริษัทมีม�ตรก�รก�รป้องกันและจัดก�ร จ�กก�รที่บริษัทมีทั้งร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยเป็นเงินสกุล
ต่�งประเทศในสกุลเงินเดียวกันส�ม�รถหักกลบกันได้ (Natural Hedge) เป็นก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รผันผวนอีกทั้งบริษัท
ยังได้กำ�หนดนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนด้วยก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ยอัตร�แลกเปลี่ยนล่วงหน้� (Forward  
Contract) โดยบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อที่ได้รบัก�รสนบัสนนุสำ�หรบัทำ�ธรุกรรมซื้อข�ยอตัร�แลกเปลี่ยนเงนิตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� อย่�ง
เพยีงพอ
ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน  

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตน้อยราย
บริษัทย่อยมีก�รประกอบธุรกิจโดยก�รว่�จ้�งผลิตสินค้�ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้�ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังง�น  

เพื่อจดัจำ�หน่�ยภ�ยใต้ตร�สนิค้� “MIRAGE” ซึ่ง บรษิทัย่อยอ�จต้องเผชญิกบัคว�มเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพงิผู้ผลติน้อยร�ย บรษิทัย่อยได้
เล็งเห็นถึงคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจนี้ จึงได้ติดต่อผู้ผลิตสำ�รองไว้แล้วหล�ยร�ย สำ�หรับในกรณีที่ผู้ผลิตร�ยเดิมไม่ส�ม�รถผลิต
ผลติภณัฑ์ให้แก่บรษิทัย่อยได้

 ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขัน
บริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำ�หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ้�ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังง�น โดยเป็นก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นลูกค้� 

ที่เป็นร้�นตวัแทนจำ�หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ้� เครื่องเยน็ แต่ปัจจบุนัม ีLocal Brand และ ผู้ประกอบธรุกจิที่นำ�เข้�สนิค้�จ�กต่�งประเทศ 
ที่มรี�ค�ถูกม�จำ�หน่�ยม�กขึ้น ซึ่งส่งผลต่อส่วนแบ่งก�รตล�ดและผลประกอบก�รของบรษิทั

อย่�งไรกต็�ม บรษิทัมแีผนง�นที่จะพฒัน�ร้�นตวัแทนจำ�หน่�ยทั่วประเทศไม่น้อยกว่� 300 ร�ย ให้มศีกัยภ�พเพิ่มขึ้น รวมถงึ
สร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับร้�นตัวแทนจำ�หน่�ยดังกล่�ว โดยมุ่งเน้นคุณภ�พของสินค้�และบริก�รที่ดี พร้อมทั้งมีแผนก�รขย�ยตล�ด
ไปยงักลุ่มประเทศเพื่อนบ้�นในประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน
ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

 ความเสี่ยงในด้านความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 
ปัจจบุนัประสทิธภิ�พในก�รดำ�เนนิง�นโดยรวมของทั้งระบบอยู่ที่ประม�ณร้อยละ 80 ทั้งนี้ ห�กเกดิคว�มผดิพล�ดหรอือปุกรณ์

ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนก�รผลิตกระแสไฟฟ้�บกพร่อง จะทำ�ให้ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นโดยรวมลดตำ่�ลง  
ซึ่งส่งผลต่อปรมิ�ณกระแสไฟฟ้�ที่ผลติได้และทำ�ให้ร�ยได้ลดลง 

อย่�งไรก็ต�มบริษัทย่อย มีระบบก�รบริห�รจัดก�รและมีพนักง�นที่มีคว�มรู ้คว�มส�ม�รถประกอบกับมีผู ้เชี่ยวช�ญ 
จ�กผู้จำ�หน่�ยอปุกรณ์ประจำ�อยู่ที่โรงไฟฟ้� เพื่อคอยให้คำ�ปรกึษ�ท�งเทคนคิ ในก�รดูแลปรบัปรงุประสทิธภิ�พของโรงไฟฟ้�ให้ดยีิ่ง
ขึ้นรวมทั้ง มกี�รว�งระบบซอฟต์แวร์ที่ส�ม�รถช่วยวเิคร�ะห์ประสทิธภิ�พในก�รทำ�ง�นของระบบก�รผลติไฟฟ้� ซึ่งส�ม�รถร�ยง�น
ผลทันทีในกรณีที่เกิดปัญห�ของแผงโซล�ร์เซลล์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของระบบก�รผลิต นอกจ�กนี้อุปกรณ์ต่�งๆ ยังมีก�รรับประกัน
ประสทิธภิ�พและอ�ยกุ�รใช้ง�นโดยผู้ผลติอกีด้วย

 ความเสี่ยงด้านคู่สัญญาในการรับซื้อไฟฟ้า
โดยในปัจจบุนับรษิทัย่อยได้เปิดดำ�เนนิก�รเชงิพ�ณชิย์ (“COD”) สำ�หรบัโรงไฟฟ้�พลงัง�นแสงอ�ทติย์ 3 แห่งดงันี้ 
- โรงไฟฟ้�แห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำ�บลท่�มะปร�ง เปิดดำ�เนนิก�รเชงิพ�ณชิย์ตั้งแต่วนัที่ 27 ธนัว�คม 2553
- โรงไฟฟ้�แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำ�บลชำ�ผกัแพว เปิดดำ�เนนิก�รเชงิพ�ณชิย์เมื่อวนัที่ 26 เมษ�ยน 2556
- โรงไฟฟ้�แห่งที่ 3 ตั้งอยู่ที่ตำ�บลห้วยแห้ง เปิดดำ�เนนิก�รเชงิพ�ณชิย์เมื่อวนัที่ 26 เมษ�ยน 2556
โดยมีก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (กฟภ.) เป็นคู่สัญญ�ในก�รรับซื้อไฟฟ้� โดยบริษัทย่อยอ�จมีคว�มเสี่ยงในก�รจำ�หน่�ยไฟฟ้� 

ให้แก่ กฟภ. ในกรณีที่สัญญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�ถูกยกเลิก อย่�งไรก็ต�มคว�มเสี่ยงดังกล่�วก็จะไม่เกิดขึ้น ห�กบริษัทย่อยไม่ได้ละเมิด
สญัญ�ที่ตกลงไว้กบัท�ง กฟภ.    

 ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่อาจจะกระทบต่อผลตอบแทนของธุรกิจ
ก�รประกอบธุรกิจไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์นั้นต้องพึ่งพิงคุณภ�พและคว�มเข้มของแสงเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทย่อยอ�จจะ

เผชิญกับคว�มเสี่ยงด้�นภัยธรรมช�ติที่อ�จจะกระทบต่อผลตอบแทนของธุรกิจได้ เนื่องด้วยเหตุก�รณ์ภัยธรรมช�ติไม่ส�ม�รถค�ด
ก�รณ์ได้ อย่�งไรก็ต�มท�งบริษัทย่อยได้ว�งแผนสำ�หรับป้องกันปัญห�นี้ โดยก�รเลือกพื้นที่สำ�หรับก�รป้องกันอุทกภัย ซึ่งบริษัท
ย่อยได้วเิคร�ะห์ต�มหลกัภูมศิ�สตร์และคดัเลอืกพื้นที่ที่มโีอก�สเสี่ยงน้อยที่สดุ นอกจ�กนั้นก�รผลติไฟฟ้�ของโรงไฟฟ้�แต่ละแห่งจะ
แยกกนัผลติและแยกจดุจำ�หน่�ยไฟฟ้� ดงันั้นในกรณทีี่โรงไฟฟ้�แห่งใดแห่งหนึ่งได้รบัคว�มเสยีห�ยจ�กเหตกุ�รณ์ไม่ค�ดคดิจะไม่ส่ง
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ผลกระทบต่อโรงไฟฟ้�แห่งอื่น รวมทั้งท�งทมีบรหิ�รยงัได้จดัห�อปุกรณ์ป้องกนัภยันำ�้ท่วมและปรบัปรงุระบบก�รป้องกนัภยัอย่�งต่อ
เนื่องในปีที่ผ่�นม� อ�ทเิช่น ก�รตดิตั้งเครื่องสูบนำ�้เพิ่มเตมิ ปรบัปรงุประตูระบ�ยนำ้� และเสรมิคนัดนิในโครงก�รทั้ง 3 แห่ง นอกจ�ก
นี้บริษัทย่อยได้จัดทำ�แผนง�นรองรับเหตุก�รณ์ภัยธรรมช�ติพร้อมทั้งทำ�ประกันภัยท�งธุรกิจเพื่อคุ้มครองให้ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจได้
อย่�งต่อเนื่อง กรณมีคีว�มเสยีห�ยเกดิขึ้น
ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานลม

อยู่ระหว่�งก�รศึกษ� วิเคร�ะห์คว�มเป็นไปได้ของโครงก�ร ประกอบกับนโยบ�ยภ�ครัฐยังไม่ชัดเจนด้�นก�รส่งเสริมให้ภ�ค
เอกชนดำ�เนนิก�ร บรษิทัมมี�ตรก�รในก�รตดิต�มนโยบ�ยและทศิท�งของรฐัเพื่อนำ�ม�กำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนนิก�รต่อไป
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ข้อมูลทั่วไป

  บริษัท  : บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัท)
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย 
     และระบบสำ�รองน้ำ� ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้�งและอุตส�หกรรม 
 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่  :  เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
     กรุงเทพมห�นคร 10250
 ที่ตั้งโรงงาน  :  เลขที่ 454 หมู่ 9 ถนนกบินทร์บุรี-นครร�ชสีม� กม. 12 ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินทร์บุรี 
     จังหวัดปร�จีนบุรี 25110
 เลขทะเบียนบริษัท :  0107555000309 
 Home Page :  www.premier-products.co.th
 โทรศัพท์ :  0-2301-2100-1
 โทรสาร :  0-2398-1301
 ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บ�ท
 จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว : 300,000,000 หุ้น
 งานเลขานุการบริษัท
 โทรศัพท์ : 0-2301-1569
 โทรสาร : 0-2748-2063
 E-mail : Teerapol@pfc.premier.co.th
 นักลงทุนสัมพันธ์
 โทรศัพท์ : 0-2301-1550 
 โทรสาร : 0-2398-1188
 E-mail : ircontact@pp.premier.co.th
 
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

  บริษัท : บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพล�ยแอนซ์ จำ�กัด (“PHA”)
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  บริษัทเป็นผู้จัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้�ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังง�น 
 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทป�ร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
     เขตประเวศ กรุงเทพมห�นคร 10250
 เลขที่ทะเบียนบริษัท : 0105547029580
 Home Page : -
 โทรศัพท์ : 0-2301-1000
 โทรสาร : 0-2301-1722
 ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บ�ท
 จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว : 10,000 หุ้น
 จำานวนหุ้นที่บริษัทถืออยู ่ : 9,997 หุ้น  

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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  บริษัท : บริษัท อินฟินิท กรีน จำ�กัด (“IGC”)
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้�เอกชน
     ร�ยเล็กม�ก (Very Small Power Producer)
 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ : เลขที่ 133/1 หมู่ที่ 4 ตำ�บลท่�มะปร�ง อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
 สำานักงานสาขา : เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ชั้นที่ 2 โซนเอ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
     เขตประเวศ กรุงเทพมห�นคร 10250
 ที่ตั้งโรงงาน (1) :  เลขที่ 133/1 หมู่ที่ 4 ตำ�บลท่�มะปร�ง อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
 ที่ตั้งโรงงาน (2) :  เลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ตำ�บลชำ�ผักแพว อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
 ที่ตั้งโรงงาน (3) :  เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ตำ�บลห้วยแห้ง อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 
 เลขที่ทะเบียนบริษัท :  0105551131521
 Home Page : -
 โทรศัพท์ : 036-247-200 , 02-301-1586
 โทรสาร : 036-247-203
 ทุนจดทะเบียน : 600,000,000 บ�ท
 จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว : 60,000,000 หุ้น  
 จำานวนหุ้นที่บริษัทถืออยู ่ : 45,358,983 หุ้น

  บริษัท : บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำ�กัด (“PPW”)
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยกระแสไฟฟ้�จ�กพลังง�นลม 
 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ : เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
     กรุงเทพมห�นคร 10250
 เลขที่ทะเบียนบริษัท :  0105556141117
 Home Page : -
 โทรศัพท์ : 0-2301-1586
 โทรสาร : 0-2301-2491
 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บ�ท
 จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว : 500,000 หุ้น 
 จำานวนหุ้นที่บริษัทถืออยู ่ : 399,998 หุ้น 
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1) นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 
    อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
    เลขที่ 62 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
    โทรศัพท์ 0-2229-2800  
    โทรส�ร 0-2359-1259
    TSD Call Center 0-2229-2888
    Website : http://www.tsd.co.th
    E-mail : TSDCallCenter@set.or.th

2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ -ไม่มี-

3) ผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557 น�งชลรส สันติอัศวร�ภรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4523 หรือ
    น�ยณรงค์ พันต�วงษ์  ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3315 หรือ
    น�งส�วสุพรรณี ตริย�นันทกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4498 
    บริษัทสำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด  
    อ�ค�รเลครัชด� ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชด�ภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110
    โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190
    โทรส�ร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

4) ที่ปรึกษาทางการเงิน -ไม่มี-

5) ที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่มี-

6) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ  สัญญ�ว่�จ้�งบริห�รและให้คำ�ปรึกษ�ธุรกิจ
 ภายใต้สัญญาการจัดการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำ�กัด
    เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทป�ร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
   แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมห�นคร 10250
    โทรศัพท์ 0-2301-1000
    โทรส�ร 0-2398-1188
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1. จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้�นบ�ท เรียกชำ�ระแล้ว 300 ล้�นบ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 300 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้ 
หุ้นละ 1 บ�ท

2. ผู้ถือหุ้น 

(1) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ร�ยละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 ร�ยแรก ที่มีชื่อปร�กฏต�มทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2557

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำ�กัด*    174,917,820  58.30

 - บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำ�กัด   174,817,805  58.27

 - น�งวิมลทิพย์ พงศธร 100,015  0.03

2 ธน�ค�รซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มห�ชน)   15,079,690  5.03

3 ธน�ค�รยูโอบี จำ�กัด (มห�ชน)   7,876,520  2.63

4 น�งส�วอุไรวรรณ แซ่หลี   6,475,000  2.16

5 ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)   5,671,975  1.89

6 ธน�ค�รไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มห�ชน)   3,967,350  1.32

7 น�ยสุรเดช บุณยวัฒน   2,903,900  0.97

 - น�ยสุรเดช บุณยวัฒน   1,403,900  0.47

 - น�งสุพรรณี บุณยวัฒน (คู่สมรส) 1,500,000  0.50

8 น�ยประธ�น เปล่งวิทย�   1,970,000  0.66

9 น.ส.วนิด� นร�กรมังคล�   1,500,000  0.50

9 น.ส.สุพพต�  บุณยวัฒน   1,500,000  0.50

9 น�ยสุรพันธ์  บุณยวัฒน   1,500,000  0.50

10 น�ยวรพงษ์ ล�ดเสน�   1,395,000  0.47

 รวม   224,757,255  74.92

*นับรวมหุ้นของนางวิมลทิพย์  พงศธร จำานวน 100,015 หุ้น  โดยนางวิมลทิพย์ พงศธร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 99.84 ในบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่นแคปปิตอล จำากัด



33บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)

(2) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เท่ากับร้อยละ 35.19
(3) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการบริษัท มีดังนี้

 ชื่อ ประกอบธุรกิจประเภท บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำ�กัด  บริก�รจัดก�รธุรกิจและก�รลงทุน  น�ยสุรเดช บุณยวัฒน  
  น�งดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ 
  น�งวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
  น�ยสมช�ย ชุณหรัศมิ์ 
  เป็นกรรมก�รร่วม

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

-  ไม่มี -
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บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ได้และหักสำารองตามที่กฎหมายกำาหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นกับแผนการลงทุน 
ความจำาเปน็ และความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคต ทัง้นีม้ตขิองคณะกรรมการบรษิทัทีอ่นมุตัใิหจ้า่ยเงนิปนัผลจะตอ้งอนมุตัจิากทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้ เวน้แตก่ารจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจอนมุตัใิหจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลได ้โดยจะรายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

บรษิทัจา่ยเงนิปนัผลจากผลการดำาเนนิงานจากงบเฉพาะกจิการใหก้บัผูถ้อืหุน้ โดยมขีอ้มลูการจา่ยเงนิ ปนัผลยอ้นหลงัโดยสรปุ
ดังนี้

 

 
  

นโยบายการจ่ายปันผล

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2557 ต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท
** อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำารองตามกฎหมายและหักผลขาดทุนสะสมยกมาในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ
ร้อยละ 55 และร้อยละ 61 ตามลำาดับ

	 ปี	 2557*	 2556	 2555

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น   (บาท:หุ้น) 0.27 0.32 0.36

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น   (บาท:หุ้น) 0.16  0.05 -

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%)** 59 16 -
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายขายผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายโรงงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายทรัพยากรบุคคล

และระบบงาน

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ
บริษัทย่อย	PHA

กรรมการผู้จัดการ
บริษัทย่อย	IGC

กรรมการผู้จัดการ
บริษัทย่อย	PPW
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(1) นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง เป็นกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 เมื่อวันที่  
24 เมษายน 2557 และแสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก

(2)  นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 เมื่อวันที่  
24 เมษายน 2557 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งภายหลังได้รับการแต่งตั้ง 

(3)  นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557  
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งภายหลังได้รับการแต่งตั้ง

(4) นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ ลาประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 และลาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 
2/2557 เนื่องจากตารางการประชุมที่บริษัทกำาหนดไว้ทับซ้อนกับกำาหนดการเดินทางไปต่างประเทศที่กรรมการได้กำาหนด
ไว้ล่วงหน้าแล้ว

โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)
	 รายชื่อกรรมการ		 ตำาแหน่ง	 ประชุม	 ประชุม	 ประชุม	 ประชุม
   คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 สามัญ
	 	 	 	 ตรวจสอบ	 ค่าตอบแทน	 ผู้ถือหุ้น

1. นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการ 4/4 - 1/1 1/1
  ประธานกรรมการค่าตอบแทน

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ  4/4 - 1/1 1/1
  กรรมการค่าตอบแทน

3. นายเอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ 4/4 - - 1/1

4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ 4/4 - - 1/1

5. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง (1) กรรมการ 1/1 - - 1/1

6. นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ (2) กรรมการ 3/3 - - -

7. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ (3) กรรมการ 3/3 - - -

8. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ (4) กรรมการอิสระ 3/4 7/8 1/1 1/1
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการค่าตอบแทน

9. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ 4/4 8/8 - 1/1
  กรรมการตรวจสอบ

10. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ 4/4 8/8 - 1/1
  กรรมการตรวจสอบ

1.	คณะกรรมการบริษัท	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 
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กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสุรเดช บุณยวัฒน นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์  

นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ และนายมณฑล หรรษคุณารมณ์ สองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท
วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	

ในการประชมุสามญัประจำาป ีกรรมการตอ้งออกจากตำาแหนง่หนึง่ในสาม ถา้จำานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเปน็สามสว่น
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง 
ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้
อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1) การจัดการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำาเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำา
รายการเกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงาน
ราชการอื่นๆ กำาหนด เป็นต้น

(2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำาคัญ เช่น นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อำานาจ
การบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ 
ที่กฎหมายกำาหนดเป็นประจำาทุกปี

(3) กำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
(4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 

พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ

(5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
(6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(7) กำากับดูแลให้บริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และ

การติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
(8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ

บัญชีไว้ในรายงานประจำาปี
(9) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง

เป็นธรรม และคำานึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดำาเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
(10) อำานาจในการดำาเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำาหนดให้รายการ 

ที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
(ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 (ก) เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 (ข) การทำารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ 

  อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ

กรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำานาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำานาจหรือการมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้กรรมการ
หรือผู้รับมอบอำานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอืน่ใด ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย รวมทัง้กำาหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุในการทำารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัท ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 



รายงานประจำาปี 255738

	 รายชื่อผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง
	 บริษัท

 1. นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ กรรมการผู้จัดการ

 3. นางสาวณัฐญา นวลพลับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

 4. นายพรสันต์ ชูเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคลและระบบงาน

 5. นายเดชา แก้วพฤหัสชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม

 6. นายสุรศักดิ์ ภัสสร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายขายผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด

 7. นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน

2.	ผู้บริหาร	

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

		 รายชื่อผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง
	 บริษัทย่อย	PHA

 1. คุณอภิสิทธิ์ โอภาสสัจจะกุล กรรมการผู้จัดการ

		 รายชื่อผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง
	 บริษัทย่อย	ICG

 1. MR. Johnny Ko กรรมการผู้จัดการ

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำานาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท 

มอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณากลั่นกรอง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท 

ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) กำากับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
(3) มีอำานาจในการดำาเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำาหนดไว้ในอำานาจดำาเนินการของบริษัท
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการมีอำานาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายรวมถึงเรื่อง 

หรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ดำาเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำาวันของบริษัท
(2) จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เสนอขอ

ความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(3) ดำาเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
(4) ควบคุมดูแลให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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(5) มีอำานาจในการดำาเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำาหนดไว้ในอำานาจดำาเนินการของบริษัท
(6) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
(7) เปน็ผูร้บัมอบอำานาจของบรษิทัในการบรหิารกจิการของบรษิทัใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์อ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้กำาหนด  

คำาสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(8) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ
ทัง้นีอ้ำานาจกรรมการผูจ้ดัการตลอดจนการมอบอำานาจแกบ่คุคลอืน่ทีก่รรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร จะไมร่วมถงึอำานาจหรอืการ

มอบอำานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำาเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติ
รายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับ
ของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

3.	เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เพื่อทำาหน้าที่
เกี่ยวกับการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสนับสนุนให้การ
กำากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้     

คุณสมบัติ
(1) ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจำากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(2) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำากับดูแลกิจการ
(3) ตอ้งมคีวามรูใ้นธรุกจิประเภทตา่งๆ ของบรษิทั และความสามารถในการสือ่สารทีด่ ีเปน็คณุสมบตัเิสรมิทีช่ว่ยใหก้ารทำาหนา้ที่

เลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกัของเลขานกุารบรษิทั คอื การสนบัสนนุคณะกรรมการในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎระเบยีบ สำาหรบัหนา้ที่

รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดยคณะ

กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฎิบัติที่ดี  
(2) แจง้มตแิละนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ใหผู้บ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งและตดิตามการปฏบิตัติามมตแิละนโยบายดงักลา่ว 

ผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(3) ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  

ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ
(4) ดแูลใหห้นว่ยงานเลขานกุารบรษิทัเปน็ศนูยก์ลางของขอ้มลูองคก์ร อาท ิหนงัสอืจดทะเบยีนนติบิคุคล บรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั 

ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
(5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำากับ ดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย  

กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
(6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น 
(7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการ
(8) จัดให้มีการให้คำาแนะนำาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  
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4.	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร						

บรษิทัมนีโยบายจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัทีเ่หมาะสม กบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิาร
แต่ละท่าน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดในชว่งเวลาเดยีวกนัรวมถงึพจิารณาจากผลการดำาเนนิงานของบรษิทัและภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิรบัชอบของกรรมการและ
ผูบ้รหิารแตล่ะทา่น โดยคา่ตอบแทนกรรมการอยูใ่นรปูบำาเหนจ็ประจำาปแีละเบีย้ประชมุ สำาหรบัคา่ตอบแทนผูบ้รหิารอยูใ่นรปูเงนิเดอืน 
โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก.	ค่าตอบแทนกรรมการ	
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ 

																องค์ประกอบค่าตอบแทน		 ปี	2557

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
เบี้ยประชุม  - ประธาน (บาท/ครั้ง)  20,000
  - กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)  15,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
เบี้ยประชุม  - ประธาน (บาท/ครั้ง)  20,000
  - กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)  15,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม  - ประธาน (บาท/ครั้ง)  12,000
  - กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)  10,000

บำาเหน็จ
  - ประธานกรรมการ (บาท/ปี)  250,000
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)  250,000
  - กรรมการ (บาท/คน/ปี)  220,000

สิทธิประโยชน์อื่น	 ไม่มี

หมายเหตุ เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม
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ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการค่าตอบแทนดังนี้

	 ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท)
	 	 รายชื่อกรรมการ		 ตำาแหน่ง	 	 เบี่ยประชุม	 	 บำาเหน็จ
    คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 กรรมการ	 รวม
    บริษัท	 ตรวจสอบ	 ค่าตอบแทน 

1. นายสุรเดช  บุณยวัฒน* ประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการ
  ค่าตอบแทน - - - - -

2. นางดวงทิพย์  เอี่ยมรุ่งโรจน์* กรรมการ
  กรรมการค่าตอบแทน - - - - -

3. นายเอกราช  กลัดพันธุ์* กรรมการ - - - - -

4. นางวไลรัตน์  ผ่องจิตต์* กรรมการ - - - - -

5. นายสมชาย  ชุณหรัศมิ์* กรรมการ - - - - -

6. นายมณฑล  หรรษคุณารมณ์*  กรรมการ - - - - -

7. นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ  กรรมการอิสระ 44,000 116,000 10,000 200,000 370,000
  ประธานกรรมการ
  ตรวจสอบ
  กรรมการค่าตอบแทน 

8. นายชัยวัฒน์  นิตยาพร กรรมการอิสระ 59,000 103,000 - 200,000 362,000
  กรรมการตรวจสอบ 

9. นายปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ 59,000 103,000 - 200,000 362,000
  กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ * กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

ข.	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	
ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารดังนี้

	 ปี	2557
	 ประเภทของค่าตอบแทน	 จำานวนผู้บริหาร	 ค่าตอบแทน	(บาท)

 เงินเดือน โบนัส 7 ท่าน  20,651,063

(2)	ค่าตอบแทนอื่น
ก.	ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
 - ไม่มี -
ข.	ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
 เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

โดยในปี  2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร 7 ราย รวมทั้งสิ้น 1,076,010 บาท
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(3)	การว่าจ้างด้านการบริหารและให้คำาปรึกษาธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด (PFC) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  

ใหด้ำาเนนิการดา้นงานบรหิารและงานสนบัสนนุแกบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ย ตามสญัญาวา่จา้งบรหิารและใหค้ำาปรกึษาธรุกจิ โดยขอบเขต
การให้บริการของ PFC ครอบคลุมงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านการบริหารและนโยบาย งานสนับสนุนด้านบัญชีและการเงิน ด้าน
การพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ด้านระบบงานและข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ 

การว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน (outsourcing) ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อใช้บริการจาก
หน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) ตามขนาด
และปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุน 
ให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ PFC เป็นรายเดือน โดยบริษัท มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 400,000 บาท PHA IGC มีค่า 
ใช้จ่ายต่อบริษัทเดือนละ 125,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าว PFC กำาหนดอัตราค่าบริการโดยคำานวณบนหลักเกณฑ์การกระจายต้นทุน
และค่าใช้จ่ายของ PFC ไปยังกลุ่มบริษัทผู้ว่าจ้างโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ รายได้รวม สินทรัพย์รวม และจำานวนบุคลากร
ของแต่ละบริษัท 

ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนถึงกำาหนดระยะเวลาตามสัญญาได้ ถ้า PFC ดำาเนินการไม่เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ และ PFC จะเรียกร้องค่าจ้างส่วนที่เหลือตามระยะเวลาจ้างหรือค่าเสียหายใดๆ แก่บริษัทไม่ได้ทั้งสิ้น และเมื่อ
ครบกำาหนดอายุสัญญาแล้ว ให้ถือว่าสัญญามีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยถือข้อตกลงเดิมจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา  
โดยฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบก่อนวันหมดอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 90 วัน

อยา่งไรกต็าม การทำาสญัญากบั PFC ดงักลา่ว ถอืเปน็การทำารายการระหวา่งกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการทำารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้หาก PFC  
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา หรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำารายละเอียด  
และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นของความเหมาะสมของ
สัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทำาสัญญาใหม่

5.	บุคลากร

จำานวนพนักงานและผลตอบแทน
บรษิทักำาหนดนโยบายคา่ตอบแทนพนกังานทีส่อดคลอ้งกบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทั ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทั

มีพนักงานทั้งหมด 635 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำานวนทั้งสิ้น 217,244,353 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน 
ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการเป็นต้น นอกจากนี้ 
บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในลักษณะเดียวกับบริษัทรวม 22,169,049 บาท

จำานวนพนักงานและค่าตอบแทนปี	2557	 บริษัท		 PHA	 IGC	 PPW	 รวม
	 	 	 	 (บริษัทย่อย)	 (บริษัทย่อย)	 (บริษัทย่อย)

ผู้บริหาร       - ชาย (คน) 6 2 2 - 10
 - หญิง (คน) 1 2 1 - 4

พนักงานปฏิบัติการและบริการ - ชาย (คน)             223 1 6 - 230
                    - หญิง (คน) 92 - 1 - 93

พนักงานในสำานักงาน - ชาย (คน) 164 14 13 - 191
                     - หญิง (คน) 149 6 5 - 160

รวม  (คน)  635 25 28 - 688

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)  217,244,353 8,797,416 13,371,633 - 239,413,402



43บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

ในปี 2557 บริษัทมีพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำานวน 104 คน โดยพนักงานที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นพนักงานสายการผลิต 
เนื่องจากยอดขายที่เติบโตขึ้นอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน
เสมอมา และบริษัทไม่มีข้อข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ กับพนักงานในระยะเวลา 3 ปีผ่านมา
นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทกำาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีคุณลักษณะ 3 ประการ ประกอบด้วย 
1. เป็นคนดี มีวินัย และรับผิดชอบ
2. เป็นคนเก่ง มีความรู้ ทักษะ ความสามารถอย่างมืออาชีพ
3. ทำางานอย่างมีความสุข รู้เหตุ รู้ผล เห็นคุณค่าตนเอง ผู้อื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์บรษิทัจงึนำาระบบ เครือ่งมอื และกจิกรรมหลากหลาย มาชว่ยในการพฒันา ฝกึอบรมพนกังาน ตัง้แตก่าร

จัดทำาแผนการพัฒนาฝึกอบรม ระยะ 3 ปี (Master Plan Training) มีการทบทวนทุกปี ระบบ Competency ระบบ KPI (Key Performance  
Indicator) ระบบ KM (Knowledge Management) ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสโดยการตรวจติดตามจากผู้บริหาร  
Top Visit ระบบ Happy 8 Work place การฝึกอบรม ความรู้ในงาน และความรู้เสริมในงานโดยหัวหน้างาน การเพิ่มผลผลิต การทำา
กิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยจิตอาสาผ่านคณะกรรมการสโมสรพนักงาน เป็นต้น

บริษัทได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานโดย แบ่งการอบรมออกเป็นหมวดความรู้ ดังนี้
1. หมวดความรู้พื้นฐานในงาน ได้แก่ ความรู้ในการทำางานของแต่ละตำาแหน่งงานตามลักษณะงานที่พนักงานรับผิดชอบ  

สอนโดยหัวหน้างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการสอนแบบ on the job training อาทิ ความรู้ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 50001, ISO 26000, ISO 31000, มอก.18001, OHSAS 18001, มรท.8001 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Happy  
8 Work Place เป็นต้น

ในปี 2557 บริษัทได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พรบ.ส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งได้รับการรับรองให้เป็นสถานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ในการทำางานระดับหัวหน้างานและบริหารจากกระทรวงแรงงาน

2. หมวดทักษะการบังคับบัญชาเพื่อพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้างานให้มีความรู้และทักษะการบังคับบัญชา อาทิ ความรู้
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทักษะการเป็นหัวหน้างาน HR for line Manager คุณธรรม จริยธรรมสำาหรับหัวหน้างาน การสอนงาน 
การนำาเสนอ การวางแผนกลยุทธ์ตามแนวทางการจัดการ TQM (Thailand Quality Award) เป็นต้น

3. หมวดความรู้เสริมในงานและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ในการปรับปรุงงานรวมถึงความรู้ลึกในสายอาชีพ  
อาทิ โครงการฝึกซ้อมปฏิบัติงานและการช่วยเหลือการทำางานในพื้นที่อับอากาศ การออกแบบและควบคุมระบบบำาบัดน้ำาเสียแบบไร้
อากาศ การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟท็อป (Solar rooftop) การบัญชีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง การวางแผนรายจ่ายต้อง
ห้ามให้สรรพากรยอมรับ

และได้จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (Career Development - Succession Plan) โดยพัฒนา
หลกัสตูรเฉพาะกลุม่ใหค้รอบคลมุเนือ้หาเพือ่พฒันาใหเ้ปน็ผูบ้รหิารรุน่ใหม ่ทีม่แีนวคดิเพือ่นำามาพฒันากระบวนการทำางานใหเ้กดิการ 
เชือ่มโยงธรุกจิ กำาหนดหลกัสตูรออกเปน็ 8 หมวดวชิา อาท ิภาวะผูน้ำาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร Strategy Management, Human  
Resource Management, Marketing Management, Operation Management, Financial for non Finance, Supply Chain Management  
และการทำา Project เป็นต้น
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	 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน	ตามตำาแหน่งงาน	ประจำาปี	2557
	 กลุ่มพนักงาน	 พนักงาน	-	เจ้าหน้าที่		 เจ้าหน้าท่ีอาวุโส	-	หัวหน้าแผนก		 ผู้จัดการส่วน	 ผู้จัดการฝ่าย
หัวข้อวิชาหลัก

1. ความรู้พื้นฐานในงาน ความรู้การทำางานแต่ละตำาแหน่งตามคู่มือ การปฏิบัติงาน ISO 9001/มอก.
 18001/ISO50001/ISO14001/ISO31000/CSR-DIW/มรท.8001/ตามลักษณะ
 งานที่พนักงานรับผิดชอบ โดยหัวหน้างาน/HR

 การบริหารงานบุคคล/กฎหมายแรงงาน

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 ความตระหนักด้านคุณภาพ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม ข้อกำาหนดด้านคุณภาพ/ความ
  ปลอดภัย / สิ่งแวดล้อม
 กิจกรรม 5ส Happy 8 Work Places
 กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC)  จป. บริหาร
 และกิจกรรมข้อเสนอแนะ จป. หัวหน้างาน
 เพื่อการปรับปรุงงาน (KSS)

 เครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต  
 การนำาเสนอ การสื่อสาร 
 กระบวนการในการทำางาน 

2. ทักษะการบังคับบัญชา  การสื่อความในองค์กร HR for line Manager ทักษะการจัดการ/
   พนักงานระดับหัวหน้างาน   บริหาร

   การสอนงาน/Coaching เทคนิคการประชุม/ 
    การบริหารเวลา

   การบังคับบัญชา การจัดการ
    ความขัดแย้ง

   คุณธรรม/จริยธรรม  HRM & HRD
   สำาหรับหัวหน้างาน 

3. ความรู้เสริมในงาน พนักงานสายการผลิต ตามลักษณะงาน Coach 
   และวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้อง อาทิ โดยหัวหน้างานต้นสังกัด/In house/ Publics
   สารเคมีอันตราย
      การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
   อันตรายส่วนบุคคล PPE
   การใช้เครน
   การใช้เครื่องมือลม
   การใช้เครื่องมือไฟฟ้า
   ดับเพลิงขั้นต้น
   สารเสพติดให้โทษ
   การปฐมพยาบาล

 การตลาดยุคดิจิตอล การตลาดออนไลน์ ความรู้เรื่องน้ำาเสีย ความรู้ด้านไฟเบอร์กลาส 
ระบบขนส่งโลจีสติกส์ โครงการฝึกซ้อมปฏิบัติงานและการช่วยเหลือการทำางานในพื้นที่
อับอากาศ การออกแบบและควบคุมระบบบำาบัดน้ำาเสียแบบไร้อากาศ การออกแบบและ

ติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟท็อป (Solar rooftop) การบัญชีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง 
การวางแผนรายจ่ายต้องห้ามให้สรรพากรยอมรับ

การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานตามตำาแหน่งงานประจำาปี	2557
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ในปี 2557  ที่ผ่านบริษัทมีการจัดอบรมพนักงานทั้งสิ้น 178 หลักสูตร พนักงานได้รับการฝึกอบรม เฉลี่ย 21 ชั่วโมงต่อคน  
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเฉลี่ย 2,154 บาทต่อคน และมีพนักงานเข้ารับการอบรมร้อยละ 81.66 ของจำานวนพนักงานทั้งหมด    
แผนงาน	แนวทางพัฒนาบุคลากรปี	2558

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยัง่ยืนในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเป็นคนดี มีวินัย และรับผิดชอบ เป็นคนเก่ง มีความรู้  
ทักษะ ความสามารถอย่างมืออาชีพ ทำางานอย่างมีความสุข รู้เหตุ รู้ผล เห็นคุณค่าตนเอง ผู้อื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
ในปี 2558 บริษัทได้จัดทำาแผนพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร  โดยยังกำาหนดแนวทางการพัฒนาเป็น 3 หมวดความรู้ ได้แก่ หมวดความ
รู้พื้นฐานในงาน หมวดทักษะการบังคับบัญชาพนักงานระดับหัวหน้างาน และหมวดความรู้เสริมในงานและวิชาชีพ โดยมีเป้าหมาย 
ให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 21 ชั่วโมงต่อคน รวมถึงการจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง และส่งเสริมและเข้าร่วม
ในกิจกรรมที่สนับสนุนตามหลักวิถีไทยที่ดีและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการเเละผู้บริหาร

นายสุรเดช บุณยวัฒน อาย ุ64 ปี
ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สงิหาคม 2555
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 กมุภาพนัธ์ 2556

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ อาย ุ59 ปี 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สงิหาคม 2555
กรรมการค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 กมุภาพนัธ์ 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาตร ีIndustrial Technology, Eastern Washington State University, U.S.A.

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19 ปี 2547
  หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 12 ปี 2547
  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97 ปี 2550
  หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)  

 รุ่นที่ 1 ปี 2554  
  หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15 ปี 2555
  หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
  หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34 ปี 2557

การอบรมพิเศษ
  หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (หลกัสูตร วตท.)  

 รุ่นที่ 19 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.97%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2548 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั พรเีมยีร์ เทคโนโลย ีจำากดั (มหาชน)
  2557 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2542 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่    

  สายธรุกจิสิ่งแวดล้อม กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
  2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
  2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากดั
  2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั
  2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พพี ีวนิด์ เอน็เนอร์จ ีจำากดั
  ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทัในกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
  2554 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการและกรรมการ   มูลนธิเิอน็ไลฟ

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC),  

 INSEAD, France 
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22 ปี 2547 
  หลกัสูตร Directors Forum “ธรุกจิครอบครวั : กำากบัดูแลอย่างไรให้ยั่งยนื”  

 รุน่ที่ 1 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.34%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2535 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษิทั พรเีมยีร์ เทคโนโลย ีจำากดั (มหาชน) 
  2544 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)
  2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
  2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากดั
  2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั
  2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พพี ีวนิด์ เอน็เนอร์จ ีจำากดั
  ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทัในกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
  ปัจจบุนั ผู้อำานวยการใหญ่สายงานสนบัสนนุ    

    กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
  2536 – ปัจจบุนั กรรมการและเหรญัญกิ   มูลนธิยิวุพฒัน์
  2554 – ปัจจบุนั กรรมการและเหรญัญกิ   มูลนธิเิพื่อ “คนไทย”
  2554 – ปัจจบุนั กรรมการและเหรญัญกิ   มูลนธิเิอน็ไลฟ
  2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ค.คน จำากดั
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นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ อาย ุ64 ปี
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาเอก จติวทิยาการบรหิารองค์กร California School of Professional 

 Psychology, Los Angelis, U.S.A.
  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ (MBA) คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ี

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
  ประกาศนยีบตัรชั้นสูงการตลาดภาคภาษาองักฤษ (MIM) คณะพาณชิยศาสตร์

 และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
  ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกจิ คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 ปี 2551
  หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2550 – ปัจจบุนั  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

  บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2546 – ปัจจบุนั  กรรมการ    บรษิทั พรเีมยีร์ แคนนิ่ง อนิดสัตรี้ จำากดั
  2546 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษิทั พรเีมยีร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จำากดั
  2546 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ   บรษิทั พ.ีเอม.ฟูด จำากดั
  2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั

นายเอกราช กลัดพันธุ์ อาย ุ56 ปี
กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สงิหาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2550 – 2555 กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั
  2555 – 2556 กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พพี ีวนิด์ เอน็เนอร์จ ีจำากดั



รายงานประจำาปี 255748

นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ อาย ุ73 ปี 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สงิหาคม 2555
กรรมการค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 กมุภาพนัธ์ 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สาขาการเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
  Post Graduate for Advance Studies in Economic & Social Studies, 

 The Victoria University of Manchester England
  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
  ปรญิญาตร ีพาณชิศาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
  ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 

 ภาครฐัร่วมเอกชน รุ่น 37 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
  ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 1495

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97 ปี 2555
  หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2556 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2544 – 2553 ผู้พพิากษาสมทบ ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและ 

  การค้าระหว่างประเทศกลาง กระทรวงยตุธิรรม
  2544 – ปัจจบุนั   ผู้ประนปีระนอม ประจำาศาลทรพัย์สนิทางปัญญา 

  และการค้าระหว่างประเทศกลาง กระทรวงยตุธิรรม       
  2545 – 2550 ที่ปรกึษาสถาบนัที่ปรกึษาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพ 

  ในราชการ (สปร.) สำานกังาน ก.พ 
  2547 – ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบและ 

  ประเมนิผลงาน มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติ
  2550 – 2554 ประธานกรรมการ อนกุรรมการพจิารณาคณุสมบตั ิ

  ของผู้ขอขึ้นทะเบยีนเป็นผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต 
  สภาวชิาชพีบญัชี
  2550 – ปัจจบุนั  กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิสาขาการเงนิและการบญัช ีสำานกังาน ก.พ.
  2551 – 2554 คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบญัชภีาษอีากร กรมสรรพากร
  2557 – ปัจจบุนั คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบญัชภีาษอีากร กรมสรรพากร
  ปัจจบุนั   คณบด ีคณะบญัช ีวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ อาย ุ52 ปี 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สงิหาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาโท การบรหิารธรุกจิภาคเอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
  ปรญิญาตร ีคณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556
  หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 

 รุ่นที่ 21 ปี 2557
  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198 ปี 2557
  หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15 ปี 2557
  หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.17 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2557 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
  2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากดั
  2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั
  2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พพี ีวนิด์ เอน็เนอร์จ ีจำากดั
  ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทัในกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
  ปัจจบุนั ผู้อำานวยการอาวโุสสายสนบัสนนุ 3 

    กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์ 
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นายชัยวัฒน์ นิตยาพร อาย ุ64 ปี 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สงิหาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาตร ีนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97 ปี 2555
 หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2552 – 2555 ที่ปรกึษาผู้บงัคบัการ วชริาวธุวทิยาลยั
  2554 – ปัจจบุนั  กรรมการที่ปรกึษาวชริาวธุวทิยาลยั ด้านกำากบัคณะ  

  วชริาวธุวทิยาลยั
  2555 – ปัจจบุนั กรรมการที่ปรกึษาวชริาวธุวทิยาลยั ด้านวชิาการ 

  วชริาวธุวทิยาลยั

นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ อาย ุ60 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สงิหาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาเอก Doctor of Metallurgical Engineering มหาวทิยาลยัโตเกยีว 

 ประเทศญี่ปุ่น
  ปรญิญาโท พาณชิยศาสตร์ (บรหิารธรุกจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
  ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร์ (อตุสาหการ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ (อตุสาหการ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71 ปี 2551 
  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 105 ปี 2551
  หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36 ปี 2554 
  หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13 ปี 2554
  หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 

 รุ่นที่ 17 ปี 2556
  หลกัสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 

 รุ่นที่ 2 ปี 2556
  หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2540 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บรษิทั พรเีมยีร์ เทคโนโลย ี จำากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 2542 – 2550 ผูอ้ำานวยการ ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาติ
  2551 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาผู้อำานวยการ                    

  สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
  2553 – 2555 ผู้อำานวยการ สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) 
  2556 – ปัจจบุนั ผูบ้รหิารประจำาสำานกังานศกึษาและพฒันาโครงการพเิศษ

  สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์



รายงานประจำาปี 255750

นางสาวณัฐญา นวลพลับ อาย ุ52 ปี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 พฤษภาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
  ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต (CPA) เลขทะเบยีน  3828

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2550 – 2555  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายสนบัสนนุ                   

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั
  2555 – ปัจจบุนั   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายบญัชแีละการเงนิ         

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ อาย ุ43 ปี
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2557
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ Texas A&M University Commerce, U.S.A.
 ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 182 ปี 2556
  หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  ม.ีค. 2556 – ธ.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

  สายการตลาด/ขายผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้าง
  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2547 – 2555 รองประธานบรหิาร บรษิทั เอส บ ี เรยีลตี้ จำากดั
  2555 – 2556 ผู้จดัการใหญ่ บรษิทั รสีลัท์พลสั อนิเตอร์

     เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำากดั
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นายเดชา แก้วพฤหัสชัย อาย ุ47 ปี  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มถินุายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ (อตุสาหการ) มหาวทิยาลยัขอนแก่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2548 – 2555 ผู้จดัการฝ่ายการตลาด/ขาย                      

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั
 2555 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายขายผลติภณัฑ์สิ่งแวดล้อม 

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

นายพรสันต์ ชูเทพ อาย ุ56 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายทรัพยากรบุคคลและระบบงาน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มถินุายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาโท รฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง
  ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2551 – พ.ค. 2556 ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธรุการ              

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั 
  ม.ิย. 2556 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายทรพัยากรบคุคล 

  และระบบงาน
  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
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นายสุรศักดิ์ ภัสสร อาย ุ44 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายขายผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มถินุายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ (MBA – Finance) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (ABAC)
  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ (อตุสาหการ) มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ประกาศนียบัตร
  C.P.K.(Certified Purchasing Knowledge)
  C.P.S. (Certified Purchasing Specialist)
  Financial Management for Executive by Chulalongkorn University
  Professional Property Valuation by Agency for Real Estate Affair

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2551 – 2554 ผู้จดัการโครงการ   

  บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
  2555 – ม.ีค. 2556 ผู้จดัการโครงการงานวศิวกรรม  

  บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
  เม.ย. 2556 – พ.ค. 2556  ผู้จดัการฝ่ายการตลาด/ขายผลติภณัฑ์พลงังาน 

  ทดแทน 
  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
  ม.ิย. 2556 – ปัจจบุนั  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายขายผลติภณัฑ์ 

  พลงังานสะอาด
  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์ อาย ุ48 ปี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโรงงาน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มถินุายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวทิยาลยัขอนแก่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2550 – 2553 ผู้จดัการโรงงานกบนิทร์บรุ ี   

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั
  2553 – 2554 ผู้จดัการโครงการและพฒันาธรุกจิ   

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั
  2554 – 2555    ผู้จดัการฝ่ายการตลาด/ขายผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้าง 

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั 
  2555 – ปัจจบุนั   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายโรงงาน    

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
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นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ อาย ุ50 ปี 
เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 10 สงิหาคม 2555

นายเอกพันธุ์ นวลเมือง อาย ุ51 ปี
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 16 พฤษภาคม 2555

ประวัติผู้ตรวจสอบภายในประวัติเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
  ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางกฎหมายธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
  เนตบิณัฑติไทย สำานกัอบรมการศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา
  นติศิาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6 ปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2528 - 2535 ที่ปรกึษากฎหมาย 

  บรษิทั ดทีแฮลม์ จำากดั
  2535 - 2544 ทนายความ  

  บรษิทั พบีเีอสลอว์ จำากดั
  2544 - 2545 ทนายความหุ้นส่วน 

  บรษิทั สำานกักฎหมายนทอีนิเตอร์เนชั่นแนล จำากดั
  2545 - ปัจจบุนั ผู้อำานวยการงานกฎหมาย/ทะเบยีน     

  กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยับูรพา
  MINI MBA จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
  ประกาศนยีบตัรบณัฑติชั้นสูง (การสอบบญัช)ี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
  บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคำาแหง

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
 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) รุ่นที่ 2 ปี  2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2538 – 2555 ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 

  บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
  บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)                                                             
  บรษิทั พรเีมยีร์ แอลเอม็เอส จำากดั
  บรษิทั พรเีมยีร์ โกลเบลิ แคปปิตอล จำากดั
  2555 – ปัจจบุนั ผู้อำานวยการงานตรวจสอบภายใน

  บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
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 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น
 จ�านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ  จ�านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ (ลดลง)

นายสุรเดช บุณยวัฒน  - - 1,403,900  0.47 1,403,900
นางสุพรรณี บุณยวัฒน (คู่สมรส)       5,903,900  1.97 1,500,000  0.50 (4,403,900)

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์  - - 1,000,000  0.33 1,000,000
นายประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (คู่สมรส) - - - - -

นายเอกราช กลัดพันธุ์  - - - - -
นางสุวรรณา กลัดพันธุ์ (คู่สมรส)  - - - - -

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์  - - 500,000  0.17 500,000
นายสุวัฒน์ ผ่องจิตต์ (คู่สมรส)  - - - - -
นางสาวมนต์ภัสสร ผ่องจิตต์ (บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - - -
ด.ช. วริทธิ์ธร ผ่องจิตต์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - - -

นายสมชาย ชุณหรัศมิ์  -   -  - - -
นางมาริศรี ชุณหรัศมิ์ (คู่สมรส)  -   -  - - -

นายมณฑล หรรษคุณารมณ์  - - - - -
นางสาวธิรดา ยิ่งประเสริฐ (คู่สมรส) - - - - -

นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ  - - - - -
นายประเทือง ศรีรอดบาง (คู่สมรส) - - - - -

นายชัยวัฒน์ นิตยาพร  50,000 0.02 25,000 0.01 (25,000)
นายบารมี นิตยาพร (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - - -

นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์  - - - - -
นางอรชา พันธุบรรยงก์ (คู่สมรส)  - - - - -

นางสาวณัฐญา นวลพลับ  - - - - -
นายมนตรี กรรทมาศ (คู่สมรส)  - - - - -

นายพรสันต์ ชูเทพ  - - - - -
นางกรรณกร ชูเทพ (คู่สมรส)  - - - - -

นายเดชา แก้วพฤหัสชัย  - - - - -
นางสาวเจน แก้วพฤหัสชัย (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - - -

นายสุรศักดิ์ ภัสสร  - - - - -
นางสาววรนีย์ ฉั่วเจริญศิริ (คู่สมรส) - - - - -
ด.ช. จิรพัชร์ ภัสสร (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - - -
ด.ญ. จิดาภา ภัสสร (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - - -

นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์  - - - - -
นางสาววิพา ทองเสมา (คู่สมรส)  - - - - -
ด.ญ. นัทธิภา พวงประดิษฐ์ (บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - - -

รวม	 	 5,953,900	 1.99	 4,428,900	 1.48	 (1,525,000)

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด  (PFC)  
2. บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน)  (PE) 
3. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำากัด  (PC2000) 
4. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำากัด  (PIL) 
5. บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำากัด  (PB) 
6. บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำากัด  (PLMS) 
7. บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)  (PT) 
8. บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำากัด  (DCS) 
9. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)  (PM) 
10. บริษัท พี.เอม.ฟูด จำากัด  (PMF) 
11. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด  (PCI) 
12. บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำากัด  (PFP) 
13. บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)  (PPP) 
14. บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด  (PHA) 
15. บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด  (IGC) 
16. บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด  (PPW)  
17. บริษัท พรีเมียร์ มอเตอร์ จำากัด (PMC) 
18. บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำากัด  (PRH) 
19. บริษัท รายา เฮริเทจ จำากัด  (RYH) 
20. บริษัท หมู่บ้านเสรี จำากัด  (MS) 
21. บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำากัด  (SP) 
22. บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำากัด  (PMB)
23. บริษัท พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด  (PMN)
24. บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จำากัด  (P-PET)
25. บริษัท ซี แฮริเออร์ จำากัด  (SHR)
26. บริษัท พรีเมียร์ ซีอี จำากัด  (PCE)
27. บริษัท อิมพีเรียล อีเกิ้ล จำากัด  (IME)
28. บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำากัด  (SPH)
29. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำากัด  (PPlanner)
30. บริษัท พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส จำากัด  (PAM)
31. บริษัท สาระสุข จำากัด  (SRS)
32.บริษัท ศูนย์พรีเมียร์สุขุมวิท จำากัด (PSC)
33. บริษัท เสรี แอสเซ็ทส์ จำากัด   (SA)
34. บริษัท พรีเมียร์ ทีดีโอ จำากัด  (PTDO)
35. บริษัท แอลพีซีอี จำากัด  (LPCE)
36. บริษัท พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด  (PID)
37. บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล จำากัด  (PGCAP)
38. บริษัท เสนานี จำากัด  (SNE)
39. บริษัท ลิคควิเดชัน 5 จำากัด  (LQ5)
40. บริษัท ภัตตาคาร เซโต้ จำากัด  (Seto)
41. บริษัท ร้านคนไทย จำากัด  (RKT)

รายชื่อบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
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การกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคญัในการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเชือ่มัน่วา่กระบวนการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละการบรหิาร
จัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้
บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำาหนด
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
4. ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน 
โดยหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555  

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสำาคญัในสทิธพิืน้ฐานตา่งๆ ของผูถ้อืหุน้ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของ

บริษัท โดยกำาหนดแนวปฏิบัติการให้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 คณะกรรมการมนีโยบายในการสนบัสนนุหรอืสง่เสรมิผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้

และใชส้ทิธขิองตน โดยครอบคลมุสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก ่การมสีว่นแบง่ในกำาไรของกจิการ การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การไดร้บั
ขา่วสารขอ้มลูของกจิการอยา่งเพยีงพอ การเขา้รว่มประชมุเพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ
กำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกำาหนดจำานวนเงนิคา่สอบบญัช ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอ่บรษิทั เชน่ การจดัสรร
เงินปันผล การกำาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบ
มตทิีข่อตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ หรอืในเอกสารแนบวาระการประชมุ และละเวน้การกระทำาใดๆ 
ที่เป็นการจำากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

 1.2.1 บริษัทไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำาหนดต่างๆ และ
การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลีย่นแปลงขอ้มลูสำาคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ ใหส้ทิธใินการซกัถามคณะกรรมการในทีป่ระชมุ ไมจ่ำากดัสทิธใินการ
เข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

 1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ และมี
การระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้

 ก. วาระการแต่งต้ังกรรมการ
  1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คำานำาหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ การศึกษา ประสบการณ์  

      เป็นต้น 
  2) การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็นกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

      ต่อบริษัทก็ได้ระบุไว้ชัดเจนแล้ว
  3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่)
  4) จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งและผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการ (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม)
  5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำาหน้าที่คณะกรรมการสรรหา 
  6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้ 
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 ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  
  1) จำานวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำาแหน่งหรือภาระหน้าที่ของกรรมการ
  2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
  3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
  4) สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ ทีไ่ดร้บัในฐานะกรรมการ (ปจัจบุนักรรมการไมม่สีทิธปิระโยชนอ์ืน่ใด นอกจากเบีย้ประชมุและ 

      บำาเหน็จประจำาปี)
  5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการค่าตอบแทน
  6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้ 
 ค. วาระการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี
  1) ชื่อผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชี
  2) ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี
  3) ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
  4) จำานวนปทีีท่ำาหนา้ทีใ่หบ้รษิทั (กรณแีตง่ตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิ) หรอืเหตผุลทีเ่ปลีย่นตวัผูส้อบบญัช ี(กรณแีตง่ตัง้ผูส้อบ 

    บัญชีคนใหม่)
  5) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี
  6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้ 
 ง. วาระการจ่ายเงินปันผล
  1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  2) จำานวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกับนโยบาย
  3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย
   4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้ 
 จ. วาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองสำาคัญของบริษัท เช่น การเพ่ิม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย/เลิก/โอนกิจการ/  

     การควบรวมกิจการ เป็นต้น
  1) รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
  2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรือความจำาเป็น
  3) ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
  4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้ 
1.3 คณะกรรมการอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และควรละเว้นการ 

กระทำาใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่าย
มากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง 

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และ
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำาส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้า 
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้มีการกำาหนดการกลั่นกรองคำาถามล่วงหน้าและกำาหนดให้บริษัทตอบคำาถาม
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับมีการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

 1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา 
โดยในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคำาถามจนถึงประมาณ 7 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

   1) กำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าให้ชัดเจน
   2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำาส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
   3) วิธีการส่งคำาถามล่วงหน้า เช่น ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล หรือส่งจดหมายถึง 

     คณะกรรมการ เป็นต้น
   4) ช่วงเวลาที่เปิดให้ส่งคำาถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น



รายงานประจำาปี 255758

   5) มีกระบวนการกลั่นกรองคำาถามล่วงหน้าที่ผู้ถือหุ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการตอบคำาถาม 
       เหล่านั้น

  6) บริษัทได้ตอบคำาถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
  7) บริษัทได้ตอบคำาถามให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม
  8) บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงคำาถามที่มีผู้ถือหุ้นถามมาล่วงหน้า และคำาตอบของคำาถามเหล่านั้น
1.5 คณะกรรมการสนบัสนนุใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกำาหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้และ

เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังกำาหนดให้บริษัทจัดให้มีอากร

แสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำาหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานใน
ที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุม
ตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

2. การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ

แสดงผล เพื่อให้การดำาเนินการประชุมสามารถกระทำาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา
2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ 
 2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 2.2.2 ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปนี้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  1) ประธานกรรมการ
  2) กรรมการผู้จัดการ
  3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  4) ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน 
 2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
2.3 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ไดจ้ดัใหม้กีารลงมตเิปน็แตล่ะรายการในกรณทีีว่าระนัน้มหีลายรายการ เชน่ วาระการแตง่ตัง้กรรมการ
2.4 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบันทึกวีดิทัศน์การประชุม 

อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุกๆ วาระเป็นไป
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.5 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำาถามต่อ 
ที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3. การจัดทำารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน 

ดำาเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำาถามคำาตอบและผลการลงคะแนนใน
แต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการ 
ที่ลาประชุมด้วย

3.2 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ในการปฏิบัติดังนี้

 3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวันทำาการถัดไป
 3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น

โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
 3.2.3 เผยแพร่วีดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลสำาคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท
สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 บริษัทจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 

501 ชั้น 5 พรีเมยีรค์อร์เปอเรทปารค์ เลขที่ 1 ซอยพรเีมยีร ์2 ถนนศรนีครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผูถ้ือหุ้น
มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำานวน 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.7767 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว มีกรรมการ
บริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและประธานกรรมการค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการท่านอื่นอีก 6 ท่าน นอกจากนี้ยังมีกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย เลขานุการบริษัท 
และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย 



59บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว รวมทั้งในปี 2557 บริษัทได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทดำาเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วง
หน้าก่อนวันประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-products.co.th  
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จัดทำา
รายงานการประชมุสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยพรอ้มทัง้เผยแพรผ่า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

ในปี 2557 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการ 
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำานักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการ
จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ตัง้แตก่อ่นวนัประชมุ วนัประชมุ และภายหลงัวนัประชมุในระดบั “ดเีลศิ” ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนนในปแีรก 
ภายหลังจากที่ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำากบัดแูลและปกปอ้งสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ทกุรายทกุกลุม่ อาท ิผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 

นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกันทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทแจ้งกำาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
 1.1.1 บรษิทัเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชมุลว่งหนา้ผา่นบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัอยา่งนอ้ย 

30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้น 

ในรูปแบบเอกสาร 
 1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมาย

กำาหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง 

ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำาเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย 
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
2.1 คณะกรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง

ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ  
โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

 1) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
 2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
 3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม
 4) ช่องทางรับเรื่อง เช่น ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื่องผ่านบนเว็บไซต์ หรืออีเมลมาก่อน เป็นต้น 
 5) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
 6) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไว้บน เว็บไซต์ของบริษัท 
 7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ 
 8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอวาระและแจ้ง 

     ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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2.2 คณะกรรมการกำาหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  
พรอ้มขอ้มลูประกอบการพจิารณาดา้นคณุสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ โดยมหีลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ตอ่ไปนี้

 1)  ช่องทางรับเรื่อง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
 2)  ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
 3)  ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อ หนังสือยินยอมของผู้ได้รับการ 

      เสนอชื่อ เป็นต้น
 4)  คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กำาหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

   ประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท 
 5)  คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนดไว้
 6)  เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอ  

   และประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพาะวาระสำาคัญที่ผู้ถือ

หุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 
2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1 คณะกรรมการกำาหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้ง

แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ

3.2 กำาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
คณะกรรมการเป็นประจำา รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำาปี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1 คณะกรรมการกำาหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รายงานการมสีว่นไดเ้สยีอยา่งนอ้ยกอ่นการพจิารณาวาระนัน้ และมกีารบนัทกึ 

ไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
 1) คณะกรรมการกำาหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและ ผู้เกี่ยวข้องต่อคณะ 

   กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
 2)  แนวทางดงักลา่วสอดคลอ้งกบัลกัษณะของธรุกจิและขอ้กำาหนดของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  เชน่ ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

   สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
 3)  กำาหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
 4)  เลขานุการบริษัททำาหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร  

   รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารที่มี 
   ส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำาคัญในลักษณะที่อาจทำาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถ 
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำาดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุม
และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
ให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจำาทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและ
รายงานประจำาปี

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแล 

ให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำาเนินธุรกิจให้ประสบ 
ความสำาเร็จอย่างยั่งยืนโดยตระหนักและให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ 
“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่ง
เสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

บริษัทได้ดำาเนินการกำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
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1. การกำาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1.1 คณะกรรมการกำาหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำาเนินการที่เป็นรูปธรรม  

มกีารแถลงนโยบายและมมีาตรการเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่ปน็ธรรม ทีท่ำาใหม้ัน่ใจไดว้า่บรษิทัและหว่งโซอ่ปุทาน (Value Chain) ของบรษิทั
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

	 	 1)	ผู้ถือหุ้น	
  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความ

ระมัดระวังและรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูล
ใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขันของบริษัท

	 	 2)	พนักงาน	
  บรษิทัเลง็เหน็ถงึความสำาคญัของพนกังานซึง่ถอืเปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่ จงึปฏบิตัติอ่พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนั 

และเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยก สีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือ
แรงงานทีผ่ดิกฎหมาย มนีโยบายการบรหิารคา่จา้งและคา่ตอบแทนโดยยดึหลกัความเปน็ธรรม เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หนา้ทีค่วาม
รบัผดิชอบและความสามารถของพนกังานแตล่ะคน สามารถเทยีบเคยีงกบับรษิทัทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนัตลอดจนมนีโยบายการ
พฒันาและสง่เสรมิความรูค้วามสามารถใหก้บัพนกังานอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่พฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังานใหไ้ดร้บัความ
ก้าวหน้าในอาชีพ      

  สำาหรบันโยบายดา้นสวสัดกิาร บรษิทัจดัใหม้สีวสัดกิารสำาหรบัพนกังานเพิม่เตมิจากทีก่ฎหมายกำาหนด เชน่ กองทนุ
สำารองเลีย้งชพีพนกังาน เพือ่เปน็เครือ่งมอืสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานและรกัษาบคุลากรไวก้บับรษิทัในระยะยาวโดย
ให้มีลักษณะการออมอย่างสม่ำาเสมอเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉิน การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพ
ประจำาปี ห้องพยาบาลของบริษัทโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ห้องสมุดสำาหรับพนักงาน ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับส่งพนักงาน และ
สวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ             

  บริษัทได้กำาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน เพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด  
มกีารใหค้วามรูแ้ละฝกึอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางานแกพ่นกังานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้
สง่เสรมิในการสรา้งจติสำานกึใหพ้นกังานทกุคนตระหนกัถงึความปลอดภยัและยดึถอืปฏบิตั ิและกำาหนดใหม้กีารตรวจสอบระบบปอ้งกนัภยั
ในอาคารสำานักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจำาทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสียง  

  3)	ลูกค้า	
  บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้

มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูก
ต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียก
คืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

  4)	คู่ค้าและเจ้าหนี้
  บรษิทัมกีารคดัเลอืกคูค่า้อยา่งเปน็ธรรม ดำาเนนิธรุกจิตอ่กนัดว้ยความยตุธิรรม ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ เคารพและปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขสัญญาที่กำาหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณี
ที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วเเละเกิด
ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย

   5)	คู่แข่ง
  บริษัทมีการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการแข่งขันทางการค้า 

ภายใตก้รอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ีไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม ไมท่ำาลาย 
ชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำาการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

  6)	ชุมชน/สังคม
  บริษัทกำาหนดแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน ดังนี้
   1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่ 

       สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ 
   2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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   3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อชุมชน สังคม 
   4)  ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่สังคมหวั่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการ 

        ดำาเนินงานของบริษัท
   5)  มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม  

     จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสำานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมี 
     จิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน 

	 	 7)	สิ่งแวดล้อม
   1)  ไม่กระทำาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
   2)  ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
   3)  ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม 
   4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ  

     โดยการนำาเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท 
   5)  ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

     ร่วมกับพนักงาน โดยกำาหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ทราบ 
1.2 คณะกรรมการกำาหนดใหเ้ลขานกุารบรษิทัเปน็ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน และจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไดเ้ปดิเผย

กระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจำาปีของบริษัท
1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัท 

ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย 
2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำารายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainability Development 

Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)
2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิดเผยกลไกในการส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย
2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับ 

ต่างหากแยกจากรายงานประจำาปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ

ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทมีการกำาหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา หา้มพนกังานละเมดิตอ่ทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ืน่ ไมว่า่จะเปน็

ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำาซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท รวมทั้งมีนโยบาย 
การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตลอดมา 

ในปี 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนด 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิเช่น

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการ
รวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะข้อคิดเห็น 
เป็นการล่วงหน้า

  บริษัทได้มีการทบทวนโครงสร้างค่าจ้างทุกปี โดยได้เข้าร่วมโครงการสำารวจค่าจ้างกับสภาอุตสาหกรรมและองค์กร
ภายนอก และนำาผลการสำารวจมาพิจารณาร่วมกับผลการดำาเนินงานของบริษัท เพื่อกำาหนดอัตราค่าจ้างประจำาปี  
ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนเป็นธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความ 
สามารถของพนักงานแต่ละคนสามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

  บริษัทไม่มีกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อมไม่มีกรณี
การกระทำาผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ด้านการทุจริต หรือกระทำาผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ  
มีอุบัติเหตุจำานวน 12 ราย มีการหยุดงานจำานวน 6 ราย ไม่มีการเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำางาน บริษัทได้รับรางวัล
สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานระดับจังหวัด รวมถึง 
ได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารและคณะ
ความปลอดภัยในการทำางานจากกระทรวงแรงงาน และในปี 2558 บริษัทได้กำาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อให้ 
อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 50
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  บริษัทได้ปรับปรุงอัตราเงินสมทบและเงินสะสมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพของพนักงานให้มีอัตราสูงขึ้นและเปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถกำาหนดอัตราเงินสะสมให้สอดคล้องกับฐานรายได้ของตนเอง เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการ 
มีกำาลังการออม โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ปัจจุบันมีพนักงานเป็นสมาชิกรวม 358 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 56.38 อีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้พนักงานเข้าร่วมออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมอีก 
ช่องทางหนึ่ง ปัจจุบันมีพนักงานเป็นสมาชิกจำานวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 36.06 และในปี 2557 บริษัทได้รับรางวัล
สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 ระดับ
สมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านโรคเอดส์ ระดับทอง จากกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  บริษัทได้เข้าไปร่วมพัฒนาชุมชน หมู่บ้านโคกขี้เหล็ก ตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีโดยนำา
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในปี 2557 ชุมชนได้รับรางวัลดีเด่นด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับจังหวัด

 บริษัทได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำาระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม 
ISO 14000 โดยได้ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน TUV NORD แล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 และบริษัท
ได้ยื่นขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (วัฒนธรรมสีเขียว) ระดับ 4 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม คาดว่าจะ
ได้รับการรับรองในไตรมาส 1 ปี 2558 เช่นกัน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้พนักงานเขียนข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม 
ตามระบบข้อเสนอแนะโดยกำาหนดเป็น KPI จำานวน 2 เรื่องต่อคนต่อปี รวมถึงมีการจัดสัปดาห์การเพิ่มผลผลิต (ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม) ต่อเนื่องทุกปี

 บริษัทได้จัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจาก
รายงานประจำาปี โดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั้นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และตามแนวทาง 
Global Reporting Initatiatives (GRI) และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 มีการจัดทำาคู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
เริ่มตัง้แตก่ารกำาหนดนโยบาย การกำาหนดขัน้ตอนการปฎบิตั ิการฝกึอบรมเพือ่สรา้งสำานกึของการเปน็คนซือ่สตัย์มจีรยิธรรม 
และคุณธรรม การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การตรวจติดตาม การทบทวนนโยบายและกระบวนการ รวมถึง
การรายงานผลการปฏิบัติ และส่งต่อนโยบายและวิธีปฏิบัติให้กับบริษัทย่อย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน  

           
หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน 
และข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ข้อมูลอื่นที่สำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทโดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ

บริษัทได้ดำาเนินการกำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูล
1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำาให้สำาคัญผิด และเพียงพอต่อการ

ตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้ 
 1)  มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

   ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำานักงานกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
   แห่งประเทศไทยกำาหนด 

 2)  มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำา
1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบาย

เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณี 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำาปี และบนเว็บไซต์ 
ของบริษัท เป็นต้น
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1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

 1) การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ 
โดยสม่ำาเสมอ

 2) รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
 3) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทำาคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis 

หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญของบริษัท รวมถึงปัจจัยและเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการ
เงินหรือผลการดำาเนินงาน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

1.5 คณะกรรมการกำาหนดใหม้กีารเปดิเผยคา่สอบบญัชแีละคา่บรกิารอืน่ทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวใ้นรายงานประจำาปขีองบรษิทั
1.6 คณะกรรมการกำาหนดให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำาปี
 1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ 
 2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุดย่อย 
 3) จำานวนครั้งของการประชุม และจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
 4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
1.7 คณะกรรมการเปดิเผย วธิกีารสรรหากรรมการ และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะและรายบคุคล 

และวิธีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำานวนเงินค่าตอบแทน รวมถึง
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

2. ข้อมูลข้ันต่ำาท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี  

(แบบ 56-1) และรายงานประจำาปแีลว้ คณะกรรมการพจิารณาใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นชอ่งทางอืน่ดว้ย  
เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำาอย่างสม่ำาเสมอ พร้อมทั้งนำาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 (3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
 (4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท
 (5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
 (6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
 (7) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
 (8) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
 (9) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์/กิจการ 

   เฉพาะ (Special Purpose Enterprises / Vehicles – SPEs/SPVs)
 (10) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

   และมีสิทธิออกเสียง  
 (11) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
 (12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
 (13) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
 (14) นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 (15) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
 (16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้อง 

   ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 (17) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการ ชุดย่อย
 (18) จรรยาบรรณสำาหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท 
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 (19) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
 (20) ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย
 (21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลข 

   โทรศัพท์
 (22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำาปี
ในป ี2557 บรษิทัไดม้กีารนำาเสนอผลการดำาเนนิงาน ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีไ่มใ่ชท่างการเงนิ แก ่ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห ์

นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยการร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 และวันที่ 3 กันยายน 2557และให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน
สถาบัน นักลงทุนรายย่อย โดยการตอบคำาถามทางอีเมลและทางโทรศัพท์อย่างสม่ำาเสมอ 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่กำากับดูแลการทำางานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งความ 

รับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ดำาเนินการกำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการกำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย  
1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่

1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย  
รวมถึงจำานวนปีการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ 
รวมถึงการ 

 1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส และจำานวนปีการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทของ
กรรมการแต่ละคนในรายงานประจำาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ 
มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทผ่านช่องทางรายงานประจำาปีและบนเว็บไซต์ของ 
บริษัท 

 1.2.3  เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำาปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/
กรรมการอิสระ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน 

1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำานวนที่ 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำาหนด

1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ความสามารถและความ 
เหมาะสมของบุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน

1.6 บริษัทคำานึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทกำาหนดมากกว่าจำานวนหรือสัดส่วน
ของกรรมการอิสระ

1.7 คณะกรรมการมีการกำาหนดจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกำาหนดจำานวนวาระที่ดำารงตำาแหน่งติดต่อ
กันได้นานที่สุด

1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็น
อิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทโดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานคณะ 
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

1.9 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถดำาเนินการได้โดยทันที

1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำาหนดอำานาจหน้าที่ของ 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำานาจโดยไม่จำากัด
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1.11 บรษิทัเคารพในวจิารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั ในการทีจ่ะไมไ่ปดำารงตำาแหนง่กรรมการ 
ของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท

1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการกำาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการ
บริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำาปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.13 เลขานกุารบรษิทัไดร้บัการฝกึอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งดา้นกฎหมาย การบญัชหีรอืการปฏบิตัหินา้ทีเ่ลขานกุาร
บรษิทั บรษิทักำาหนดคณุสมบตัแิละแตง่ตัง้บคุคลมาดำารงตำาแหนง่เลขานกุารบรษิทัโดยคำานงึถงึความรูค้วามสามารถและประสบการณ์
ในการทำางานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจำาของบริษัทหรือไม่

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระ 

การดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำาหนดไว้ในอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 
ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการ
จ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการ 
จะต้องนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

2.3 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะพิจารณา 
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาที่กำาหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ

3. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
 1) คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ 

   ของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ 
   สำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง  
   แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงทำาการ 
   ทบทวนและอนุมัติเป็นประจำา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท

 2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำาหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำาเนินการกรณีมีการ 

   ชี้เบาะแส
 4) การดูแลให้การดำาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน  

   (Succession Plan)
3.2 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
 1) คณะกรรมการกำาหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
 3) มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่กำาหนด 
 4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.3 คณะกรรมการสง่เสรมิใหจ้ดัทำาจรรยาบรรณธรุกจิทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนเขา้ใจ

ถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำาเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำารายการที่อาจมีความ 

ขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญโดยที่ผู้มี 
ส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการ 
ดำาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
ระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำาคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี
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3.6 คณะกรรมการกำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรโดยให้ฝ่าย
จัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำา มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของ
การจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำาปี

3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำาเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำาหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้อง
เรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจำาปีของบริษัท มีกลไกการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มี 
ส่วนได้เสีย 

3.9 คณะกรรมการมีกลไกกำากับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้า
ที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท และการทำารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริษัทจัดให้มีกำาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ

กำาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
4.2 จำานวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

และลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการดำาเนินงานให้คณะ
กรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ 
ได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจ
ว่าเรื่องที่สำาคัญได้นำาเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระ 
การประชุม

4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำาการก่อนวันประชุม
4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้น 

ในรอบปี
4.6 องค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ

ท้ังหมด อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการดำาเนินงานของ 
บริษัทและไม่อาจดำาเนินการให้กรรมการจำานวน 2 ใน 3 เข้าประชุมได้ กรรมการจำานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอำานาจที่จะ 
พิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้

4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหา
สำาคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการสง่เสรมิใหม้กีารใชด้ลุยพนิจิทีร่อบคอบ กรรมการทกุคนใหค้วามสนใจกบัประเดน็ 
ทุกเรื่องที่นำาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำากับดูแลกิจการ

4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ 
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำาหรับใช้ประกอบการพิจารณา
แผนการสืบทอดงาน

4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำาเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับ 
มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำาหนด และในกรณีที่จำาเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำาเป็นเพื่อ
อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึง 
ผลการประชุมด้วย

4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไข
โดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ 



รายงานประจำาปี 255768

  วัน เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม
  ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
  สรุปสาระสำาคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ
  สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
  มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
  ผู้จดรายงาน – เลขานุการคณะกรรมการ
  ผู้รับรองรายงาน – ประธานกรรมการ
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยไดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการ

ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมี
หลักเกณฑ์

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล  
รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท

5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นประจำาทุกปีเพื่อนำาไปใช้
ในการกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

ในปี 2557 บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยใช้ 
วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้

 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น 
 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี 
 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 
ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 3. การประชุมคณะกรรมการ
 4. การทำาหน้าที่ของกรรมการ
 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานทางธุรกิจของ

บริษัท ผลการดำาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย  
3 หมวดหลัก ได้แก่

 หมวดที่ 1 : ความคืบหน้าของแผนงาน
 หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน
   2.1 ความเป็นผู้นำา
   2.2 การกำาหนดกลยุทธ์
   2.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
   2.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
   2.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
   2.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
   2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
   2.8 การสืบทอดตำาแหน่ง
   2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
   2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
 หมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
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6. ค่าตอบแทน
คา่ตอบแทนของกรรมการไดจ้ดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นอตุสาหกรรมประสบการณ ์ภาระหนา้ที ่

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละ
คน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มที่เหมาะสมด้วย

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแล

กิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำาเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2 คณะกรรมการบรษิทักำาหนดใหม้กีารปฐมนเิทศกรรมการใหมท่กุคน เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธรุกจิ และการดำาเนนิการ 
ด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ 
อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำานาจหน้าที่ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำาเนินงาน เป็นต้น

7.3 คณะกรรมการกำาหนดใหม้นีโยบายพฒันาบคุลากรสำาหรบักรรมการและผูบ้รหิาร และเปดิเผยในรายงานประจำาปขีองบรษิทั 
7.4 คณะกรรมการกำาหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่ง

กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารเตรยีมใหพ้รอ้มเปน็แผนทีต่อ่เนือ่ง ถงึผูส้บืทอดงานในกรณทีีต่นไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้
ในป ี2557 มกีรรมการและผูบ้รหิารเขา้รว่มการสมัมนาและเขา้รบัอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

(IOD) ดังนี้ 

 ช่ือ-สกุล  ตำาแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรมปี 2557 ระยะเวลา
    อบรม (วัน)

1. คุณสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการ  - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 1/2
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
 และประธานกรรมการค่าตอบแทน - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 2
     รุ่นที่ 34 ปี 2557 

2. คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ -  หลักสูตร Directors Forum “ธุรกิจครอบครัว : 1/2
   กำากับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน” รุ่นที่ 1 ปี 2557 

3. คุณชนิดา สุวรรณจูฑะ กรรมการอิสระ -  หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 1/2 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
 และกรรมการค่าตอบแทน  

4. คุณชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ -  หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 1/2
 และกรรมการตรวจสอบ   Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557 

5. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ -  หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 1/2
 และกรรมการตรวจสอบ  Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

6. ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ กรรมการ -  หลักสูตร Anti-Corruption for Executive  1/2
     Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557 

7. คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ -  หลักสูตร Successful Formulation & 2
     Execution of  Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557
  -  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 6
     รุ่นที่ 198 ปี 2557
  -  หลักสูตร Anti-Corruption : The 2
     Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15 ปี 2557
  -  หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 1/2
     Program (ACEP) รุ่นที่ 13 ปี 2557 

8. คุณมณฑล หรรษคุณารมณ์ กรรมการ -  หลักสูตร Anti-Corruption for Executive  1/2
 และกรรมการผู้จัดการ   Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557



รายงานประจำาปี 255770

โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายไตรมาส จำานวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย จำานวน 2 ครั้ง การประชุม 
รว่มกบัผูบ้รหิารโรงงานบรษิทัจำานวน 1 ครัง้ และการประชมุเปน็การเฉพาะกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยบรหิารรว่มประชมุ จำานวน  1 ครัง้ 

ทั้งนี้ นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม  
2555 เป็นต้นมา และนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ผู้อำานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลงานระบบการควบคุมภายใน ระบบ 
ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ

อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทน 
คงอยู่ในตำาแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง 

การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี

ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำาปี
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม 

และมีประสิทธิผล
(3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(5) พิจารณาอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
(6) จัดทำารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท โดยให้ประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่¡าว รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

   จากคณะกรรมการบริษัท

 รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
   การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นางสาวชนิดา   สุวรรณจูฑะ* ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/8

2. นายชัยวัฒน์     นิตยาพร กรรมการตรวจสอบ 8/8

3. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบ 8/8

2. คณะกรรมการชุดย่อย      

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

* เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
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โดยมี นางสาววารีรัตน์ เสริมธาดาทรัพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2557 

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการค่าตอบแทน
1. ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทจำานวน 3 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
2. มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี กรรมการค่าตอบแทนที่พ้นตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งได้อีก 
กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการท่านอื่นเข้าเป็นกรรมการค่าตอบแทนแทน 

โดยกรรมการค่าตอบแทนที่เข้าดำารงตำาแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการค่าตอบแทน
คณะกรรมการค่าตอบแทนมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง 

การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้
 (1) เสนอนโยบาย และหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัคา่ตอบแทน และผลประโยชนข์องกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการ

คณะยอ่ยอืน่ๆ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการ อนกุรรมการหรอืบคุคลอืน่ทีค่ณะกรรมการแตง่ตัง้หรอืมอบหมายใหป้ฏบิตัิ
การอยา่งใดอยา่งหนึง่ โดยใหป้ฏบิตัติามขอ้บงัคบั ของบรษิทั และหลกัเกณฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เสนอขออนมุตัติอ่คณะกรรมการ และ/
หรือ ผู้ถือหุ้น

 (2) เชิญบุคคล และหรือขอเอกสาร ข้อมูลจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์ 
ในการดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ได้ตามความจำาเป็น

 (3) แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อทำาหน้าที่ช่วยเหลือการดำาเนินงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำาส่งเอกสารประกอบ การประชุม และบันทึกรายงานการประชุม  
รวมทั้งงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำางาน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหา

 ปจัจบุนับรษิทัยงัไมม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการทัง้คณะยกเวน้กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยี 
ได้ทำาหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ/หรือบุคคลที่มีทักษะ 
ที่จำาเป็นที่ยังขาดอยู่เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำาหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการซึ่งจะนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
 อนึ่ง กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในทำาเนียบของสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบุคคลในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ในการทำางาน

 รายช่ือกรรมการค่าตอบแทน ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
   การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการค่าตอบแทน 1/1

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์    กรรมการค่าตอบแทน 1/1

3. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ    กรรมการค่าตอบแทน 1/1

   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร
(8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
(9) ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการค่าตอบแทนมีจำานวน 3 ท่านประกอบด้วย 



รายงานประจำาปี 255772

โดยมีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) กำาหนด สอบทาน และนำาเสนอ นโยบายการบริหารความเสี่ยงธุรกรรมของบริษัท อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ การเงิน  

การตลาด การขาย การปฏิบัติการ ระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น
(2) ดำาเนินการให้มี การประเมินความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยง และกำากับดูแลให้มี 

การปฏิบัติ
(3) ทบทวน แนวทางและเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะ ขนาดความเสี่ยง

แต่ละด้านของธุรกรรมของบริษัท
(4) ทบทวน การกำาหนดเพดานหรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมาตรการในการดำาเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดาน

หรือระดับความเสี่ยงที่กำาหนด
(5) ตดิตาม ประเมนิผล และดำาเนนิการแกไ้ข ปรบัปรงุ ผลการดำาเนนิงานดา้นความเสีย่งตา่งๆ ทัง้ในภาวะปกต ิและภาวะวกิฤติ

3. การสรรหาและการแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำาหน้าที่พิจารณา  
โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดดังนี้ 
(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ 
บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดย
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำานวน 3 คน ได้แก่ นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ นายชัยวัฒน์ นิตยาพร นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 

บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง  
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือ ผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
ของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 
ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

 รายช่ือกรรมการ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
 บริหารความเส่ียง  การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

2. นางสาวณัฐญา นวลพลับ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

3. นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

4. นายเดชา แก้วพฤหัสชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

5. นายสุรศักดิ์ ภัสสร กรรม การบริหารความเสี่ยง 3/3

6. นายพรสันต์ ชูเทพ  เลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำานวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำานวน 1 ท่าน  

 และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำานวน 5 ท่าน
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือ 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ 
ใหกู้ย้มื ค้ำาประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ปน็หลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณอ์ืน่ทำานองเดยีวกนั ซึง่เปน็ผลใหบ้รษิทัหรอืคูส่ญัญามภีาระ
หนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไปแล้วแต่จำานวนใด
จะต่ำากวา่ ทัง้นีก้ารคำานวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ปน็ไปตามวธิกีารคำานวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักสอบงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั และเปน็การแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย หรอืไมเ่ปน็หุน้สว่นทีม่นียัใน
หา้งหุน้สว่น หรอืเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจำา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจำานวนหุน้
ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบธรุกจิทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั และเปน็การแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ก. กรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้สรรหาและพิจารณา 

คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติ 
แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะ 
พึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก  
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้า
มาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการ
ที่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
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5. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำาหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ 
จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ 
ที่ตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

สามในสีข่องจำานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

ข. กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำาหน้าที่ในการเป็นกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำาหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ค. ผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน์ 

ต่อการดำาเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัถตุประสงค์ เป้าหมายที่คณะ
กรรมการบรษิทักำาหนดไวไ้ด ้โดยดำาเนนิการคดัเลอืกตามระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล และจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิาก 
คณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่บริษัทได้กำาหนดไว้  
และมีการกำาหนดไว้ในคู่มืออำานาจดำาเนินการของบริษัทย่อยด้วยว่า การดำาเนินกิจการที่สำาคัญหรือมีขนาดรายการที่เป็นสาระสำาคัญ
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการจำานวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการ 
ของบริษัท ทำาให้การดำาเนินงานต่างๆ ของบริษัทย่อยจะคำานึงและยึดถือแนวทางการดำาเนินงานของบริษัทเป็นสำาคัญ

5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหาร 
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) กำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัของระบบขอ้มลู เพือ่รกัษามาตรฐานเกีย่วกบัระบบงาน ระบบคอมพวิเตอร ์
และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำาคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ 

2) กำาหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำาบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัท 
สำาหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือ 
ข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

3) คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำาไปเปิดเผยหรือแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำาการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และไม่เข้า
ทำานิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม และจะต้องไม่ทำาการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และ
ภายใน 2 วันทำาการ หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกำาหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำาหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมาย 
แล้วแต่กรณี 
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ทั้งนี้ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ 
ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
(2) ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)        

บรษิทัยอ่ย IGC ไดจ้า่ยคา่บรกิารอืน่ ใหแ้กบ่รษิทั สำานกังาน อวีาย จำากดั ซึง่เปน็สำานกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัช ีสงักดั บคุคล 
หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีสำาหรับปี 2557 เป็นจำานวนเงินรวม 180,000 บาท ซึ่งเป็นการรับรองแบบ
คำาขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
7. การปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 
มาตรการการแจ้งเบาะแสและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทกำาหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำาคัญที่จะดำาเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำาหนดของบริษัท หลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆอย่างจริงจัง และได้กำาหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์
หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวน 
ที่เป็นธรรม 

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส  
หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระ
ทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจาการดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัท 
เกี่ยวกับการทำาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่ 
เทา่เทยีมกนั หรอืการกระทำาทีข่าดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ สามารถแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอยีด
หลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้ 

รายการท่ี บริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี

 1  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 1,410,000

 2 บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด  นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 450,000

 3  บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 700,000

 4  บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 45,000

								 รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	 	 2,605,000

4) กำาหนดใหก้รรมการทกุคนและผูบ้รหิารมหีนา้ทีต่อ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั และในกรณทีีก่รรมการหรอืผูบ้รหิาร
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 
59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำาการให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำาหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัด
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในที่
ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำาปี

5) คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารตามพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 

6.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ซึ่งเป็นสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้ 

สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้



รายงานประจำาปี 255776

   คณะกรรมการตรวจสอบ
   เลขานุการบริษัท
   บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) 
   เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
   แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250   
   โทรศัพท์ : 0-2301-1569 
   แฟกซ์ : 0-2748-2063
   อีเมล  : Teerapol.act@pp.premier.co.th
โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็น

ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำาหนดไว้
ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
ปีนี้ถือเป็นอีกปีที่โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) มีการพัฒนาด้านหลักเกณฑ์ที่สำาคัญ

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน โดยเกณฑ์ใหม่มีรายละเอียดมากขึ้นในหลายด้าน เช่น ให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็น
รายบุคคล ให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต จำานวนองค์ประชุม ขั้นต่ำา ซึ่งกำาหนดให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดเมื่อจะลงมติ กรรมการอิสระไม่ควรดำารงตำาแหน่งเกิน 9 ปี  เกณฑ์เหล่านี้ถึงแม้จะทำาให้
บริษัทต้องปรับตัวมาก แต่คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

อย่างไรก็ดียังมีบางเรื่องที่บริษัทปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่สามารถปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ท่ีปฏิบัติไม่ครบถ้วน/ชัดเจน 

1. ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี
 เนื่องจากจำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการที่บริษัทได้กำาหนดไว้ 4 ครั้งต่อปี เหมาะสมและสอดคล้องกับวาระการ

พจิารณาผลการดำาเนนิการของบรษิทัและวาระการรบัรองงบการเงนิซึง่กำาหนดไวเ้ปน็รายไตรมาสแลว้ อกีทัง้บรษิทักพ็รอ้มทีจ่ะเรยีกประชมุ 
คณะกรรมการเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่มีเหตุจำาเป็นหรือมีวาระใดๆ ที่จำาเป็นต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน
หลักเกณฑ์ท่ีไม่มีการปฏิบัติ

1. บริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 เนื่องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกันการทุจริตในการลง 

คะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมอย่าง
สมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นการดำาเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไป
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อยู่แล้ว

2. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ร้อยละ 35.19 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด 
แต่มีมากกว่าร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด

 เนื่องจากบริษัทไม่มีสิทธิหรือส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายหรือการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการไม่มีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งกรรมการได้ 

ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกำากับดูแลกิจการของบริษัท 
 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การจำากัดจำานวนบริษัทในการไปดำารงตำาแหน่งจึงไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และจำานวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
ของบริษัทมีจำานวนจำากัด ดังนั้นการกำาหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำาให้บริษัทหาบุคคลมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

4. คณะกรรมการไม่มีการกำาหนดนโยบายในการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ
 เนื่องจากบริษัทมีการกำาหนดข้อห้าม/ข้อจำากัดของกรรมการผู้จัดการในเรื่องการไปทำาธุรกรรมหรือการไปดำารงตำาแหน่งใน

บริษัทหรือองค์กรที่มีผลประโยชน์ขัดกัน หรือที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่แล้ว นอกเหนือจาก
กรณขีอ้หา้ม/ขอ้จำากดัดงักลา่ว บรษิทัเชือ่มัน่และใหค้วามเคารพตอ่วจิารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการในการดำารงตำาแหนง่กรรมการ 
หรือตำาแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

5. คณะกรรมการไม่มีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
 เนื่องจากการที่กรรมการดำารงตำาแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำารงตำาแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำาเนินการได้โดยง่าย
6. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการบริหารที่ไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง
 เนือ่งจากกรรมการบรหิารมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัหินา้ที ่การจำากดัจำานวนบรษิทัในการไปดำารงตำาแหนง่จงึไมม่ผีลกระทบ 



77บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

ต่อการปฏิบัติงาน และจำานวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่ จะดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท 
มีจำานวนจำากัด ดังนั้นการกำาหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำาให้บริษัทหาบุคคลมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

7. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผล 
การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 เนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร
8. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง
 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารได้แจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออำานาจดำาเนินการ  

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นอำานาจของกรรมการผู้จัดการซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบ 
ผ่านทางงบประมาณประจำาปี

9. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ 
 เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความ

เข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องคำานึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
10. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นคนเดียวกัน
 เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ ความ

เข้าใจ และยึดหลักธรรมาธิบาล โดยไม่ต้องคำานึงว่าจะต้องเป็นคนเดียวกันหรือไม่
11. คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสสระน้อยกว่า 50 %
 เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการอิสระไม่เป็นสาระสำาคัญในการทำาหน้าที่ของกรรมการค่าตอบแทน
12. ประธานกรรมการค่าตอบแทนไม่เป็นกรรมการอิสระ
 เนื่องจากการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความ

สามารถ โดยไม่ต้องคำานึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือไม่
13. คณะกรรมการค่าตอบแทนไม่ได้จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 เนื่องจากการประชุมจะพิจารณาตามความจำาเป็นโดยไม่ได้กำาหนดขั้นต่ำาไว้
14. บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
 เนื่องจากบริษัทได้กำาหนดให้คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ทำาหน้าที่คณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว
15. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee 
 เนื่องจากคณะกรรมการทั้งคณะทำาหน้าที่เสมือนเป็น CG Committee อยู่แล้ว
16. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง Risk Management Committee 
 เนือ่งจากบรษิทัไดก้ำาหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทำาหนา้ทีเ่สมอืนเปน็ Risk Management Committee อยูแ่ลว้ นอกจากนี ้ 

บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบอยู่อีกด้วย

17. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้อยกว่า 50% 
 เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการอิสระไม่เป็นสาระสำาคัญในการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด  
นอกเหนือจากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัทเปิดเผย
บนเว็บไซต์และในรายงานประจำาปีแล้ว บริษัทยังมีนโยบายด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงาน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจะพัฒนามาตรฐานการกำากับดูแลกิจการ พร้อมทั้งนำาไปปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องต่อไป
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บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแล 
ให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำาเนินธุรกิจให้ประสบ 
ความสำาเร็จอย่างยั่งยืนโดยตระหนักและให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ 
“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่ง
เสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

ดัวยเหตุนี้ ความยั่งยืน จึงเป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนหลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการพัฒนาขีดความสามารถทั้งการ
ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์กับสังคม การพัฒนากระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริม ผลักดัน  
พรอ้มทัง้สอดแทรกแนวคดิความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอยา่งยัง่ยนืเปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการทำางานอนัเปน็วฒันธรรม
องค์กร ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร
ของบริษัท ชุมชน และสังคมส่วนรวมให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารสนบัสนนุและทำางานรว่มกบัหนว่ยงานพฒันาความยัง่ยนืของสงัคมของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์อนัไดแ้ก ่
มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ“คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านศึกษาของ เยาวชนที่ด้อยโอกาส การสร้าง
สังคมแห่งการแบ่งปัน การสนับสนุนคนพิการที่ด้อยโอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักในการก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและการสร้างเครื่องมือหรือองค์กร ให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและนำา
ไปทำาซ้ำาได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ ที่ยั่งยืนอย่างเป็นทวีคูณ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.premier.co.th  
ในหัวข้อ “พรีเมียร์เพื่อสังคม”

และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาสังคมดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงนำาเงินเท่ากับจำานวนร้อยละ 5 
ของกำาไรสุทธิหลังหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชี บริจาคเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาต่อมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือองค์กร
สาธารณะกุศลอื่นๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 
โดยมรีายละเอยีดทัง้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิธรุกจิ กจิกรรมพนกังาน คูค่า้ และสว่นของมลูนธิติา่งๆ ดงัทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ ดงันี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เคารพสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

การแข่งขันที่เป็นธรรม : 
   ดำาเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
  ไมเ่รยีก หรอืไมร่บั หรอืจา่ยผลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่มส่จุรติในการตดิตอ่กบัคูค่า้หรอืเจา้หนี ้หากในกรณทีีข่อ้มลูปรากฏวา่

   มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วเเละ 
   เกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย 

ก่อประโยชน์ต่อสังคม
อย่างเป็นสาระสำาคัญและยั่งยืน

สร้างเครื่องมือ หรือ องค์กรให้ผู้อื่น
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถทำาซ้ำาได้

สร้างระบบนิเวศน์ให้เกิดการทำาซ้ำา
และการมีส่วนร่วมของคนจำานวนมาก
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   เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูล
   ข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับ 
   คุณภาพสินค้า

  แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
   ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำาลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการ 
   กล่าวร้ายหรือกระทำาการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับคู่ค้า :
  เปิดโอกาสให้คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและ

   บรษิทัยอ่ยทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยการเขา้รว่มกจิกรรมเพือ่สงัคมตา่งๆ ของบรษิทั หรอืดว้ยการสนบัสนนุทนุทรพัย ์
   หรือสิ่งของตามความประสงค์

การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน :
   ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำาหนด

   นโยบายไว้ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรื่องนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา 
   สง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร พนกังาน ใชท้รพัยากรและทรพัยส์นิของบรษิทัอยา่งมปีระสทิธภิาพใชส้นิคา้ และบรกิารทีม่ลีขิสทิธิ์

   ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำาที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ :
  บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง  ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด ไม่ให้การ

   สนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทาง 
   การเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ

  เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทาง
   การเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทให้ความสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของ
การเป็นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึง
กำาหนดนโยบาย “การตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่” และประกาศเปน็นโยบายเพือ่ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุระดบัยดึถอืปฏบิตั ิมขีอบเขต  
ระบบบรหิารจดัการการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ครอบคลมุทกุขัน้ตอน ทกุกระบวนการทำางานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
กับงาน จัดซื้อ จัดจ้าง จัดจำาหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการทำางานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้กำาหนด
เป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจนมีดังนี้
2.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)

บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ตอ่การนำาระบบมาตรการการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่มาใชใ้นกระบวนการทำางาน และปรบัปรงุระบบบรหิาร 
ให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล โดยกรรมการผู้จัดการได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะทำาให้บริษัทดำาเนินธุรกิจ 
โดยปราศจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่ตามขอ้กำาหนดของมาตรการการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ พรอ้มทัง้ไดส้นบัสนนุทรพัยากรอยา่งครบถว้น 
ไดช้ีแ้จงทำาความเขา้ใจกบัพนกังานทกุคนภายในบรษิทัและบรษิทัยอ่ยและบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง ใหต้ระหนกัถงึความสำาคญัของ
การดำาเนินกระบวนการต่างๆ อย่างโปร่งใสสอดคล้องกับระเบียบนโยบาย ข้อกำาหนด ของกฎหมายและข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำาเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุน
   การทจุรติคอรร์ปัชัน่ในทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยครอบคลมุถงึบรษิทัยอ่ยทกุบรษิทั พรอ้มใหก้ารสนบัสนนุ 
   หรือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงมีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และกำาหนด 
   ใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่นีอ้ยา่งสม่ำาเสมอ ตลอดจนมกีารทบทวนแนวทาง 
   การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำาหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลง 
   ทางธุรกิจ
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  มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
   คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง  
   ทีจ่ะมสีว่นในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัเิพือ่ใหก้ารดำาเนนิการดา้นการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่บรรลผุล 
   ตามนโยบายที่กำาหนด

  บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติ
   ด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
   และนำามาจัดทำาเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

   บริษัทไม่กระทำาหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมถึงการควบคุม 
   การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  
   ให้มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำาเนินการที่ไม่เหมาะสม

   บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำาเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 
   โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ

  บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
   เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่น 
   ของบริษัท

   บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำา
   บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแส

   อันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือ 
   กลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่า ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผล 
กระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท  
หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึง
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจิต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบครอบ 
โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ตามช่องทางต่างๆ  
ดังนี้

   คณะกรรมการตรวจสอบ
   เลขานุการบริษัท
   บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) 
   เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
   แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250   
   โทรศัพท์ : 0-2301-1569 
   แฟกซ์ : 0-2748-2063
   อีเมล  : Teerapol.act@pp.premier.co.th
โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็น

ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำาหนดไว้        

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงได้กำาหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ต้องให้ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียอัน
เป็นหลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมภายใต้คุณค่าหลัก (Core Value) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” 

   บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วน
   เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติ 
   ตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
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  บริษัทจะให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากล ในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความ
   เป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิด 
   สิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง 

   บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่อง
   สิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจาก 
   การละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมายกำาหนด

   บริษัทได้จัดสถานที่ทำางานโดยคำานึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่าทำางาน และให้ความสำาคัญในเรื่องความปลอดภัย
   และอาชีวอนามัยในการทำางานของพนักงาน

   บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินกิจ
   การหรือกระบวนการทำางานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทำางานชุดต่างๆ อาทิ  
   คณะทำางานสวัสดิการ คณะทำางานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น

   บริษัทกำาหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
   การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำา 
   ด้วยประการใดๆ ที่จะทำาให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำางานอยู่ต่อไปได้

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างแป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง 
เป็นธรรมและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิด 
ความสงบสุขทั้งในบริษัท และในสังคม อย่างยั่งยืน กล่าวคือ

  บริษัทให้ความสำาคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทั้งในเรื่อง
   ของโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวมตลอดถึงการ 
   ให้โอกาสในการได้รับการพัฒนา โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจากความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ  
   ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย

   บริษัทกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงานโดยหลีกเลี่ยง
   การกระทำาที่ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การทำางานของพนักงาน หรือกระทำาการใดๆ 
   อันเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างอันไม่เป็นธรรม

   บริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่ำาเสมอ
   บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำาปี การทำาประกันสุขภาพและการประกันชีวิต

   ให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
   บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำาที่ไม่เป็นธรรมสามารถส่งความคิดเห็น

   หรือร้องเรียนได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านช่องทาง  
   การเข้าพบเป็นการส่วนตัว / ร้องเรียนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล เป็นต้น 

   บริษัทกำาหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รับการชี้แจง / 
   แก้ไข หรือนำาไปปฏิบัติ 

   บริษัทกำาหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงาน
   อย่างไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำาด้วย 
   ประการใดๆ ที่จะทำาให้ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำางานอยู่ต่อไปได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีพันธสัญญาที่จะ “ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้บริโภค เพราะการบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงย่อมมากับการบริการที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้มีการกำาหนด
นโยบายและแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค
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   นำาเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค    
   มีกระบวนการดำาเนินงานตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสินค้า การตรวจสอบ

   คุณภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงมีระบบการจัดส่งสินค้าที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว
  มกีารกำาหนดหลกัเกณฑต์า่งๆ เกีย่วกบัคณุภาพสนิคา้ทีบ่รษิทัจะคดัเลอืกมาจดัจำาหนา่ย และถอืปฎบิตัอิยา่งเครง่ครดั
   มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
   มีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากร
อยา่งมปีระสทิธภิาพควบคูก่บัการดำาเนนิธรุกจิมาโดยตลอด บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจงึไดก้ำาหนดแนวปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้มไวใ้นจรรยา
บรรณธุรกิจเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

  ไม่กระทำาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
  ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม 
  ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการ

   นำาเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยจะตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว บริษัท 
และบริษัทย่อยยังมีการดำาเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และให้การดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว  
ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กร ที่ต้องการดำาเนินกิจการให้เกิดผลสำาเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน ระหว่างธุรกิจ พนักงาน และ 
สังคม

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการดำาเนินกิจการของมูลนิธิ 
ต่างๆ อาทิ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ด้วยการบริจาคเงินจำานวนร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิในแต่ละปี 
ให้กับมูลนิธิที่เป็นกลไกหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
   สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้การทำางานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุก
หน่วยงาน ดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน รวมถึงการลดขั้นตอนความซ้ำาซ้อนในการทำางาน โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ สั่งสมและถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน ภายใต้โครงการ “Knowledge Sharing Management”

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพื่อเปิดเผยการปฏิบัติตาม 
นโยบายการจัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
(CSR Report) เป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำาปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-products.co.th
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1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำาคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน  
การปฏิบัติงาน การดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดให้มีการบริหารความเสี่ยง 
ที่เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินและมีการกำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้อย่าง 
ชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการ 
ควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าที่ 
สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำาปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA)  
โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อ 
สร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที 
เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำาเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 
และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยอ้างอิง “แบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง มีการซักถามข้อมูลจาก 
ฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำาและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมิน 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท 
และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ 
ขดัแยง้และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งเพยีงพอแลว้ ในสว่นการหารอืกบัผูส้อบบญัช ีเหน็วา่บรษิทัจดัทำางบการเงนิเปน็ไปตามมาตรฐาน
การบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด ซึ่งผู้สอบบัญชีมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ 
ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบ 
หลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของ คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่ามีความ 
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานด้านการ 
ตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน 

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษิทัและบรษิทัยอ่ย ประเมนิระบบการควบคมุภายในตามกรอบโครงสรา้งการควบคมุภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO  
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) อย่างครบถ้วน มีสาระสำาคัญ ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวน 

เป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดทำาผังองค์กร 
แบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำาหนดอำานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต ้
การกำากับดูแลของคณะกรรมการ และกำาหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกำากับดูแลกิจการ การต่อต้าน 
ทุจริตคอร์รัปชั่น และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม รวมทั้งจัดทำา
อำานาจดำาเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำาคัญซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัดสำาหรับผู้บริหารระดับ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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หัวหน้าแผนกขึ้นไป และส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัทและบริษัทย่อย 
กำาหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำาหน้าที่กำากับดูแลและพัฒนาการดำาเนินการด้านการควบคุม
ภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กำาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ 
รับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท  
รวมทั้ง การทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค 
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่าง 
มีประสิทธิภาพ

2) การประเมินความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในการ 
พิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุ 
และวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่สำาคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อ
กำาหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยได้กำาหนดนโยบายและกลยุทธ์สำาคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการ 
เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัย 
ความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง (CSA) อย่างสม่ำาเสมอ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทและบริษัทย่อยได้กำาหนดนโยบายที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็น

ไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วย
สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงคอ์งคก์ร จดัใหม้กีจิกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบาย ซึง่ไดก้ำาหนดสิง่ทีค่าดหวงัและขัน้ตอนการปฏบิตัิ
เพื่อให้นโยบายที่กำาหนดไว้นั้นสามารถนำาไปสู่การปฏิบัติได้ มีการจัดทำาคู่มืออำานาจดำาเนินการเพื่อกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และ
วงเงินอำานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดทำาคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชชั่นให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำาหนด และจัดโครงสร้างการทำางานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกรายการ
บญัช ีและการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิออกจากกนั รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบยีบทีม่ผีลบงัคบัใช้ 
อย่างเคร่งครัด 

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัใหม้รีะบบขอ้มลูสารสนเทศทีส่ำาคญัอยา่งเพยีงพอ ไดแ้กก่ารจดัหาขอ้มลูทัง้จากภายในและภายนอก

อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำาเนินไปได้ตามที่กำาหนดไว้ มีการปฏิบัติ
งานใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละมกีารจดัทำารายงานขอ้มลูของหนว่ยงานตา่งๆ เสนอผูบ้รหิารเพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจ โดยการจดัทำา
รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง รายงานทางบัญชีและการเงิน มีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ  
ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำางบการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้ 
มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีการประชุมเพิ่มเติมในวาระที่สมควร

การสื่อสารข้อมูล มีการจัดช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่างๆ  
ใหพ้นกังานรบัทราบ การกำาหนดชอ่งทางทีป่ลอดภยัสำาหรบัการแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ มกีารสือ่สาร 
ระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

5) ระบบการติดตาม
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงาน

เป็นลำาดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำากับการดำาเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำาปี โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกเดือน 
พร้อมทั้ง แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับแผนการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบ 
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ผลงานจริงกับประมาณการ ในกรณีที่ผลการดำาเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์ 
หาสาเหตุที่ทำาให้เกิดผลแตกต่างเพื่อกำาหนดแนวทางปรับปรุงการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ผู้รับผิดชอบนำาเสนอ
รายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงาน 
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำาหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน  
ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำาเนิน
ไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ  
ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำาการตรวจสอบการปฏิบัติและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กร
ทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดการ
ความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีส่ามารถยอมรบัได ้และตดิตามการบรหิารความเสีย่งอยา่งสม่ำาเสมอ บรษิทัไดม้กีารจดัทำาการประเมนิการ
ควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่
แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำาให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมีหลักการกำาหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การดำาเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำาหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง 

บรษิทัมกีารกำาหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ทีผู่บ้รหิารและพนกังานทกุคนตอ้งปฏบิตัติาม ดำาเนนิการปลกูฝงัใหก้ารบรหิาร
ความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อทำาหน้าที่
บริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้คณะทำางานบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับกลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อทำาหน้าที่ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน 
โดยจัดทำาแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒนาการดำาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประเมิน 
และติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำาคัญ และนำาเสนอความคืบหน้าและรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานพร้อมกับประเมินความ 
เพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำาเนินงาน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ การตลาด การขาย คลังสินค้าและโลจิสติกส์  
งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้อ งานบัญชี การเงิน สินเชื่อ ทั้งนี้ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละส่วนงานดำาเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามที่ได้กำาหนดไว้ รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็น 
แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งดำาเนินงานภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าที่กำาหนด/  
ทบทวน/อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการ
จัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการเพื่อทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำาเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง รายงาน 
ความเสี่ยงที่สำาคัญ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2557 ได้จัดทำาคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้ 
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และมีการประชุมระหว่างหน่วยงานทั้งที่เป็นการประชุมรายเดือน การประชุมย่อยตามเพื่อติดตามหา 
ข้อสรุปร่วมกันตามสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที



รายงานประจำาปี 255786

รา
ยก

าร
ระ

หว
่าง

กัน

1.
 ร

าย
กา

รร
ะห

ว่า
งก

ันข
อง

บร
ิษัท

แล
ะบ

ริษ
ัทย

่อย
กับ

บร
ิษัท

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

ใน
ปี 

25
57

บร
ิษ
ัท 

พร
ีเม

ียร
์ แ

คน
นิ่ง

 อ
ินด

ัสต
รี้ 

จำา
กัด

บร
ิษัท

 พ
รีเ
มีย

ร์ 
รีส

อร
์ทส

์แอ
นด

์โฮ
ลเ

ทล
ส์ 

จำา
กัด

บร
ิษ
ัท 

รา
ยา

เฮ
อร

ิเท
จ 

จำา
กัด

บร
ิษ
ัท 

พร
ีเม

ียร
์ เม

โท
รบ

ัส 
จำา

กัด
บร

ิษ
ัท 

เส
รีพ

ร็อ
พเ

พอ
ร์ต

ี้ส์ 
โฮ

ลด
ิ้ง 

จำา
กัด

บร
ิษ
ัท 

พร
ีเม

ียร
์เท

คโ
นโ

ลย
ี จ

ำาก
ัด 

(ม
หา

ชน
)

บร
ิษ
ัท 

พร
ีเม

ียร
์ ม

าร
์เก

็ตต
ิ้ง 

จำา
กัด

 (ม
หา

ชน
)

บร
ิษัท

 ด
าต

้าโ
ปร

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ 
ซิส

เต
็มส

์ จ
ำาก

ัด
บร

ิษ
ัท 

พร
ีเม

ียร
์ ฟ

ิชช
ั่น 

แค
ปป

ิตอ
ล 

จำา
กัด

บร
ิษ
ัท 

เส
รี 

พร
ีเม

ียร
์ จ

ำาก
ัด

กร
รม

กา
รข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้นใ

หญ
่

บร
ิษ
ัท 

พร
ีเม

ียร
์ แ

คป
ปิต

อล
 (2

00
0)
 จ

ำาก
ัด

บร
ิษัท

 ด
าต

้าโ
ปร

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ 
ซิส

เต
็มส

์ จ
ำาก

ัด

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
มูล

ค่า
นิต

ิบุค
คล

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

  
คว

าม
สัม

พัน
ธ์ 

 
ปร

ะเภ
ทร

าย
กา

ร 
ลัก

ษณ
ะร

าย
กา

ร 
 

รา
ยก

าร
ปี 

25
57

 
คว

าม
จำา

เป
็นแ

ละ
คว

าม
สม

เห
ตุส

มผ
ล

 
 

 
 

(ล
้าน

บา
ท)

  

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ัน

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ัน

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ัน

บร
ิษ
ัท 

แล
ะ 

บร
ิษ
ัทย

่อย
ขา

ยส
นิค

า้ 
ผล

ติภ
ณั

ฑ
เ์พ

ือ่ส
ิง่แ

วด
ลอ้

มด
า้น

ระ
บบ

บำา
บดั

น้ำา
เส

ยีแ
ละ

ระ
บบ

สำา
รอ

งน
้ำา 
แล

ะ
ผล

ิตภ
ัณ

ฑ
์วัส

ดุก
่อส

ร้า
งแ

ละ
อุต

สา
หก

รร
ม 

แล
ะข

าย
สิน

ค้า
ตู้แ

ช่ 
ตู้ท

ำาน
้ำาร

้อน
 น

้ำาเ
ย็น

ลูก
หน

ี้กา
รค

้า

บร
ิษ
ัท 

แล
ะ 

บร
ิษ
ัทย

่อย
ค่า

เช
่าค

อม
พิ
วเ

ตอ
ร์แ

ละ
อุป

กร
ณ

์ที่
เก

ี่ยว
 

ข้อ
งเ

พื่
อใ

ช้ใ
น
กิจ

กา
รเ

ป็
น
สัญ

ญ
าเ

ช่า
ดำา

เน
ินง

าน
 ร

ะย
ะเ

วล
าเ

ช่า
 3

 - 
5 

ปี

บร
ิษ
ัท 

แล
ะ 

บร
ิษ
ัทย

่อย
ค่า

บร
ิกา

รง
าน

ด้า
นร

ะบ
บส

าร
สน

เท
ศแ

ละ
งา

นพ
ัฒ

นา
ระ

บบ
สา

รส
นเ

ทศ
 ร

วม
ทั้ง

งา
น

บำา
รุง

รัก
ษา

ระ
บบ

ส่ว
นล

ดค
้าง

รับ

ธุร
กิจ

ปก
ติ

สน
ับส

นุน
ธุร

กิจ
ปก

ติ

สน
ับส

นุน
ธุร

กิจ
ปก

ติ

รา
คา

ขา
ยเ

ปน็
ไป

ตา
มเ

งือ่
นไ

ขก
าร

คา้
ทัว่

ไป

รา
คา

คา่
เช

า่เ
ทยี

บเ
คยี

งก
บัผ

ูใ้ห
เ้ช

า่ร
าย

อืน่

ค่า
บ
ริก

าร
เป

็น
เง

ื่อ
น
ไข

กา
รค

้าท
ั่วไ

ป  
เช

่น
เด

ีย
วก

ับ
ลูก

ค้า
รา

ยอ
ื่น
 แ

ละ
งา

น
บำ
าร

ุงร
ัก
ษ

าก
ำาห

น
ดจ

าก
ชั่ว

โม
งก

าร
ทำา

งา
นข

อง
พน

กัง
าน

ทีเ่
ขา้

มา
ปฏ

บิตั
งิา

น
โด

ยม
ีอัต

รา
เช

่นเ
ดีย

วก
ับล

ูกค
้าร

าย
อื่น

1.
27

0.
17

2.
50

9.
67

0.
43



87บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
มูล

ค่า
นิต

ิบุค
คล

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

  
คว

าม
สัม

พัน
ธ์ 

 
ปร

ะเภ
ทร

าย
กา

ร 
ลัก

ษณ
ะร

าย
กา

ร 
 

รา
ยก

าร
ปี 

25
57

 
คว

าม
จำา

เป
็นแ

ละ
คว

าม
สม

เห
ตุส

มผ
ล

 
 

 
 

(ล
้าน

บา
ท)

  

บร
ิษ
ัท 

พร
ีเม

ียร
์ อ

ินเ
ตอ

ร์ 
ลิส

ซิ่ง
 จ

ำาก
ัด

บร
ิษ
ัท 

เส
รีพ

ร็อ
พเ

พอ
ร์ต

ี้ส์ 
โฮ

ลด
ิ้ง 

จำา
กัด

บร
ิษัท

 พ
รีเ
มีย

ร์เ
ทค

โน
โล

ยี 
จำา

กัด
 (ม

หา
ชน

)

บร
ิษัท

 พ
รีเม

ียร
์ ร

ีสอ
ร์ท

ส์ 
แอ

นด
์ โฮ

ลเ
ทล

ส์ 
จำา

กัด

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ัน

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ัน

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ัน

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ัน

บร
ิษ
ัท 

แล
ะ 

บร
ิษ
ัทย

่อย
คา่

เช
า่ร

ถย
นต

เ์พ
ือ่ใ

ชใ้
นก

จิก
าร

 เป
น็ส

ญั
ญ

า
เช

่าด
ำาเ

นิน
งา

นร
ะย

ะเ
วล

าเ
ช่า

 5
 ป

ี

เจ
้าห

นี้อ
ื่นก

ิจก
าร

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

กัน

บร
ิษ
ัท 

แล
ะ 

บร
ิษ
ัทย

่อย
ค่า

เช
่าพ

ื้นท
ี่สำา

นัก
งา

น 
ค่า

บร
ิกา

รส
่วน

กล
าง

 
ค่า

ไฟ
ฟ้า

 แ
ละ

ค่า
โท

รศ
ัพท

์

เจ
้าห

นี้อ
ื่นก

ิจก
าร

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

กัน

บร
ิษ
ัท 

แล
ะ 

บร
ิษ
ัทย

่อย
ค่า

เช
่าพ

ื้นท
ี่สำา

นัก
งา

น 
ค่า

บร
ิกา

รส
่วน

กล
าง

 
แล

ะค
่าไ

ฟฟ
้า

เจ
้าห

นี้อ
ื่นก

ิจก
าร

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

กัน

บร
ิษ
ัท

ค่า
ที่พ

ัก

สน
ับส

นุน
ธุร

กิจ
ปก

ติ

สน
ับส

นุน
ธุร

กิจ
ปก

ติ

สน
ับส

นุน
ธุร

กิจ
ปก

ติ

สน
ับส

นุน
ธุร

กิจ
ปก

ติ

ค่า
เช

่าเ
ป็น

ไป
ตา

มเ
งื่อ

นไ
ขก

าร
ค้า

ทั่ว
ไป

 
เช

่นเ
ดีย

วก
ับล

ูกค
้าร

าย
อื่น

รา
คา

ค่า
เช

่าแ
ละ

ค่า
บร

ิกา
รส

่วน
กล

าง
เป

็นไ
ปต

าม
แน

วท
าง

กา
รค

้าป
กต

ิทั่ว
ไป

ขอ
งธ

รุก
จิ 

สว่
นค

า่ไ
ฟฟ

า้แ
ละ

คา่
โท

รศ
พัท

์
ตา

มท
ี่เก

ิดข
ึ้นจ

ริง
 ค

่าภ
าษ

ีโร
งเ

รือ
นเ

ก็บ
ตา

มก
าร

ปร
ะเ

มิน
ขอ

งก
รุง

เท
พม

หา
นค

ร

รา
คา

ค่า
เช

่าแ
ละ

ค่า
บร

ิกา
รส

่วน
กล

าง
เป

็นไ
ปต

าม
แน

วท
าง

กา
รค

้าป
กต

ิทั่ว
ไป

ขอ
งธ

ุรก
ิจส

่วน
ค่า

ไฟ
ฟ้
าต

าม
ที่เ

กิด
ขึ้น

จร
ิง 

แล
ะค

่าภ
าษ

ีโร
งเ

รือ
นเ

ก็บ
ตา

มก
าร

ปร
ะเ

มิน
ขอ

งก
รุง

เท
พม

หา
นค

ร

ค่า
บร

ิก
าร

เป
็น

ไป
ตา

มเ
งื่อ

นไ
ขก

าร
ค้า

 
ทั่ว

ไป

7.
03

0.
01

2.
21

0.
05

10
.8
5

0.
12

0.
06



รายงานประจำาปี 255788

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
มูล

ค่า
นิต

ิบุค
คล

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

  
คว

าม
สัม

พัน
ธ์ 

 
ปร

ะเภ
ทร

าย
กา

ร 
ลัก

ษณ
ะร

าย
กา

ร 
 

รา
ยก

าร
ปี 

25
57

 
คว

าม
จำา

เป
็นแ

ละ
คว

าม
สม

เห
ตุส

มผ
ล

 
 

 
 

(ล
้าน

บา
ท)

  

บร
ิษ
ัท 

พร
ีเม

ียร
์ ฟ

ิชช
ั่น 

แค
ปป

ิตอ
ล 

จำา
กัด

บร
ิษ
ัท 

พร
ีเม

ียร
์ แ

คป
ปิต

อล
 (2

00
0)
 จ

ำาก
ัด

 
 

 
 

 
 บร

ิษ
ัท 

พร
ีเม

ียร
์ ฟ

ิชช
ั่น 

แค
ปป

ิตอ
ล 

จำา
กัด

บร
ิษ
ัทใ

หญ
่

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ัน

บร
ิษ
ัทใ

หญ
่

บร
ิษ
ัท 

แล
ะ 

บร
ิษ
ัทย

่อย
ค่า

บร
ิกา

รต
าม

สัญ
ญ

าว
่าจ

้าง
บร

ิหา
รแ

ละ
ให

้คำา
ปร

ึกษ
าธ

ุรก
ิจเ

ป็น
กา

รใ
ห้บ

ริก
าร

ตา
ม

ขอ
บเ

ขต
ใน

สญั
ญ

าท
ีเ่ก

ีย่ว
กบั

วา
งแ

ผน
ทา

ง
ธรุ

กจิ
, ง

าน
ดา้

นบ
คุค

ล 
แล

ะป
ระ

ชา
สมั

พนั
ธ์

งา
น
ด้า

น
กา

รเ
งิน

แล
ะบ

ัญ
ชี,

 ง
าน

ด้า
น 

กฎ
หม

าย
 ง

าน
ด้า

นก
าร

คว
บค

ุมภ
าย

ใน

คา่
ใช

จ้า่
ยด

ำาเ
นนิ

กา
รโ

คร
งก

าร
พฒั

นา
พล

งัง
าน

 
สะ

อา
ด

บร
ิษ
ัท

ดอ
กเ

บี้ย
จ่า

ย 
เง

ินก
ู้ยืม

ใน
รูป

สิน
เช

ื่อท
าง

 
กา

รค
้า

(T
ra
de

 F
ina

nc
e)

บร
ิษ
ัท

เง
ินป

ันผ
ลจ

่าย
ให

้ผู้ถ
ือห

ุ้นข
อง

บร
ิษ
ัท

สน
ับส

นุน
ธุร

กิจ
ปก

ติ

คว
าม

ช่ว
ยเ

หล
ือ

ทา
งก

าร
เง

ิน

ธุร
กิจ

ปก
ติ

อัต
รา

ค่า
บ
ริก

าร
คำา

นว
ณ

จา
กต้

นทุ
นที่

เก
ิดข

ึ้นท
ี่ P

FC
 ใ

ห้บ
ริก

าร
แล

ะเ
ฉล

ี่ยต
าม

ขน
าด

โค
รง

สร
้าง

ธุร
กิจ

ขอ
งแ

ต่ล
ะบ

ริษ
ัท

ที่
 P

FC
 ใ

ห้
บ
ริก

าร
ตา

ม
สัด

ส่ว
น
ขอ

ง 
รา

ยไ
ด้ 

สิน
ทร

ัพย
์ แ

ละ
อัต

รา
กำา

ลัง
คน

อัต
รา

ค่า
บ
ริก

าร
ขอ

งบ
ริษ

ัท
 4

00
,0

00
 

บา
ทต

่อเ
ดือ

น 
แล

ะบ
ริษ

ัทย
่อย

 1
25

,0
00

 
บา

ทต
่อเ

ดือ
น

ตา
มต

้น
ทุน

ที่เ
กิด

ขึ้น
จร

ิง 
ผ่า

นค
วา

ม
เห

็นช
อบ

ขอ
งค

ณ
ะก

รร
มก

าร
 IG

C 
คร

ั้งท
ี่ 

1/
25

56
 ล

งว
ันท

ี่ 1
1 

กพ
. 2

55
6

อัต
รา

ดอ
กเ

บี้ย
กำา

หน
ดจ

าก
ต้น

ทุน
ทา

ง 
กา

รเ
งิน

บว
กค

่าใ
ช้จ

่าย
ที่เ

กี่ย
วข

้อง
แล

ะ
ค่า

จัด
กา

รจ
ำาน

วน
หน

ึ่ง 
อัต

รา
ดอ

กเ
บี้ย

 6
.5
 %

เป
น็ก

าร
จา่

ยต
าม

สดั
สว่

นก
าร

เป
น็ผ

ูถ้อื
หุน้

 
ขอ

งบ
รษิ

ทัแ
ละ

ตา
มม

ตกิ
าร

ปร
ะก

าศ
จา่

ย
เง

ินป
ันผ

ล

7.
80

6.
87

1.
25

8.
86



89บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

2. นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัท และบริษัทย่อยในการทำารายการระหว่างกันสามารถจำาแนกตามประเภทรายการ ได้ดังนี้ 
บริษัท และบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การซื้อ/ขายสินค้า การเช่าอาคารสำานักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และรถยนต์ เพื่อใช้ในการ 
ประกอบธรุกจิ การรบับรกิารตามสญัญาบรกิารซึง่เปน็สญัญาประกอบการเชา่พืน้ทีส่ำานกังาน คา่ใชจ้า่ยบคุลากรทีท่ำางานในโครงการ
ที่บริษัทร่วมทุน การรับบริการตามสัญญารับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้น 
ตามความจำาเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำาหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกัน 
อยา่งชดัเจน ตามราคาและเงือ่นไขตลาดทีเ่หมาะสม และเปน็ธรรม โดยคำานงึถงึผลประโยชนข์องบรษิทัปน็สำาคญั ทัง้นีค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็น 
รายไตรมาส

ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท 
จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงหน่วยงานกำากับดูแลอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่าย 
ทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี



รายงานประจำาปี 255790

1. การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด (“PPW”) ได้ดำาเนินการเพิ่มทุนจากเดิม 1 ล้านบาท เป็น  
5 ล้านบาท บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำานวน 300,001 หุ้นเป็นจำานวนเงิน 3 ล้านบาททำาให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PPW  
ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 80

2. ภาพรวมของธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

ในครึ่งแรกของปี 2557 เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากปัญหาภาวะวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่มีต่อเนื่องจาก 
ปลายป ี2556 ทำาใหบ้รษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่เปน็คูค่า้โดยตรงกบับรษิทัมกีารเปดิตวัโครงการใหมล่ดลง อกีทัง้กลุม่อตุสาหกรรมมี
การชะลอการตดัสนิใจในการลงทนุ ทำาใหอ้ปุสงคล์ดลงสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิของบรษิทัในสว่นกลุม่ผลติภณัฑท์ีพ่ึง่พงิภาวะอตุสาหกรรม
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

ในช่วงครึ่งปีหลัง ความเชื่อมั่นต่างๆ ของภาคธุรกิจเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ทำาให้ผู้ประกอบการบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
เริ่มมีความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจ จึงเริ่มกลับมาเปิดตัวโครงการใหม่และเร่งก่อสร้างโครงการที่ค้างอยู่อีกทั้งยังมีการเร่งเบิกจ่าย 
งบประมาณและเร่งรัดโครงการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน ทำาให้ภาวะเศรษฐกิจ
ภาคอสงัหารมิทรพัยแ์ละอตุสาหกรรมทีช่ะลอตวักลบัมาอยูใ่นภาวะทีด่ขีึน้ อยา่งไรกต็ามภายใตส้ถานะการณด์งักลา่วบรษิทัไดบ้รหิาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพโดยได้กำาหนดมาตรการเชิงรุกและรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพตลาดในแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำาให้ยังคงมีอัตราการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวภาคครัวเรือนมีการ 
จบัจา่ยใชส้อยลดลงอนัเปน็ผลจากราคาพชืผลทางการเกษตรทีต่กต่ำาเชน่ขา้วและยางพารา สง่ผลตอ่ยอดจำาหนา่ยของเครือ่งใชไ้ฟฟา้
ภาคครัวเรือนลดลงด้วยเช่นกัน 

กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่มีแหล่งรายได้หลักมาจากค่าไฟฟ้าได้เปิดดำาเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต็มปี 
ครบทั้ง 3 แห่งด้วยกำาลังการผลิตแห่งละ 5 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 15 เมกะวัตต์ และทำาการผลิตไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานที่กำาหนด 
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำาหรับปี 2558 นี้ บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงให้ความสำาคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อม 
การส่งเสริมพลังงานสะอาด ซึ่งอยู่ในกระแสการพัฒนาของสังคมโลก นอกจากนี้ยังมีโอกาสขยายธุรกิจจากการรวมตัวของประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ทัง้นีบ้รษิทัยงัคงมุง่เนน้การพฒันาระบบหว่งโซอ่ปุทาน การจดัการนวตักรรม เพือ่การเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื

3. สรุปผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำาไรสำาหรับปี 192.62 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42.93 ล้านบาท  ผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยมีกำาไรเพิ่มขึ้น 52.93 ล้านบาท ส่วนผลการดำาเนินงานของ 
บริษัทมีกำาไรลดลง 10.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) รายได้จากการขายและบริการของบริษัทมีจำานวน 1,303.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 179.73 ล้านบาท จากผลิตภัณฑ์
สิ่งแวดล้อม 146.68 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม 33.05 ล้านบาท และมีกำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำานวน  
29.33 ล้านบาท บริษัทมีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30.80 ต่ำากว่าปี 2556 ที่มีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 33.12 เนื่องจากใน 
ปีปัจจุบัน บริษัทมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม

(2) รายได้อื่นของบริษัทมีจำานวน 24.12 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 2.59 ล้านบาทหลังสุทธิรายการระหว่างกันของปีก่อน 
จำานวน 7.16 ลา้นบาทคงเหลอืเพิม่ขึน้จากปกีอ่น 4.57 ลา้นบาทมาจากรายไดค้า่เชา่เพิม่ขึน้ 1.37 ลา้นบาท กำาไรจากอตัราแลกเปลีย่น
เพิ่มขึ้น 1.11 ล้านบาท หนี้สูญรับคืน 0.60 ล้านบาทและรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 1.49 ล้านบาท

การวิเคราะห์และคำาอธิบายฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ
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(3) ค่าใช้จ่ายขายของบริษัทมีจำานวน 202.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.14 ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้น 
ตามรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 15.53 ต่อรายได้จากการขาย 
ใกล้เคียงกับปี 2556 ที่คิดเป็นอัตราร้อยละ 15.69

(4) ค่าใช้จ่ายบริหารของบริษัทมีจำานวน 114.08 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่ เกิดจากค่าใช้จ่าย 
บุคลากรที่เพิ่มขึ้น 5.84 ล้านบาท 

(5) ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทมีจำานวน 8.88 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.29 ล้านบาทจากการที่บริษัทชำาระคืน 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

(6) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทมีจำานวน 17.79 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 2.43 ล้านบาท เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 
0.99 ล้านบาทและภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลงจำานวน 1.44 ล้านบาท

(7) ผลการดำาเนินงานของ บริษัทพรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด ที่จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติ
ประหยัดพลังงาน มีขาดทุนสุทธิ 0.15 ล้านบาท กำาไรลดลงจากปีก่อน 4.26 ล้านบาท มาจากรายได้จากการขายสินค้าลดลง 
จากปีก่อนจำานวน 44.42 ล้านบาท เป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ภาคครัวเรือนจับจ่ายใช้สอยน้อยลง ส่งผลต่อยอดจำาหน่าย
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนลดลง

 (8) ผลการดำาเนินงานของบริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด ในปี 2557 มีรายได้จากการจำาหน่ายไฟฟ้ารวม 288.37 ล้านบาท  
ประกอบด้วยรายได้จากโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่ง อัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 68.80 มีกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนค่าใช้จ่าย 
ทางการเงิน เท่ากับ 166.87 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิ 116.88 ล้านบาท 

(9) สำาหรับบริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 
ยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ มีขาดทุนสุทธิ 0.63 ล้านบาท

4. ฐานะการเงิน

 สรุปงบแสดงฐานะการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม      
           
               หน่วย: (ล้านบาท)
               2557        2556     เพิ่ม (ลด)
     สินทรัพย์ 2,280.78 2,317.86 (37.08)
     หนี้สิน 1,321.96 1,535.46 (213.50)
     ส่วนของผู้ถือหุ้น 958.82 782.40 176.42

 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินท่ีสำาคัญ ดังน้ี 
(1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำานวน 333.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 42.40 ล้านบาท  

มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 65.33 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 58.90 วัน เนื่องจาก หนี้ที่ค้างชำาระไม่เกิน  
3 เดือนเพิ่มขึ้น 22.32 ล้านบาทจากลูกหนี้โครงการงานก่อสร้างจ่ายชำาระหนี้ล่าช้า 

(2) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำานวน 135.28 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 9.76 ล้านบาทโดยหลักมาจาก 

งานระหว่างทำาลดลง 7.19 ล้านบาทจากงานระหว่างติดตั้งที่ได้ส่งมอบในไตรมาสที่ 4 /2557 และในปี 2557 มีระยะเวลาการขาย 
สินค้าเฉลี่ย 28.28 วัน ใกล้เคียงกับปี 2556



รายงานประจำาปี 255792

(3) ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำานวน 1,533.38 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 จำานวน 77.07 ล้านบาท  

เกิดจากค่าเสื่อมราคาระหว่างปี อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 14.13ในปี 2556 เป็นอัตราร้อยละ 17.86  
ในปี 2557

(4) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำานวน 231.07 ล้านบาทลดลงจากปี2556  61.17 ล้านบาท  

โดยหลกัมาจากการชำาระหนีเ้จา้หนีค้า่ซือ้สนิทรพัยใ์นการกอ่สรา้งโรงงานแหง่ที ่2 และ 3 ของบรษิทั อนิฟนิทิ กรนี จำากดั 35.19 ลา้นบาท  
และเจ้าหนี้การค้าลดลงจากปี 2556 จำานวน 15.06 ล้านบาท มีระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย 52.03 วัน ลดลงจากปี 2556  
ที่มีระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย 61.34 วัน 

(5) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่ เป็นเงินกู้ยืมของบริษัท อินฟินิทกรีน จำากัดเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้ง  

3 โรงโดยในปี 2557 บริษัท อินฟินิทกรีน จำากัดได้กู้ยืมเงินเพิ่มจำานวน 13.78 ล้านบาทและได้ชำาระเงินกู้ยืมตามกำาหนดจำานวน  
105.95 ล้านบาท ส่วนของบริษัทได้ชำาระเงินกู้ยืมตามกำาหนดจำานวน 13.16 ล้านบาท สุทธิเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีลดลง 105.33 ล้านบาท  

(6) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 958.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบริษัท 

จำานวน 771.27 ล้านบาท เปรียบเทียบกับส่วนของบริษัทณวันสิ้นปี 2556 มีจำานวน 622.02 ล้านบาท ส่วนของบริษัทเพิ่มขึ้น 
จากสิ้นปีเท่ากับ 149.25 ล้านบาท ซึ่งรายการเปลี่ยนแปลงมาจาก

  กำาไรในปี 2557 เพิ่มขึ้นจำานวน 164.22 ล้านบาท  
  จ่ายเงินปันผล 15.00 ล้านบาท
  การบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 0.03 ล้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงิน

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ 3 ปี  
ที่ผ่านมา

   2557 2556 2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง
 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.93 0.74 0.39
 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.65 0.46 0.21
 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.49 0.18 0.22
 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.51 6.11 6.09
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 65.33 58.90 59.10
 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.73 11.68 11.18
 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 28.28 30.83 32.21
 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 6.92 5.87 5.52
 ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย (วัน) 52.03 61.34 65.17
 Cash Cycle (วัน)  41.58 28.40 26.14

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร   
 อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 36.38 36.63 31.11
 อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) 14.48 14.27 8.48
 อัตรากำาไรอื่น (%)  1.12 0.69 2.84
 อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร (%) 126.41 81.50 167.54
 อัตรากำาไรสุทธิ (%) 11.11 9.85 5.44
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.12 29.07 47.24

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน   
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.38 6.63 5.06
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 17.86 14.13 10.74
 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.75 0.67 0.93

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน   
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.38 1.96 7.89
 อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 4.79 2.13 8.04
 อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า) 0.65 0.34 0.17
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คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัด 
ทำาขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล  
โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและ 
การดำาเนินการที่ผิดปกติ และในการจัดทำารายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ 
ถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กำากับดูแลรายงานทางการ
เงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 (นายสุรเดช บุณยวัฒน) (นายมณฑล หรรษคุณารมณ์)
 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) เป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 7/8 ครั้ง
 นายชัยวัฒน์ นิตยาพร  กรรมการตรวจสอบ            เข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง
 นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบ            เข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย 1 ใน 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
ด้านการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือ 
เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา คู่ค้า หรืออื่นๆ กับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ ได้กำาหนดไว้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
เป็นการเฉพาะ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 
กรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม  
8 ครั้ง ประกอบด้วยการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำานวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย จำานวน 2 ครั้ง การประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงงานบริษัท จำานวน 1 ครั้ง และการประชุม 
เป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำานวน 1 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจ
สอบภายใน และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมช่วยให้กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ 
หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
เรื่องสำาคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรุปดังนี้
1. ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งประจำาไตรมาส และงบการเงินประจำาปี ทั้งในส่วนเฉพาะบริษัทและ 
งบการเงินรวม ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและฝ่ายจัดการ ทั้งในประเด็นความถูกต้อง เชื่อถือได้  
และความเหมาะสม โดยได้สอบถามและรับฟังคำาชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน 
และความเพยีงพอในการเปดิเผยขอ้มลูกอ่นทีจ่ะมกีารนำาเสนองบการเงนิเพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั การสอบทาน 
จะมุ่งเน้นรายการบัญชีที่สำาคัญ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ รายการปรับปรุง ประมาณการทางบัญชี ตลอดจน
การเปิดเผยข้อมูลที่มีความ สำาคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลา และเป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุนและบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน

จากผลการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินในปี 2557 ที่ได้รายงาน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและให้ข้อแนะนำาในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีของ 
บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ 
หลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ด้วย
2. ระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ โดยพิจารณา 
จากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตาม 
แนวทางที่กำาหนดโดยสำานักงาน ก.ล.ต. และหากพบประเด็นข้อบกพร่องสำาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานพร้อมทั้ง 
แนวทางแก้ไขไปยังคณะกรรมการบริษัท ผลการตรวจสอบที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบ
ภายในว่า บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพต่อการบริหารอย่างบรรลุผล มีระบบ 
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีระบบบริหารความเสี่ยง การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
ตามลักษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ 
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3. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทปฏิบัติหน้าที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2557 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วน 
ของบริษัทและบริษัทย่อย และสอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อแนะนำาและติดตามการดำาเนินการแก้ไขตามรายงานผลการ 
ตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำาคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พร้อมทั้งให้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสำานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

บริษัทมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริษัทติดตามวิเคราะห์และรายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและดำาเนินการให้บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดดังกล่าว
5. การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประชุมของคณะกรรมการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยการสอบทานความ 
เหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย 
เป็นรายไตรมาส เพื่อรับทราบการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยได้ให้ความสำาคัญกับการระบุปัจจัยเสี่ยง
และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้บริหารปัจจัย 
ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในปี 2557 อย่างระมัดระวังแล้ว
6. การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
ทุจริต 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตัฯิ รวมถงึการควบคมุภายใน การจดัทำารายงานทางการเงนิ และกระบวนการอืน่
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทได้จัดทำาคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทได้รับ 
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้าน 
การทุจริตในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 นอกจากนี้บริษัทได้รับการประเมินดัชนีชี้วัดระดับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
(Anti-Corruption Progress Indicator) อยู่ในระดับ 4 Certified จากระดับสูงสุดที่ 5 ระดับของสถาบันไทยพัฒน์และสำานักงานคณะ 
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานสากลสำาหรับบริษัทที่จดทะเบียนและบริษัททั่วไป 
แสดงให้เห็นถึงการนำาไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. การทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำารายการระหว่างกันที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ  
และได้สื่อสารให้เป็นที่ทราบกันทั่วทั้งองค์กร และตามขอบเขตที่กฎหมายได้อนุญาตไว้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีที่มีความเห็นว่า รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ที่มีสาระสำาคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 
8. การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนและตดิตามผลการปฏบิตัติามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความเชื่อมั่นและความ 
มั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
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9. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีโดยอ้างอิงจากคุณภาพของงานสอบบัญชี  

ความเหมาะสมของคณะผู้สอบบัญชี จากการสอบทานรายงานทางการเงิน และจากการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี 
โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย ซึ่งจะทำาให้รับทราบถึงผลการสอบบัญชีและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็น 
อสิระ ผลจากการพจิารณาขา้งตน้ทัง้การพจิารณาคณุสมบตัขิองผูส้อบบญัช ีคณุภาพของงานการสอบบญัช ีทมีงาน ความเชีย่วชาญ 
และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม สำาหรับ 
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ของบริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานการตรวจสอบได้เป็น 
อย่างดีตลอดมา 
10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของตนเองในปี 2557 ทั้งคณะ โดยเปรียบเทียบกับกฎบัตร 
ของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลการประเมินพบว่าในทางปฏิบัติแล้ว ขอบเขตงานที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้ดำาเนินการในปี 2557 มีความสอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอ
แนะให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยสรุปในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรโดยได้ 
สอบทานประเด็นต่างๆ กับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความ
เห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินของ 
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยง  
และระบบการควบคมุภายในมปีระสทิธผิล เหมาะสมเพยีงพอ การตรวจสอบภายในมคีวามเปน็อสิระ ครอบคลมุกระบวนการปฏบิตังิาน 
ที่มีความเสี่ยง และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้ 
ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง 
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
และงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ  
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจาก 
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำาระสำาคัญ 
หรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดัง
กล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ  
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ 
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด  
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ : 18 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)



99บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)

งบการเงิน

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557
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133บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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137บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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145บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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Era of company’s establishment, we brought 
knowledge and technology from foreign organizations 
and adjusted to fit working conditions in Thailand. Then 
we became a licensed representative to import quality 
products. It is considered an era of learning in parallel 
with products introduction to Thai market. For example, 
SATS, Aerobic wastewater treatment tank is the first 
wastewater treatment tank manufactured and imported 
to Thailand. This product became a generic name of 
wastewater treatment tank until now. The company 
received intellectual property right to manufacture and  
distribute from Matsushita Electric Works Co., Ltd., 
Japan.

In this era, the company focused on developing 
products to meet the requirement in Thailand. By the 
time, products with environmental concerns were 
invented. In addition, the company also expanded its 
business line to cover building materials.

1983-1996
Era of Product Development

for Environment

Innovation for Sustainable Change
Almost 4 decades of establishment, research and development of products have been continued to achieve 

“innovation” in quality and efficient products and services, to meet the usage requirements in all aspects, to serve  
a variety of needs, as well as to be user-friendly for product users, communities, and environment. Our success 
could be divided into 4 eras, including:

1975-1982
Pioneer Era
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It was an era that the company took a concept 
in developing products to serve customers’ individual 
needs for efficient usage of the products. For example, 
SANKO, undulated coated metal roof and wall, under the  
intellectual property right of SANKO METAL INDUSTRY  
Co., Ltd. (Japan) was famous for roof and wall installation. 

Moving towards a new era of clean energy  
consciousness, the company invested in Infinite Green 
Co., Ltd. and Premier Home Appliance Co., Ltd. 
for solar cell electricity business and energy-saving  
appliances distribution.

1997-2010
Era of Customer 

Satisfaction

2011-Present
Era of Investment Expansion 

for Sustainability

The strong concept of the organization is not only to 
create sustainability for consumers’ quality of life but also to 
be responsible for communities, society, and environment.  
The concept is important to our people in production,  
services and also the other parts of the company. Therefore,  
we created awareness of social and environmental  
responsibility to our employees. Similar to the purpose of 
our wastewater treatment system which treats the water 
back to environment.

Responsible for Quality of Life 
and Environment 
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Mr. Decha Kaewparuehaschai
Position   Assistant Managing Director - 
  Sales of Environmental Products Unit
Work Period 25 years

Mr. Wanchai Changaival
Position  Sales Manager of Building Materials
Work Period  18 years

Mr. Phitchayasak Ulidsathit
Position  Engineering Manager
Work Period  17 years

Mr. Visan Sermsilp
Position  Manager of Research, Design, Product Development, 
  Quality Assurance, and Engineering
Work Period  25 years

 Not just be able to sell but importantly  
 be responsible. 

 We have accumulated and transferred our  
 expertise from generation to generation…  
 it is our knowledge of wastewater treatment  
 system which no one can compete.  

 We keep on moving. Ongoing research and  
 new products over the time enable us to  
 become a learning organization 

 We must have loyalty to our customers.  
 Everything must be accountable. Our customer  
 always receive the best quality. 

Think and Create with Expertise
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Customers’ trust in our products is one of our concerned objective over the time. Production, distribution,  
and service are therefore required to achieve acceptable international standards to build the trust among  
customers in our products and services. All processes starting from taking customers’ needs, raw materials 
procurement, product research and development, production, inspection, storage, delivery, to after-sale service, 
we successfully receive both local and international standards include:

TIS 
TIS 18001 : 2011 from Thai Industrial Standards Institute, Ministry of Industry was given to our products.  
The company is overall certified with the standard of occupational health and safety management system  
BS OHSAS 18001 : 2007.

ISO 9001 : 2008 
A certification of quality management system ISO 9001 : 2008 for all ranges of products, starting from the
process of design, manufacturing, installation, service to delivery.

Thai Labor Standard
Social responsible standard of Thai businesses under provisions of laws regarding labor protection, labor 
relations, safety and occupational health, working environment, and human rights, set out by the Department 
of Labor Protection and Welfare, Ministry of Labor.

CSR-DIW 
Department of Industrial Works started CSR-DIW in 2010 to encourage participation of businesses in  
responsibility for society and environment. This standard was developed in accordance with ISO 26000. It is 
a tool supporting business to operate with social responsibility, along with green industry.

Doing our business, we focus on good business performance, together with the sustainability of life quality, 
society, and environment. Profit is not all we put our effort on. Hence, we concern and care for our stakeholders, 
including consumers, trade partners, employees, neighboring communities, society, environment, and all private 
and public organizations, to grow with creativity altogether.

Care for Quality of Life and Environment

International Standards Everyone Trusts
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Product Groups

Environmental Products Building Materials and Industrial 
Support Products

Clean Energy Business

Energy-saving Electrical Appliances
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Business Overview

1. Significant Changes and Major Developments 

Premier Products Public Co., Ltd. was established on December 2, 1975 to operate as a manufacturer and distributor of environmental  
products. The Company began with the manufacture and distribution of wastewater treatment products under the “SATS” brand with 
technology from Matsushita Electric Works Ltd. of Japan, which made it the first and only company in Thailand to manufacture and sell 
to general consumers. The Company was continuously successful in marketing these products. This made them widely known and is the 
origin of why wastewater treatment tanks are called “SATS tanks” until the present day. Subsequently, the Company expanded the scope 
of its business to cover the environmental products that comprise wastewater treatment and water storage systems, as well as building 
materials and industrial support products. Presently, the Company is considered one of the leading companies in the environmental products  
business for its wastewater treatment and water storage systems and is also a leader in the manufacture and distribution of building  
materials and industrial support products. The Company has a head office located at Premier Place Building, No. 2 Soi Premier 2, Srinakarin 
Road, Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok and a factory with an area of approximately 46 rai located in the Kabinburi Industrial Zone,  
Tambol Nong Ki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Province.   

The Company has 3 subsidiaries, namely:
Premier Home Appliance Co., Ltd. (PHA)
Infinite Green Co., Ltd (IGC)
PP Wind Energy Co., Ltd. (PPW)

Significant Changes and Major Developments within the Last 3 Years
Year 2014 
  The Company has developed new products to meet the market demand. Such as the BIOFil,is a compact aerobic wastewater 

treatment system which saving installation space and high efficiency to treated wastewater to be brought back for reuse.  
Likewise, the water storage systems, they have been innovated according to market trend such as P.P. Safe water storage tank. 
The Company focuses on developing new products and has a plan to invest in production process in order to support new products 
including water storage systems and waste water treatment in the future.

  The Company was certified a member of the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) by the CAC Council 
on April 4, 2014. This certifies that the Company has an anti-corruption policy and system.

  The Company received the 2014 Investors’ Choice Award, which was organized by the Thailand Investors Association together 
with the Stock Exchange of Thailand and the Office of the Securities and Exchange Commission, under the assessment of its  
annual general meeting of shareholders project. The Company received the full 100 points for the quality assessment of the  
organization of its AGM in the first year after was listed on the Stock Exchange of Thailand.

  The Company has been selected by Thaipat Institute in the rating business of sustainable development with prominent 
Environmental, Society and Good Governance (ESG100). The company is one of the 100 companies that have been selected  
from 567 listed companies in Stock Exchange of Thailand. 

  The Company has received CSR-DIW Award for five consecutive years from 2010-2014. The award represents the development 
of manufactory in corporate social responsibility.

  The Company has applied for certification of the environmental management standard ISO14001: 2004 and was certified on 
January 9, 2015.

  The Company has received the Best Practice Workplace on Labour Relations and Labour Welfare Award. And The Company 
has been accredited for job system and received the Outstanding Business Operator in Safety, Occupational Health, and Work 
Environment Awards from the Ministry of Labour.

  The Company has received the ASO Thailand gold level certification for Quality Standard on HIV/AIDS Management in the Workplace from 
the Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour and the Department of Disease Control, Ministry of Public Health.



152 Annual Report 2014

99.97 %

Premier Products Public Co., Ltd.

Infinite Green Co., Ltd.
  (IGC)   

Premier Home Appliance Co., Ltd.
(PHA) 

PP Wind Energy Co., Ltd.
 (PPW)   

75.60 % 80.00 %

  The 3 Solar power plants operated by IGC, have been certified for quality standard ISO9001: 2008 on January 2014.               
  PPW increased its registered capital to 5 million Baht. The Company bought the additional shares and holds 80.00% of PPW. 

Year 2013
  The Company has developed “MAXFil”, water reuse system, to serve medium-to-large sized buildings and water-intensive 

industries. And also introduced new products namely “Smart Tank”, the water storage tank to serve the market trend. Additional,  
the Company also provides solar rooftop solution which produces electricity from solar power. The solution includes system design, 
installation, and equipment support.

  The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand and had start trading securities since February 14, 2013 with a registered 
and paid-up capital of 300 million Baht.

  The new 2 solar power plants of IGC commenced commercial operation on April 2013 with the production capacity of 5 megawatts 
each, totaling 10 megawatts, located in Tambol Huai Haeng and Tambol Cham Phak Phaew Saraburi province. Presently IGC has  
operated in all three solar power plants with total capacity 15 megawatts since April 2013.

  The Company established its subsidiary, PPW to study the feasibility of entering into the wind power plant business with 
a registered capital of 1 million Baht.

  The Company gradually increased its investment in IGC. As at December 31, 2013, the Company held 75.60% of IGC’s 600 million 
Baht registered capital.

  The Company has been certified Green Industry Level 3 by the Ministry of Industry for systematic environmental management, 
with follow-up, assessment and revision aimed for continuous development.

Year 2012
  On August 22, 2012, the Company converted into a public company limited and increased its registered capital from 217.50 

million Baht to 300 million Baht through the issuance of 82.50 million capital increase ordinary shares with a par value of 1 Baht 
per share.

  The Company gradually increased its investment in IGC. As at September 26, 2012, the Company’s holding increased to 
66.64% of IGC’s shares thereby making it a subsidiary company. As at December 31, 2012, the Company’s held 69.92%  
of IGC.

2. Shareholding Structure of the Group of Companies

Shareholding structure of Premier Products Public Co., Ltd. and its subsidiaries as at December 31, 2014

The shareholding structure and business operation of the subsidiary companies are as follows:
1) Premier Home Appliance Co., Ltd. (PHA)
PHA operates as a distributor of electrical appliances with energy-saving features under the brand “MIRAGE”, which is its 

own brand. PHA’s distribution is made through over various customers that are electrical appliance stores nationwide and in coun-
tries in the ASEAN Economic Community (AEC). The Company holds 9,997 shares of PHA, which is equivalent to 99.97% of its  
registered capitals.
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2) Infinite Green Co., Ltd (IGC)
IGC is a producer of electricity from solar power that is classified as a Very Small Power Producer (VSPP) with a power purchase 

agreement with the Provincial Electricity Authority (PEA) and is supported by the renewable energy support program of the Energy Policy  
and Planning Office, Ministry of Energy. IGC’s main income is derived from electricity sale and the additional tariff (adder) granted by the 
PEA. The Company’s holding in IGC is equivalent to 75.60% of its registered capital.

3) PP Wind Energy Co., Ltd. (PPW)
PPW was established with the objective of studying the feasibility of conducting the wind power plant business, which is a business  

that is in line with the business of the clean energy group and will help to increase the potential for business expansion of the Company.  
PPW is now in the process of studying the feasibility of the business. The Company’s holding in PPW is equivalent to 80.00% of its  
registered capital.

3. Relationships with major shareholder’s group of business 
The Company and its subsidiaries have engaged Premier Fission Capital Co., Ltd. (PFC), a major shareholder of the Company, 

to provide management and administrative support services to the Company and its subsidiaries under a management and consultancy  
agreement. The scope of services provided by PFC covers various work areas, including management and policy planning, accounting and 
finance support, business development and investment, system and data, human resources development and public relations. The purpose  
of such engagement is to outsource the management and administrative support functions and to use the central business unit of the Premier 
Group of companies, which is a form of centralization and cost sharing according to the size and the amount of services required by each 
company to help reduce the total expenses of the Company in having to recruit additional personnel for the provision of fully comprehensive  
support services.

However, the agreement with PFC is considered a related transaction that may have conflict of interest. The Company must strictly 
adhere to its policy, measure and procedure for related transactions. In addition, if PFC proposes to amend the terms of the agreement or 
the basis for calculating the fees payable by the Company and its subsidiaries, the Company shall always present the proposed amendments 
to the Audit Committee meeting for consideration and recommendation on the appropriateness of the proposed changes prior to entering 
into a new agreement.
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Income Structure 

The business of the Company and its subsidiaries is divided into 4 product groups as follows:
 1. Environmental Products Group
 2. Building Materials and Industrial Support Products Group
 3. Energy-saving Electrical Appliances Group
 4. Clean Energy Business

Nature of Business

 2012
  Consolidated Income  Operated Share 2014 2013 (Restated)

    By holding% Million Baht % Million Baht % Million Baht %

1. Environmental products PPP - 864.07 49.84 717.49 47.19 682.29 50.91

2. Building materials and industrial PPP - 439.16 25.33 405.34 26.67 369.25 27.56
 support products     

3.  Energy-saving electrical appliances PHA 99.97 122.54 7.07 166.95 10.98 190.61 14.23

4. Clean energy business* IGC 75.60 288.37 16.64 220.00 14.47 59.81 4.46

Sales and Service Income   1,714.14 98.88 1,509.78 99.31 1,301.96 97.16

Other income #   19.47 1.12 10.55 0.69 38.08 2.84

Total Income   1,733.61 100.00 1,520.33 100.00 1,340.04 100.00

Remarks: * Sales and service income for the clean energy business includes the additional tariff (adder).
 #  Other income consists of rental income, interest income, gain on guarantee obligations, etc.

Nature of Business by Product Group

1. Environmental Products Group and Building Materials and Industrial Support Products Group

1.1 Characteristics of the Products or Services
Environmental Products Group 
The Company designs, manufactures, imports and distributes environmental products and services. Main types of products are:
 Wastewater treatment system

At present, the raw material generally used in the manufacture of wastewater treatment tanks consists of two types, namely, fiberglass 
and polyethylene. The Company is a leader in the manufacture and distribution of wastewater treatment systems made from fiberglass. The 
Company produces wastewater treatment products under many of its own brands, such as SATS, AEROWHEEL, AEROMAX, ECO TANK, 
AEROTOL, etc. that are popular and widely accepted in terms of quality, durability and number of varieties of products that can fully meet 
the different needs of the various customer groups. The Company manufactures both the aerobic and anaerobic wastewater treatment tanks 
and its wastewater treatment system can be divided by usage into 2 types as follow:

- Wastewater treatment system for houses, such as SATS and ECO tanks and P.P. grease trap.
- Wastewater treatment system for medium to large buildings and factories, namely, AEROTOL, BIOTOL, AEROWHEEL, AEROMAX 

and SUPERSATS tanks and P.P. grease trap.
 Water and wastewater treatment equipment 

- The Company is a distributor of wastewater treatment equipment, for example, Tsurumi sewage pump; Tsurumi, Air Pure and  
Fuchs aerators; also MAXFil the water and wastewater filtration system for reuse. 
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 Water storage system
The Company is a manufacturer and distributor of water storage tanks made from fiberglass and polyethylene under the brand  

“PP”, which can be divided into two types by size as follows:
- Water storage tanks for general use with capacities ranging from 500-4,000 litres suitable for houses and buildings, and
- Large water storage tanks with capacities ranging from 5,000-100,000 litres suitable for buildings or factories.
In 2014, the Company has developed new products that meet the needs of the market. BIOFil, for instance, is a compact aerobic 

wastewater treatment system saving installation space.It is highly efficient and allows for treated wastewater to be brought back for reuse. 
As for the water storage systems, they have been innovated according to market trend such as P.P. Safe water storage tank. In 2015, the 
Company plans to invest in its production process in order to support the continuous launch of new products, including water storage systems 
and wastewater treatment systems.

 Wastewater treatment system monitoring and maintenance services
The Company provides fully comprehensive design, advisory and maintenance services for small to large wastewater treatment systems 

for various types of buildings. The Company focuses on analyzing the cause of the system’s malfunction and the provision of effective repair 
for the customers. In addition, the Company provides repair services for all types of wastewater treatment equipment to general customers. 
The types of services provided are as follows:

- Services for small wastewater treatment systems 
- Services for large wastewater treatment system 
- Repair services for wastewater treatment system equipment
This is supplemented by the reuse water system, which allows treated wastewater to be brought back for reuse according to usage 

type as well.
Building Materials and Industrial Support Product Group
The Company operates as a manufacturer and distributor, including design and installation of building materials and industrial  

support products made from glass reinforced cement, fiberglass reinforced plastic, reinforced acrylic, forged steel and solar power sys-
tem installed on roofs (solar rooftop), as well as products made to customer requirements and products for project work. The types of  
products can be divided as follows:

 Precast lightweight wall panels 
 Noise barrier systems
 Glass reinforced cement (GRC) building decorations
 Metal roofing and sidings for buildings and factories
 Bathtubs and bathroom accessories
 Chemical corrosion resistant pipes, tanks and fittings
 Solar power system products for installation on roofs (solar rooftop)

In 2014, the Company expanded its business through the launch of new products on the market, which are the solar  
power system products for installation on rooftops (solar rooftop). The Company designs, installs, system integrates and  
distributes various equipment in the solar power system (or solar PV system) from the world’s top manufacturers, such as solar cells from 
REC of Norway and DC to AC inverters from SMA of Germany. These products are used for installation in the projects of the Company’s 
customers and for sale to general buyers who are the other operators in the solar rooftop design and installation business.

The power generated from the solar rooftop system is a clean energy that is eco-friendly, which is in line with the Company’s  
main business policy.
1.2 Marketing and Competition

1.2.1 Competitive Strategy and Business Direction
The Company emphasized on improvement and development of internal management to ensure efficiency together with human resources 

management, as well as continuous knowledge management, as a guideline for development and to foster add-ons and new innovations 
that mainly take into account the customers’ needs and provide value to all stakeholders in every business segment. The Company focused 
on quick responses and handling of the changing needs of the customers and market, future planning that emphasizes on collaboration with 
trade partners and business alliances and on development of work processes that are more efficient for sustainable growth.
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The strategies and business direction employed by the Company can be separated into 5 aspects, namely:
 Business 

The Company placed importance on changes in customer behavior, which are used in planning and adjustment of work plans to be more  
appropriate for the situation. The Company emphasized sales growth, increase in market share of existing products and continuous launch of new 
products onto the market. This includes the distribution of the sources of income to the provinces according to the growth trend that shows expansion 
to the regions and border trade, as well as increase overseas sales channels, in order to spread the sources of income. In addition, the Company has  
developed products that have more competitive prices, created a difference from other products on the market, initiated various sales promotion  
campaigns through existing and new channels, including the study of business models that may change with the trends of society and customers.

Moreover, the Company has developed businesses, products and services in collaboration with the manufacturers and distribution agent, 
both domestic and overseas, in order to attain quality products with prices appropriate for the current economic situation and purchasing power 
of the target customers that can compete with the competitors, as well as study new types of business with trade partners.

 Customer Relationship Management
The Company has studied consumer behavior through customer relationship management projects, which it has continuously organized  

every year in order to closely monitor the changes in target customer groups and the competitors. Information is analyzed in order to determine  
the weaknesses, strengths and opportunities for development and improvement of customer relationship management through various processes  
that conforms to the needs of the target customers. 

 Internal Management
The Company has continuously improved its internal administration in order to increase its ability to compete, enhance performance, 

reduce duplication, lower costs and lead to the creation of new opportunities in operation. The Company has established cross-functional 
committees, such as the credit committee that meets and monitors troubled debts regularly and maintains debtors at a reasonable level and 
the product working group in order to keep abreast of external situations.  

 Human Resources Management 
The Company focused on increasing the capacity of the organization through the creation and development of human resources to 

support the growth of the business. The products and services of the Company rely on knowledge and expertise in technology, science 
and engineering. The Company is focused on providing regular training to develop competency and to promote regular practice to increase 
proficiency (best practice) through knowledge management in order to create a learning organization. The Company has continuously operated 
in such a manner so that its products and services are preferred by the customers and have a capacity to compete.

 Innovation
The creation of knowledge management and innovation are the key to develop businesses, products and services in the long run. In order to  

gain a competitive advantage and sustainable business growth, the employees and the organization propelled the project to promote the development  
of innovation within the organization. Carried out in cooperation with the National Innovation Agency, the project promotes development of the innovation  
management process and stimulation of research and creativity that will result in new products that cater to the market’s need. The aim was to 
create value from the original products and research for new innovations that are beneficial to the development of new products. 

1.2.2 Industry Trend 
These product groups are volatile and are directly affected by the real estate business, including residential, commercial and industrial properties. 

In the first half of 2014, there was an economic slowdown resulting from the political crisis that continued on from the end of 2013, as well as from 
escalating household debt. This resulted in a decrease in the number of new project launches by real estate developers. In addition, the industrial group 
has delayed their investment decisions. Competition in the first half of the year was fierce as the market contracted resulting in price competition.

In the second half, the business sector gradually regained confidence. This helped the real estate developers to have confidence in the 
economy and started to launch new projects and accelerate the construction of outstanding projects in order to speed up the transfer of the 
residential units and to offset the decline in revenue in the first half year. In the industrial sector, the government has expedited the approval 
of the large number of outstanding projects seeking promotional privileges in order to stimulate investment. The government also accelerated 
budget disbursement and speeded up public sector projects in order to stimulate spending and boost the confidence of the public. This helped 
in the slow recovery of the economy in the real estate and industrial sectors to be close to the past year.

1.2.3 Competition
The Company is a leading manufacturer and distributor of environmental products, construction materials and industrial products. The 
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products and services rely on knowledge and expertise in engineering. The Company has the ability to compete in several aspects, including 
expertise of personnel, production, quality of products, timely delivery, variety of products and comprehensive services. The Company focuses 
on marketing to the mid to upper level developers of various types of real estate, such as houses, condominiums, hotels, department stores, 
industrial factories and public infrastructure projects.

The competitive situation in the market is more intense compared to the previous year as in the first half of the year there was a de-
cline in demand due to the slowdown in the real estate and industrial sectors. This led to the price competition aimimg to maintain sales and 
market share. However, the Company has managed the whole process so as to be effective. It has both offensive and defensive measures 
that are appropriate for the situation and the market condition in each area in order to enhance its competitiveness, which has helped it to 
maintain continuous sales growth. This demonstrates the Company’s potential for effective management.

As for the solar power system products for installation on roofs (solar rooftop), in 2014 there was relatively low competition as most operators 
were focused on doing business with various projects that have received support under the government’s power purchasing policy, especially the solar 
rooftop projects. However, the unclear policy and delays in the issuance of relevant rules and regulations, such as the law for the application for a 
permit to operate a factory type 4 (88) of solar rooftop projects for electricity sale that could not be issued on schedule to the project installers, have 
affected the whole industry causing operators and interested parties to be uncertain due to the direction of the government’s policy on such matter. 
It also caused a slowdown in the industry as a whole. However, the problems and obstacles have little impact on the Company’s competitiveness 
as it targets private sector customers, residential buildings, commercial buildings, industrial factory groups, buildings, and warehouses whose main 
objective in using this product is to help reduce current and future energy costs of the buildings that is expected to rise in line with the cost of fuel. 
As this also helps to create a good image for the building owners, the solar rooftop products have been well received by the target customer group.

1.2.4 Target Customer Group
The Company’s target customers can be divided into 4 main groups, namely 1) residential buildings and housing estates 2) industrial 

factories 3) large buildings and 4) infrastructure projects. The large buildings target group has the largest share followed by the industrial 
factories group, residential buildings and industrial estate group and infrastructure projects group, respectively.

In addition, the Company has a policy to expand exports overseas, for example to Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, Singapore, China, Japan 
and Australia. This will be carried out through participation at overseas trade fairs, appointment of distribution agents, and identification of overseas 
investment opportunities as the Company see the opportunity from these countries that have become aware of environmental problems, especially 
the problem of increasing water pollution. The expansion of the real estate and industrial sectors also presents many marketing opportunities.

1.2.5 Sales and Distribution Channels
The Company’s distribution channel in the country can be divided into two channels, which are:
 (1) Sales to project owners, contractors and general customers
The Company emphasizes on sales to project owners of both the public sector, including MRT projects and of the private sector such 

as housing estate development projects and various factory building construction projects, or direct sales through contractors or architects 
who determine the types of products to be used in the projects. The direct sales strategy consists of the use of salespersons, the setting 
up of sales offices and organization of exhibitions/printed media/website of the Company.

 (2) Sales through dealers
For domestic sales, the Company’s dealers are building materials retail stores in the country like Home Mart, Boonthavorn and Siam Global House, 

together with other building materials retail stores both in Bangkok and upcountry. The dealers have a long-term good relationship with the Company. In 
addition, the Company also sells to overseas dealers. The Company selects its dealers based on the operation of their building materials and plumbing 
equipment sales businesses, whether they have a storefront, whether they are located in a good location, and do they have a healthy financial position.

For its overseas distribution, the Company has appointed sales agents. Sales through overseas manufacturers has also enabled the trade 
volume to increase and expand continuously. Products distributed are both under the Company’s own brands and brands of its employers 
under contract manufacturing.
1.3 Procurement of Products and Services

1.3.1 Procurement of Raw Materials and Products
From its business operations policy that places importance on the quality of products, the Company emphasizes on quality control of the raw 

materials starting from the procurement. The Company’s raw materials procurement policy focuses on quality, price and delivery time. The Company 
normally purchases its raw materials locally but some raw materials must be imported from overseas, such as wastewater treatment equipment. In 
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the purchase of raw materials, the Company’s sales and production departments hold regular weekly production planning meetings to closely monitor 
its raw materials requirements. As a result, the Company has never experienced any shortage of raw materials.

In terms of the policy for selection of products and raw material suppliers, the suppliers must register the delivery with the Company and the 
quality of the raw materials is tested by the Company to ensure that they meet or exceed the required standard. The Company emphasizes on the 
selection of suppliers that have received quality management standard certification, such as ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004, has been certified  
Green Industry in order to act as an initial guarantee that the suppliers have produced quality products, and has good environmental problems management.  
In addition, site visits are made to evaluate the work place of the suppliers in order to ensure that the quality of the products and raw materials procured  
are still of the standard required by the Company. The main products and raw materials used in the Company’s manufacturing and distribution processes  
are resin, fiberglass, polyethylene plastic pellets, wastewater treatment equipment, cement, acrylic.

1.3.2 Environmental impact
The Company has taken actions regarding the environment. It has a policy that is committed to making all employees at all levels, 

suppliers and subcontractors become aware and responsible for society and the environment and for them to use energy and resources 
conservatively and for maximum benefit. This includes the prevention of environmental impact at every step of the work process through 
the adoption of environmental management systems for use in operation by strictly adhering to the laws and regulations of the Department 
of Industrial Works, Ministry of Industry.

The Company is aware of the environmental impact caused by the manufacturing process, and has taken action and implemented  
environmental control measures as stipulated systematically and continuously from the beginning of the process through to the disposal of 
waste materials from the process, for example the reduction and reuse of waste material from production to help reduce the amount of 
residual waste from the production process. The Company has hired Better World Green Public Co., Ltd., which is licensed by the Department 
of Industrial Works, to handle the production waste and unused materials. Wastewater from the production plant is brought back through 
a treatment process and reused without any release of the wastewater from the plant into public water sources in order to reduce water 
consumption and also to conserve water resources. As for energy saving, the Company has implemented energy management in accordance 
with Ministerial Regulations 2551 in cooperation with the Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy. 
A report on the results of the energy management has continuously been prepared every year. In the production process, improvements 
have been made to the equipment and LED lamps have been installed, which are efficient and saves the power consumption significantly.

With awareness and the setting of the guidelines for rigorous management of environmental impacts and in placing the utmost importance, 
in 2014 the Company applied for the ISO 14001 : 2004 Environmental Management System standard certification and for the Green Industry Level 
4 standard from the Ministry of Industry. The Company’s plant is one that has management that focuses on the Green System progressively from 
Level 3. The Company has received the CSR-DIW Award under the project to develop industrial factories with corporate social responsibility from the 
Department of Industrial Works from 2010 to present.
1.4 Work Not Yet Delivered

- None -

2. Energy-Saving Electrical Appliances Group 

2.1 Characteristics of the Products or Services
This business is operated by the subsidiary PHA. PHA is a distributor of electrical appliances with energy-saving features under the 

“MIRAGE” brand. Products distributed include:
 Beverage coolers, chest freezers and wine coolers
 Art door refrigerators
 Hot & cold water dispensers
 Floor standing gas cooker with oven

2.2 Marketing and Competition
2.2.1 Competitive Strategy and Operation Direction
PHA emphasizes on its policy to compete by using proactive marketing in order to support sustainable business growth by focusing on 

both the quality of the products and satisfaction with the services. Thus it has increased the number of dealer stores and service centers in 



159Premier Products Public Company Limited

order to cover a wider target area and at the same time provided training for service technicians of the dealer stores so that the customers 
receive services that are good and of standard. In addition, it has employed the Customer Relationship Management (CRM) system to store 
information on the consumption behavior of consumers and then analyzed. This helps to increase the capacity to better serve the customers, 
as well as provide benefits in the development of new products according to the needs of the customers.

2.2.2 Industry Trend 
The impact of the slowdown of household spending during the year 2014 arising from the decline in crop prices, such as rice and 

rubber, has led to a reduction in household purchasing power, which has also caused a decline in sales of the household electrical appliances 
industry. The government has realized the problem and has started to implement relief measures through acceleration of budget disbursement, 
support and promotion of investments, and provision of monetary assistance to the rice and rubber farmers that has led to the recovery 
of the economy in the fourth quarter of 2014. As a result, the electrical appliances industry is expected to grow steadily. In addition, the 
energy-saving electrical appliances industry has a supporting factor being the government’s 20-year Energy Efficiency Development Plan  
as follows:

(1) Mandatory measures are the enforcement of the Energy Conservation Promotion Act B.E. 2550 (2007), the establishment of the 
Minimum Energy Performance Standards (MEPS), and energy efficiency labeling.

(2) The major supportive and promotional measure is the Standard Offer Program (SOP) or funding for the amount of energy saving 
achieved that can be proven or assessed. Emphasis is also placed on measures that will bring about market transformation and energy  
consumers’ behavioral change, by enforcing energy efficiency labeling for equipment, appliances and buildings.

Under the 20-year Energy Efficiency Development Plan, the mandatory measures and supportive measures encourage the public and 
energy consumers in all sectors to emphasize on the use of electrical appliances with energy-saving features. Such policy will be a positive 
factor with positive effects for “MIRAGE” products.

2.2.3 Competition 
In 2014, competition in the energy-saving electrical appliances distribution business was higher than in the year before due to the ongoing 

economic slowdown and lower household spending that led to increased competition in order to maintain market shares and sales as targeted.  
The main competitors are Sanden Intercool (Thailand) Public Co., Ltd. (SANDEN), Singer Thailand Public Co., Ltd. (SINGER) and The Cool Co., Ltd. 
(THE COOL). However, PHA has focused on quality products and good services, as well as regularly building of good relationships with dealer stores.

2.2.4 Target Customer Group and Sales and Distribution Channels
PHA’s products consist of commercial products hence its target customers are commercial enterprises, such as retail stores, wholesale 

stores, convenience stores, restaurants, hotels and resorts. Distribution channels, both domestic and overseas, are as follows:
(1) Domestic sales are made through traditional trade outlets comprising electrical appliances stores and stores selling cooling equipment 

of which there are more than 300 stores nationwide and modern trade outlets, such as Power Buy. 
(2) Overseas sales are made through international distributors and important markets are countries within the ASEAN Economic  

Community (AEC), such as Laos PDR and Cambodia.
2.3 Procurement of Raw Materials and Products

PHA purchases its products from domestic manufacturers with expertise and ISO 9001:2008 quality standard that are respectable 
over the long-term in the production of energy-saving electrical appliances in the form of Original Equipment Manufacturers (OEM). These 
manufacturers produce products under the “MIRAGE” brand for PHA. The manufacturers are:

 Panasonic Appliances Cold Chain (Thailand) Co., Ltd. manufactures beverage coolers, chest freezers and wine coolers.
 Haier Electrical Appliances (Thailand) Co., Ltd. manufactures refrigerators. 

Normally, PHA will send production orders to the manufacturers every 3 months and reconfirmed the orders every 2 months in order  
to provide the manufacturers time to secure the raw materials, plan production and manufacture the products timeously. With contract  
manufacturing, PHA can confirm the purchase price for one year ahead thus allowing it to effectively prevent any risk from fluctuating 
production costs.

As for product warranty, the manufacturers have agreed to be responsible. The warranty terms and period depend on the type of 
product purchased by the customers and there is a product history system for use in referencing the warranty period.
2.4 Work Not Yet Delivered

- None -
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3. Clean Energy Power Business

3.1 Characteristics of the Products or Services
This business is operated by the subsidiary IGC. IGC operates a solar power business producing electricity from solar power and is classified 

as a Very Small Power Producer (VSPP). It has a power purchase agreement with the Provincial Electricity Authority (PEA) and its main source 
of income is from electricity sale and an additional tariff (adder) of 8 Baht per unit for a period of 10 years for the 3 power plants as from the 
commercial operation date (COD). All three solar power plants in Saraburi Province have now commenced commercial operation.

- Power Plant 1 located in Tambol Tha Maprang commenced commercial operation on 27 December 2010.
- Power Plant 2 located in Tambol Cham Phak Phaeo commenced commercial operation on 26 April 2013.
- Power Plant 3 located in Tambol Huai Haeng commenced commercial operation on 26 April 2013.
All three power plants have a power purchase agreement to sell electricity to the Provincial Electricity Authority, totaling 15 megawatts. 

3.2 Marketing and Competition
The solar power business is a business where the operators have electricity sales agreement with the government sector, which must 

purchase all the electricity generated but not exceeding the contract amount. Therefore, there is no competition with other companies. As for the 
industry trend at present, solar power is another source of renewable energy that has received no less attention than the other types of renewable 
energy. As solar power is clean energy and the intensity of solar radiation in Thailand promotes the production of electricity, the private sector is at 
present beginning to increasingly see the importance and commercial benefits of the use of solar power. This can be seen from the continuously 
increasing installations of solar cells in Thailand. According to the original target of the Thailand Power Development Plan (PDP) of 2,000 MW, 
the total proposed sale capacity has exceeded the proposed purchase capacity. Currently, agreements have been made to purchase and produce 
over 1,434 MW and proposals for sale of 1,376 MW have been submitted for consideration, which when combined exceeds the target of 2,000 
MW. Recently, the Ministry of Energy has increased the power purchase target. The new target included projects for government agencies and 
agricultural cooperatives with installed capacity of not exceeding 5 MW and total of 800 MW and the Solar Rooftop 200 MW projects as well as 
has stipulated the amendment of the power purchase agreement from the adder measure to the actual cost system (Feed In Tariff) at a price of 
5.66 Baht per unit for a period of 25 years. The government will conclude the pricing format and announce its invitation to submit projects for 
approval in 2015-onwards. If the government announces a clear policy, IGC will submit the proposal for sale.
3.3 Procurement of Product or Service

Procurement of raw materials is as follows:
1. For area and location, IGC will select a location for the project around Saraburi Province, which is one area with the highest radiation intensity 

in the country, adjacent to a main road near to the connecting point to PEA’s grid. The location must be on high ground with no history of flooding 
and a natural disaster protection system that is of standard as this will affect the investment return and payback period of the project.

2. In procuring equipment used in the construction of a solar power plant, the main components are the solar cell panels and the inverters 
for which the suppliers have provided lifetime warranties of 25 and 10 years, respectively. The suppliers have also guaranteed the performance of 
the solar cell panels, with efficiency guaranteed at 90 per cent for the first 10 years and 80 per cent for the years thereafter until the 25th year.
3.4  Work Not Yet Delivered

- None -
3.5  Others

In addition, IGC has been granted the promotional privileges under the Investment Promotion Act B.E.2520 approved by the Board of 
Investment for all 3 of its power plants. The important privileges include:
(1) Exemption from corporate income tax on net income from the promoted activity for a period of 8 years, commencing from the date of 
the first earning of operating income.
(2) A 50 percent reduction of corporate income tax on net income from the promoted activity for a period of 5 years after the corporate 
income tax exemption period as mentioned in (1) ends.
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Risk management is a process that helps the Company to achieve its business objectives and goals that leads to the creation of 
maximum value for all stakeholders of the Company and assists it to achieve a steady and sustainable growth. The Company has developed 
a risk management system by adapting the framework of system requirements of ISO 31000 and COSO ERM. A risk management handbook 
has been prepared to ensure that risk management of the Company and its subsidiaries is conducted in the same direction.

1. Risk Management Structure

In oder for the Company’s risk management to operate effectively and with maximum efficiently, the Company has determined  
the risk management organization chart according to the diagram.

 Risk Factors

Board of Directors

Chief Executive Officer

Managing Director

Risk Management Committee

Risk Mangement Working Group 
at Business Unit Level

Internal Auditor

Audit CommitteeRemuneration Committee

Company Secretary

Roles, Duties and Responsibilities of Person(s) Responsible for Risk Management
The Board of Directors and the Audit Committee have the duty to promote the creation of a risk management culture 

within the Company, set policies, approve acceptable risk levels and the acceptable degree of variability (risk appetite and risk tolerance), 
determine direction and guidelines for the management of risks, provide advice, take action to ensure that the management has the  
appropriate tools and processes to manage the risks and review the implementation of the risk management process to ensure that  
the process can be implemented appropriately. 
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The Risk Management Committee has the duty to determine, review and propose risk management policies for the Company’s 
transactions, such as strategy risk, financial risk, marketing risk, sales risk, operational risk, regulatory risk, legal risk, corruption risk, etc.,  
put in place risk assessment and risk management plan, as well as prepare a risk management handbook, and determine, supervise and  
monitor implementation, review the guidelines and tools for risk management to ensure efficiency and suitability to the nature and size of  
the risk for each of the Company’s transactions, review the process for determing acceptable risk levels and corrective measures in case  
the degree of risk exceeds the acceptable levels, and monitor and assess the results of the risk management of various risks under normal 
conditions and during a crisis situation and make adjustments.

The Risk Mangement Working Group at Business Unit Level has the duty to identify and assess risks and to establish 
risk levels for the processes or activities of the unit, prepare the risk management plan and internal control plan that adhere to the guidelines  
and policies assigned by the management, implement the risk management plan, adjust or revise the risk management plan if the risk  
factors change, assess, monitor and report on the results of the implementation of the risk management plan and the internal control plan  
as scheduled, and support and promote the effective implementation of the risk management plan and the internal control plan by the  
officers within the unit. 
Risk Management Process 

The Company manages its risks by first determing the risk management process, management of risk according to the process 
to assess risk impact and opportunity of risk, determine control measures and implement risk mitigation plan to reduce the impact and  
opportunities that might cause such risks, monitor the overall risk management and assess the risks at least once a year to ensure that the 
managers have appropriate risk management tools and processes that operates efficiently and effectively.

There are risk factors that have a significant impact on business goals, which are both internal factors and external factors, that may 
have an impact on the operation of the Company, the economy, society, and environment. In summary, the risk factors, characteristics  
of risks, and measures to mitigate the risks by type are as follows:

2. Operational Risk

Environmental Products Group and Building Materials and Industrial Support Products Group 
Strategy risks include:
 Risk of dependence on the condition of the real estate industry

As the Company’s core product groups, which are the environmental products group and the building materials and industrial  
support products group, grow in line with the growth of the real estate industry, demand and pricing of such products thus depend on  
the condition of the real estate industry as a whole. However, the Company has established measures for the prevention and management 
of risks by determining the marketing and product management strtegies, increasing product range, diversifying risks by having a wider variety 
of customer groups, expanding the market for the industrial customer group, expanding into overseas markets, launching of new products 
onto the market and expanding distribution channels to market more online in 2015.

Additionally, the Company has a policy to diversify its revenue source by expanding into new businesses in order to reduce its  
dependence on revenues from its core product lines that are at risk from the condition of the real estate industry. The Company has in-
vested in the solar power business operated by Infinite Green Co., Ltd. (IGC) and the energy-saving electrical appliances distribution business  
operated by Premier Home Appliance Co., Ltd. (PHA).

 Risk from alternative products and change in consumer preferences
A market survey identified that with the development in the manufacturing process more polyethylene is being used in the production 

of water storage tanks for consumption and wastewater treatment tanks for residential use. Therefore, should the consumers have a change 
in preference and have an increasing demand for such alternative products then the Company’s performance may be affected. However,  
the factors of quality and selling price are still the main factors that make the customers consider using each type of product. In order 
to meet the needs of the customers and to reduce the risk from alternative products, the Company has a policy to continuously develop 
its manufacturing process and develop new product designs that is modern onto the market, as well as increase the variety of products.  
The Company also has a working group in technology to collaborate with the government agencies and educational institutes in developing 
innovations and technology.
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Financial Risks include:
 Risk from foreign exchange

As the Company has revenue from exports and at the same time it procures raw materials from overseas, this may affect the cost 
of the products. The Company has measures to prevent and manage this. From the Company having both revenues and expenses in the 
same foreign currencies, this can be used to offset each other (natural hedge) and help to reduce the risk of exchange rate fluctuations.  
Additionally, the Company has determined the policy for the management of risk from foreign exchange by entering into foreign exchange 
forward contracts. The Company has adequate credit facilities from financial institutions for exchange forward transactions.
Energy-saving Electrical Appliances Group  

 Risk of reliance on a few manufacturers
A subsidiary operates by hiring manufacturers to produce electrical appliances with energy-saving features, which it distributes under 

the “MIRAGE” brand. Therefore, the subsidiary may be exposed to the risk of reliance on a few manufacturers of such products. However, 
the subsidiary is aware of the risk in operating this business and has already contacted many other manufacturers in case that its existing 
manufacturers are unable to manufacture the products for the subsidiary.

 Risk of competition
A subsidiary operates as a distributor of electrical appliances with energy-saving features with distribution made through customers 

who are retailers of electrical appliances and refrigeration products. At present, there are more local brands and operators importing cheap 
products from overseas and this has affected the market share and operating results of the company. 

However, the subsidiary has plans to develop more than 300 dealer stores nationwide to increase capability and to build good  
relationships with these dealer stores by emphasizing on provision of product quality and good services. In addition, it has plans to expand 
its markets into neighbouring countries in the ASEAN Economic Community (AEC).
Clean Energy Business Group  

 Risk from ability to generate electricity 
Currently, the overall operating efficiency of the whole system is at approximately 80%. Should any error occur or should any  

equipment in any stage of the electricity production process malfunction, the overall operating efficiency will drop. This will affect the amount 
of electricity produced and cause revenue to decline.

However, the subsidiary has a management system and has personnel with knowledge and expertise. It also has experts from  
the equipment suppliers stationed at the power plants to provide technical advice in the maintenance and improvement of the efficiency  
of the power plants. Software systems have also been installed that can help to analyze the performance efficiency of the electricity  
production system and immediately report any problem with the solar panels or other devices in the production system. In addition,  
the various equipments have efficiency and useful life guarantees from their manufacturers.

 Risk from the counterparty of the power purchase agreement
At present, a subsidiary has started commercial operation date (COD) from all 3 of its solar power plants as follows:
 - Power Plant 1 located in Tambol Tha Maprang commenced commercial operation on 27 December 2010.
 - Power Plant 2 located in Tambol Cham Phak Phaeo commenced commercial operation on 26 April 2013.
 - Power Plant 3  located in Tambol Huai Haeng commenced commercial operation on 26 April 2013.
The susidiary has the Provincial Electricity Authority (PEA) as its counterparty in the power purchase agreement and it may be at risk 

in the sales of electricity to the PEA in case the power purchase agreement was cancelled. However, such risks would not occur if the 
subsidiary does not violate such agreement with the PEA.   

 Risk of natural disasters that may affect the returns from the business
The operation of the solar power business depends mainly on the quality and intensity of the radiation. Therefore, the subsidiary may 

be exposed to risk from natural disasters that could affect the returns from the business as natural disasters cannot be predicted. However, 
the subsidary has planned for the prevention of this problem by selecting locations for the prevention of flooding, which it has analyzed 
geographically and selected locations with the least risk. In addition, each of the power plants produces electricity separately and each has 
a different distribution point. Hence, in the case that any of the power plants was damaged due to an unexpected event it will not affect 
the other power plants. The management team also provided flood protection equipment and improved the defense system continuously 
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in recent years, such as the installation of additional water pumps, improvement of the floodgates and raising of the earthern dykes at all  
3 plants. In addition, the subsidiary has set plans for handling natural disasters and has taken out business interruption insurance coverage to 
ensure business continuity in case of any damage that may occur.
Wind Power Business

In process of studying and analyzing the feasibility of the project. In addition, the government’s policy on the promotion of private 
sector operators is still unclear. The Company has measures for monitoring the government policies and direction for use in determining  
the business direction in the future.
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General Information

  Company Name  : Premier Products Public Company Limited (The Company)
 Type of Business  : Manufacturer and distributor of environmental products related to waste water treatment 
     and water storage systems, construction materials and industrial products. 
 Head Office :  No. 2, Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nong Bon, Prawet, 
     Bangkok 10250
 Factory  : No. 454, Moo 9, Kabinburi-Nakhonratchasima km.12 Road, Tambol Nong Ki, 
     Amphur Kabinburi, Prachinburi 25110
 Registration Number :  0107555000309 
 Home Page :  www.premier-products.co.th
 Telephone :  0-2301-2100-1
 Facsimile :  0-2398-1301
 Registered Capital : 300,000,000 Baht
 Issued Ordinary Shares : 300,000,000 Shares
 Company Secretary
 Telephone : 0-2301-1569
 Facsimile : 0-2748-2063
 E-mail : Teerapol@pfc.premier.co.th
 Investor Relation
 Telephone : 0-2301-1550 
 Facsimile : 0-2398-1188
 E-mail : ircontact@pp.premier.co.th
 
Over 10% of shares held by the Company

  Company Name : Premier Home Appliance Company Limited (PHA)
 Type of Business : Trading of energy-saving electrical appliances
 Head Office : No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nong Bon, Prawet, 
     Bangkok 10250
 Registration Number :  0105547029580
 Home Page : -
 Telephone : 0-2301-1000
 Facsimile : 0-2301-1722
 Registered Capital : 1,000,000 Baht
 Issued Ordinary Shares : 10,000 Shares
 Shares held by the Company : 9,997 Shares

General Information and other important information
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  Company Name : Infinite Green Company Limited (IGC)
 Type of Business : Producer and distributor of electricity from solar power which is classified as a Very 
     Small Power Producer (VSPP)
 Head Office : No. 133/1, Moo 4 Tambol Tha Maprang, Amphur Kaeng Khoi, Saraburi 18110
 Branch  :  No. 2, 2nd floor, Zone A, Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road,  
     Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 
 Solar Power Plant 1 :  No. 133/1, Moo 4 Tambol Tha Maprang, Amphur Kaeng Khoi, Saraburi 18110
 Solar Power Plant 2 : No. 114, Moo 1 Tambol Cham Phak Phaew, Amphur Kaeng Khoi, Saraburi 18110
 Solar Power Plant 3 :  No. 63, Moo 3 Tambol Huai Haeng, Amphur Kaeng Khoi, Saraburi 18110 
 Registration Number : 0105551131521
 Home Page : -
 Telephone : 036-247-200, 02-301-1586
 Facsimile : 036-247-203
 Registered Capital : 600,000,000 Baht
 Issued Ordinary Shares : 60,000,000 Shares
 Shares held by the Company : 45,358,983 Shares

  Company Name : PP Wind Energy Company Limited (PPW)
 Type of Business : Producer and distributor of electricity from wind power
 Head Office : No. 2, Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nong Bon, Prawet, 
     Bangkok 10250
 Registration Number : 0105556141117
 Home Page : -
 Telephone : 0-2301-1586
 Facsimile : 0-2301-2491
 Registered Capital : 5,000,000 Baht
 Issued Ordinary Shares : 500,000 Shares
 Shares held by the Company : 399,998 Shares
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Other important information

1) Securities Registrar Thailand Securities Depository Co., Ltd.
    The Stock Exchange of Thailand Building
    No.62, Ratchadaphisek Road, Khlong Toey, Bangkok 10110
    Tel: 0-2229-2800 
    Fax: 0-2359-1259
    TSD Call Center: 0-2229-2888
    Website: http://www.tsd.co.th
    Email: TSDCallCenter@set.or.th

2) Debenture Holders’  - None -
 Representations
3) Auditors 2014 Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn  CPA Registration No. 4523 or
    Mr. Narong Puntawong   CPA Registration No. 3315 or
    Miss Supannee Triyanantakul CPA Registration No. 4498
    EY Office Limited.
    33rd Floor, Lake Ratchada Office Complex, 
    193/136-137, New Ratchadaphisek Road, Bangkok 10110
    Tel: 0-2264-0777, 0-2261-9190
    Fax: 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

4) Financial Advisors - None -

5) Legal Advisors - None -

6) Consultant or Manager  Management and Business Consulting Contract
 under Management Contract Premier Fission Capital Co., Ltd.
    No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road,
    Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
    Tel: 0-2301-1000
    Fax: 0-2398-1188
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1. Registered capital and Paid-up capital 

The Company has registered capital and paid-up capital in the amount of Baht 300,000,000 divided into 300 million ordinary shares 
with a par value of Baht 1 per share

2. Shareholders 

(1) Top 10 Major Shareholders
Details of the top 10 shareholders whose names are shown in the shareholder register as at December 30th, 2014 are as follows:

Securities information and Shareholders

 Name Number of Shares Percentage of Shareholding

1. Premier Fission Capital Co., Ltd.* 174,917,820 58.30

   - Premier Fission Capital Co., Ltd. 174,817,805 58.27

   - Mrs. Vimolthip Phongsathorn 100,015 0.03

2. CIMB Thai Bank Public Co., Ltd. 15,079,690 5.03

3. United Overseas Bank (Thai) Public Co., Ltd. 7,876,520 2.63

4. Ms. Uraiwan Saelee 6,475,000 2.16

5. Bangkok Bank Public Co., Ltd. 5,671,975 1.89

6. Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Co., Ltd. 3,967,350 1.32

7. Mr. Suradej Boonyawatana  2,903,900 0.97

   - Mr. Suradej Boonyawatana 1,403,900 0.47

   - Mrs. Supannee  Boonyawatana (Spouse) 1,500,000 0.50

8. Mr. Prathan Plengwittaya  1,970,000 0.66

9. Miss Wanida Narakornmangala  1,500,000 0.50

10. Miss Suppata Boonyawatana  1,500,000 0.50

11. Mr. Suraphan Boonyawatana 1,500,000 0.50

12. Mr. Vorabhongsa Ladsena  1,395,000 0.47

 Total 224,757,255 74.92

*  Includes 100,015 shares held by Mrs. Vimolthip Phongsathorn. Mrs.Vimolthip Phongsathorn is a major shareholder in 
  Premier Manufacturing Co., Ltd., a company which holds 99.84% in Premier Fission Capital Co., Ltd.
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(2) Proportion of Minor Shareholders (Free Float) equal 35.19%
(3) Major shareholders who are related persons participating in the Company’s management
are as follows:

 Name  Type of Business Related Persons

1. Premier Fission Capital Co., Ltd. Business management service and investment Mr. Suradej Boonyawatana 
    Mrs. Duangthip Eamrungroj 
    Mrs. Walairat Pongjitt
    Mr. Somchai Choonharas 
    are co-directors

3. The issuance of other securities

- None –
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The Company and its subsidiaries have policies to pay dividends to shareholders at a rate of not less than 50% of net profit after 
income tax and deduction of legal reserves. However, such dividend payment may be changed depending on the companies’ investment 
plans, necessities and appropriateness in the future. The resolution of the Board of Directors to pay dividend must be approved by the 
shareholders’ meeting, except for interim dividend payment which the Board has the authority to authorize such payments prior to reporting 
to the shareholders at the next meeting. 

The Company pay dividends from the CompanyÆ’s separate operating results to its shareholders. Summarized as follows:

 Dividend Payment Policy

*  On 18 February 2015, the Board of Directors’ meeting No.1/2015 has resolution to propose the distribution of dividend for the year 2014  
to the Annual Meeting of Shareholders to be held on 23 April 2015 at the rate of Baht 0.16 per share.
** The Ratio between the dividend and the net profit after tax, legal reserve and accumulated loss for the year 2013 and 2014 are 55%  
and 61% respectively.

 Year 2014* 2013 2012

Earnings per share (Baht : share) 0.27 0.32 0.36

Dividend per share (Baht : share) 0.16 0.05 -

Dividend payout (%)** 59 16 -
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Structure of Management

Board of Directors

Chief Executive Officer

Managing Director

Assistant Managing Director 
Sales for Building 

Material Products Unit

Assistant Managing Director
Sales for Environmental 

Products Unit

Assistant Managing Director
Sales for Clean Energy  

Products Unit

Assistant Managing Director 
Accounting & Finance Unit

Assistant Managing Director 
Factory Unit

Assistant Managing Director
Human Resources and 

Systems Unit

Internal Auditor

Risk Management 
Committee

Audit CommitteeRemuneration Committee

Company Secretary

Managing 
Director PHA

Managing 
Director IGC

Managing 
Director PPW
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(1) Mrs. Pensri Dettingeng was a director who was due to retire by rotation at the annual general meeting of shareholders for 2014 
held on April 24, 2014 but she had expressed her intention not to seek re-appointment as the Company’s director for another term.

(2) Mr. Somchai Choonharas was appointed a director of the Company by resolution of the annual general meeting of shareholders for 
2014 held on April 24, 2014 and had attended all Board of Directors’ Meetings after his appointment.

(3) Mr. Montol Hunsakunarom was appointed a director of the Company by resolution of the annual general meeting of shareholders 
for 2014 held on April 24, 2014 and had attended all Board of Directors’ Meetings after his appointment.

(4) Miss Chnida Suwanjutha was absent from the Board of Directors’ Meeting No. 2/2014 and the Audit Committee Meeting No. 
2/2014 as the meetings scheduled by the Company overlapped with the overseas travel that the director had already planned in advance.

Mr. Teerapol Juthapornpong, the Company Secretary served as the Secretary of the Board of Directors and the Secretary to the Audit 
Committee. 

 Meetings Attended/Total Meetings (Times)
 Name  Position Board of Audit Remuneration General
   Directors’ Committee Committee Meeting of
   Meeting Meeting Meeting Shareholders

1.  Mr. Suradej Boonyawatana Chairman
  Chairman of Remuneration 4/4 - 1/1 1/1
  Committee

2.  Mrs. Duangthip Eamrungroj Director 4/4 - 1/1 1/1
  Member of Remuneration 
  Committee

3.  Mr. Ekkarat Kladpan Director 4/4 - - 1/1

4.  Mrs. Walairat Pongjitt Director 4/4 - - 1/1

5.  Mrs. Pensri Dettingeng (1) Director 1/1 - - 1/1

6.  Mr. Somchai Choonharas (2) Director 3/3 - - -

7.  Mr. Montol Hunsakunarom (3) Director 3/3 - - -

8.  Miss Chnida Suwanjutha (4) Independent Director 3/4 7/8 1/1 1/1
  Chairman of Audit Committee
  Member of Remuneration 
  Committee 

9.  Mr. Chaiyavat Nitayaporn Independent Director
  Member of Audit Committee 4/4 8/8 - 1/1

10. Mr. Paritud Bhandhubanyong Independent Dire ctor 4/4 8/8 - 1/1
  Member of Audit Committee

1. Board of Directors

As of December 31, 2014, the Board of Directors consisted of 9 directors as follows: 
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The Authorized Directors
The authorized directors are Mr. Suradej Boonyawatana, Mrs. Duangthip Eamrungroj, Mrs. Walairat Pongjitt, Mr. Somchai Choonharas 

and Mr. Montol Hunsakunarom, with any two directors of the five directors signing jointly with the Company’s seal affixed.
Term of the Board of Directors

At every annual general meeting of shareholders, one-third of the directors must resign. If one-third is not a round number,  
the number closest thereto shall be the applicable number. The directors to vacate office within the first and second year following  
company registration shall draw lots. In subsequent years, the directors serving the longest shall resign. The directors who vacate office  
are eligible for re-election.
Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

(1) Administer the corporate affairs in compliance with all relevant laws and regulations, the Company’s objectives and Articles of  
Association, including the resolutions of the shareholders’ meetings, except for issues where the approval of the shareholders’ meeting  
is required prior to implementation, such as issues that by law requires the resolution of the shareholders’ meeting, related transactions, 
acquisition or sale of substantial assets according to the criteria of the Stock Exchange of Thailand or as determined by other government 
agencies, etc.

(2) Review and approve major issues, such as policies, plans and budgets, structure of administration, authority of the management, 
corporate governance policies, vision, mission and other issues as prescribed by the Stock Exchange of Thailand or by law on a regular  
annual basis. 

(3) Supervise the management to act in accordance with the approved policies, plans and budgets. 
(4) Consider and appoint a qualified person who does not possess the prohibited characteristics as specified in the Public Company 

Limited Act B.E. 2535 (1992), including any amendments thereof, and the securities and exchange laws, as well as relevant notifications, 
regulations and/or rules, to replace a director who has vacated office by any reason other than retirement by rotation. 

(5) Consider and appoint an Audit Committee and other sub-committees.
(6) Install reliable accounting, financial reporting and financial audit systems, as well as oversee the establishment of efficient  

and effective internal control and internal audit systems.
(7) Ensure that the Company has a comprehensive risk management system and process, with effective reporting and monitoring.
(8) Report on the execution of the Board of Directors’ responsibilities in the preparation of the financial statements, which is to be 

presented together with the report from the independent auditor in the annual report.
(9) Protect fairly the benefits of the major shareholders and minority shareholders according to their rights, provide equitable  

treatment of shareholders and other stakeholders with consideration for the avoidance of conflict of interest, and ensure operational transpar-
ency and the disclosure of sufficient and accurate information.

(10) The following transactions can be undertaken only after approval from the shareholders’ meeting has been granted. It is prescribed 
that in a transaction where a director or any other person who may have a conflict, vested interest or other conflicts of interests with  
the Company or its subsidiaries (if any) the director is not eligible to vote on the transaction.

 (a) Transactions that by law require the resolution of the shareholders’ meeting.
 (b) Transactions in which directors have an interest and are required by law or SET’s requirements to be approved by the  

     shareholders’ meeting.
(11) The Board of Directors may delegate one or more director(s) or any other person to carry out particular activities on behalf of the 

Board. However, this delegation excludes the authorization or sub-authorization of director(s) or appointee(s) in the approval of transactions 
in which they or any other persons may have conflict, vested interest or an interest in any other manner that conflicts with the interests  
of the Company or its subsidiaries. Approval from the shareholders’ meeting is required for related transactions and the acquisition  
or sales of substantial assets of the Company as stipulated by the requirement of the Capital Market Supervisory Board.
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 No. Name Position
 The Company
	 1.		 Mr.	Suradej	Boonyawatana	 Chief	Executive	Officer

 2.  Mr. Montol Hunsakunarom Managing Director

 3.  Miss Nattaya Nuanplub Assistant Managing Director, Accounting and Finance Unit

 4.  Mr. Pornsun Chutep Assistant Managing Director, Human Resources and Systems Unit

 5.  Mr. Decha Kaewparuehaschai Assistant Managing Director, Sales for Environmental Products Unit

 6.  Mr. Surasak Passorn Assistant Managing Director, Sales for Clean Energy  Products Unit

 7.  Mr. Natthachai Puangpradith Assistant Managing Director, Factory Unit

2. Executives 

 As of December 31, 2014, the management team consisted of members as follows:

No.  Name Position
 PHA  (subsidiary)

 1.  Mr. Apisit Ohpassatchakul  Managing Director

No.  Name Position
 IGC  (subsidiary)

 1.  Mr. Johnny Ko  Managing Director

Authorities and Responsibilities of the Chairman and Chief Executive Officer 
The Chairman and Chief Executive Officer have the authority and duty to manage the affairs of the Company as assigned by the Board 

of Directors, which includes the following matters and businesses:
(1) Consider the policies, plans and budgets, structure of administration and scope of authorities of the Company for proposal  

to the Board of Directors for endorsement.
(2) Supervise and monitor the Company’s operations to be in accordance with the approved policies, plans and budgets.
(3) Have the power to execute and approve all expenditures within the scope prescribed by the Company’s authority manual.
(4) Perform any other duties assigned by the Board of Directors and/or the Audit Committee.

Authorities and Responsibilities of the Managing Director
The Managing Director has the authority and duty to manage the affairs of the Company as assigned by the Board of Directors,  

which includes the following matters and businesses:
(1) Administer and/or manage the Company’s daily activities.
(2) Prepare policies, plans and budgets, structure of administration and various management authorities of the Company for approval 

by the Chief Executive Officer before proposal to the Board of Directors for endorsement.
(3) Operate and manage the Company’s businesses in accordance with the approved policies, plans and budgets.
(4) Supervise and monitor that the Company’s business operation is in compliance with relevant laws and regulations.
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(5) Have the power to execute and approve all expenditures within the scope prescribed by the Company’s authority manual.
(6) Develop the quality and effectiveness of the organization and personnel continuously.
(7) Act as the Company’s authorized person in effectively administering its businesses and affairs to achieve the intentions of its objectives, 

rules, policies, regulations, requirements, orders, resolution of the shareholders’ meeting and/or resolution of the Board of Directors’ meeting.
(8) Monitor and maintain the good image of the organization.
(9) Perform any other duties assigned by the Chief Executive Officer, Board of Directors and/or Audit Committee.
However, the Managing Director’s administrative power, including the delegation of such authority to other persons as deemed  

appropriate, excludes the administrative power or authorization that empowers the Managing Director or the appointee to approve any  
transaction in which he/she or related persons may have conflict, vested interested or an interest in any other manner that conflicts with  
the interests of the Company or its subsidiaries, or any other transaction not carried out under normal business practice of the Company.  
The approval of such transactions must be proposed for consideration and approval from the Board of Directors’ meeting and/or  
the shareholders’ meeting as stipulated in the Articles of Association or by any relevant law. 

3. Company Secretary

The Board of Directors had a resolution to appoint Mr. Teerapol Juthapornpong as the Company Secretary since August 10, 2012 to be 
responsible for undertaking the arrangements of the meetings of the shareholders, the Board of Directors and the subcommittees, including 
provision of support in corporate governance to be in line with the good corporate governance standards. The Company Secretary shall have 
the following qualifications and responsibilities: 

Qualifications
(1) Must possess basic knowledge of laws and regulations of regulatory authorities related to the Public Company Limited  

Act and Securities and Exchange Act.
(2) Must possess knowledge and understanding of the principles of good corporate governance and best practices in corporate governance.
(3) Must possess knowledge of the Company’s businesses and good communication skills, which are assitional qualities that  

assist the Company Secretary in performing his duties efficiently.
Roles and Responsibilities
The Company Secretary’s principal function is to support the Board of Directors on statutory matters. Specific functions of  

the Company Secretary include:
(1) Undertake arrangements for meetings of the shareholders, the Board of Directors and related subcommittees appointed by  

the Board to conform to relevant laws and regulations, the Company’s Articles of Association, individual Board and Committee charters, and 
best practices.

(2) Communicate the Board’s and shareholders’ resolutions and policies to the relevant management and follow up on their  
implementation of the resolutions and policies via the Chief Executive Officer.

(3) Provide preliminary advice and recommendations to the Board and committees appointed by the Board pertaining to legal, regula-
tory, and governance issues and practices.

(4) Manage the secretariat office to serve as the center for corporate records, such as the juristic person register, the memorandum 
and articles of associations, the shareholder register, and various business licenses.

(5) Ensure that corporate information disclosure and related regulatory filings are in accordance with laws and regulations and  
the Company’s Disclosure Policy.

(6) Communicate to general shareholders about their rights.
(7) Provide information and data concerning the Company’s businesses to the directors to support them in carrying out their duties.
(8) Arrange director’s briefings for newly elected directors.  
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4.  Remuneration of Directors and Executives 

The Company has a policy to remunerate the directors and executives at a level that is appropriate for the duties and responsibilities 
of each director and executive by comparison with the listed companies in the same industry with the same revenue level and market 
capitalization over the same period. The Company’s operating results and the duties and responsibilities of each director. The remuneration 
for directors are in form of annual remuneration and meeting allowances. The remuneration for executives are in form of salary, bonus and 
provident fund contribution.
(1) Monetary Remuneration

a. Remuneration of Directors
The Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2014 held on April 24, 2014 approved the remuneration of directors as follows:

                Composition of Remuneration Year 2014

Remuneration of Board of Directors
Meeting Allowance  - Chairman (Baht/time) 20,000
                      - Directors (Baht/person/time) 15,000

Remuneration of Audit Committee
Meeting Allowance  - Chairman (Baht/time) 20,000
                      - Directors (Baht/person/time) 15,000

Remuneration of Remuneration Committee
Meeting Allowance  - Chairman (Baht/time) 12,000
                      - Directors (Baht/person/time) 10,000

Annual Remuneration
  - Chairman (Baht/year) 250,000
  - Chairman of Audit Committee (Baht/year) 250,000
  - Directors (Baht/person/year) 220,000

Other Remunerations - None -

Remark : Meeting allowances are paid only to directors who attend each respective meeting.
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In 2014, the Company paid remuneration to the Board of Directors, the Audit Committee and the Remuneration Committee as follows:

 Remuneration of Directors (Baht)
  Name  Position  Meeting Allowance  Director’s 
    Board of Audit Remuneration Annual Total 
    Directors Committee Committee Remuneration

1.  Mr. Suradej Boonyawatana* Chairman - - - - -
  Chairman of Remuneration 
  Committee

2.  Mrs. Duangthip Eamrungroj* Director - - - - -
  Member of Remuneration 
  Committee 

3.  Mr. Ekkarat Kladpan* Director - - - - -

4.  Mrs. Walairat Pongjitt* Director - - - - -

5.  Mr. Somchai Choonharas* Director - - - - -

6.  Mr. Montol Hunsakunarom* Director - - - - -

7.  Miss Chnida Suwanjutha Independent Director 44,000 116,000 10,000 200,000 370,000
  Chairman of Audit Committee
  Member of Remuneration 
  Committee

8.  Mr. Chaiyavat Nitayaporn Independent Director 59,000 103,000 - 200,000 362,000
  Member of Audit Committee 

9. Mr. Paritud Bhandhubanyong Independent Director 59,000 103,000 - 200,000 362,000
  Member of Audit Committee 

Remark : * Directors who did not wish to receive remuneration as directors of the Company.

b. Remuneration of Executives 
In 2014, the Company paid remuneration to the executives as follows:

 Year 2014
 Type of Remuneration Number of Executives Remuneration/ (Baht)

 Salary, bonus 7 persons 20,651,063 

(2) Other Remunerations
a. Other Remuneration of Directors
 - None -
b. Other Remuneration of Executives
 Provident Fund
 The Company has established a provident fund for its executives and employees, with the Company contributing at the rate of 5%  

of salary. In 2014, the Company made total contributions of 1,076,010 Baht to the provident fund for the 7 executives.
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(3) Employment of Management and Business Consultant
The Company and its subsidiaries have engaged Premier Fission Capital Co., Ltd. (PFC), a major shareholder of the Company, to provide  

management and administrative support services to the Company and its subsidiaries under a management and consultancy agreement.  
The scope of services provided by PFC covers various work areas, including management and policy planning, accounting and finance support, 
business development and investment, system and data, human resources development and public relations.

The purpose of such engagement is to outsource the management and administrative support functions and to use the central business 
unit of the Premier Group of companies, which is a form of centralization and cost sharing according to the size and the amount of services 
required by each company to help reduce the total expenses of the Company in having to recruit additional personnel for the provision of 
fully comprehensive support services.

The Company and its subsidiaries paid management fees to PFC on a monthly basis, with the Company paying a monthly fee of 
400,000 Baht while PHA and IGC each paid a monthly fee of 125,000 Baht. PFC calculated the fees based on the distribution of its costs 
and expenses to the hiring group companies by taking various factors into consideration, namely, the total revenue, total asset and number 
of employees of each company.

Under the terms of the agreement, the Company shall be entitled to terminate the agreement before expiration if PFC fails to perform 
according to the objectives of the agreement. In such case, PFC shall have no right to demand service fee payable under the remaining 
term of the agreement or claim for any damage. On expiration of the initial term, the agreement shall be automatically renewed for additional 
periods of 1 year with the same terms until it is terminated. The agreement may be terminated by a written notice from either party not less 
than 90 days prior to the expiration of the current term of the agreement.

However, the agreement with PFC is considered a related transaction that may have conflict of interest. The Company must strictly 
adhere to its policy, measure and procedure for related transactions. In addition, if PFC proposes to amend the terms of the agreement or 
the basis for calculating the fees payable by the Company and its subsidiaries, the Company shall always present the proposed amendments 
to the Audit Committee meeting for consideration and recommendation on the appropriateness of the proposed changes prior to entering 
into a new agreement.

5. Personnel

Number of Employees and Remuneration
The Company’s remuneration policies that are consistent with the company’s operation result. As at December 31, 2014, the  

Company had a total of 635 employees and had paid total remuneration of 217,244,353 Baht to its employees, which included salary,  
overtime pay, bonus, financial support, social security contribution, provident fund contribution, etc. In addition, the Company’s subsidiaries 
also paid remuneration in the same way totaling 22,169,049 Baht to its employees.

Number of Employees and  The  PHA IGC PPW Total
Remuneration in 2014 Company (Subsidiary) (Subsidiary) (Subsidiary) 

Executives    -  Male (persons) 6 2 2 - 10
  -  Female (persons) 1 2 1 - 4

Operation and support staff -  Male (persons) 223 1 6 - 230
                   -  Female (persons) 92 - 1 - 93

Office staff   -  Male (persons) 164 14 13 - 191
                  -  Female (persons) 149 6 5 - 160

Total (persons)   635 25 28 - 688

Employee Remuneration (Baht)  217,244,353 8,797,416 13,371,633 - 239,413,402
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In 2014, the Company’s employees increased by 104 persons from 2013. The additional employees are mainly in the production  
unit as result of the sales growth and in preparation for future business expansion. The Company has always had a good relationship  
with its employees and has not had any labour dispute within the past 3 years.
Human Resource Development Policy  

The Company has a human resource development policy with the objective of developing 3 characteristics in its employees,  
comprising:

1. To be a good, disciplined and responsible person.
2. To be a proficient, knowledgeable, skillful and professionally capable person.
3. To work with contentment, be reasonable, recognize the value of oneself and others, and be acceptable to changes.
In order to achieve its objectives, the Company has employed a variety of systems, tools and activities in the development of its  

human resources. These include the preparation of the 3-year master training plan that is reviewed annually, the competency system,  
the key performance index (KPI) monitoring system, the knowledge management (KM) system, the performance monitoring system  
implemented quarterly by the management (Top Visit), the Happy 8 Workplace concept, on-the-job training and knowledge  
enhancement training implemented by the supervisors, productivity improvement, the corporate social responsibility (CSR), the organization  
of volunteerism activities for society, the communities and the environment through the staff club committee.

The Company has organized training courses for employees, which are divided into categories of knowledge  
as follows:

1. Basic knowledge in work category, which is knowledge of the work functions according to the characteristics of each  
employee’s responsible. This is taught by the supervisors and related business units with emphasis on on-the-job training, such as knowledge 
in ISO 9001 quality management system, ISO 14001, ISO 50001, ISO 26000, ISO 31000, TIS/OHSAS 18001, TLS 8001, Anti-Corruption,  
Happy 8 Work Place, etc.

In 2014, the Company was awarded as the distinguished establishment of skill development promotion under the Skill  
Development Promotion Act B.E. 2545 (A.D. 2002) by the Department of Skill Development, Ministry of Labour. The Company was also 
cerftified as a center for training safety in the workplace personnel at the supervisor and management levels by the Ministry of Labour.                               

2. Supervisory skills category, with the objective of providing employees at the supervisory level with knowledge and skills in  
management, such as labour protection laws, supervisory skills, HR for line manager, morals and ethics for supervisors, coaching  
skills, presentation skills, and strategic planning according to the management guidelines of the Thailand Quality Award. 

3. Supplementary knowledge in work and vocation caregory, to Develop employees’ knowledge in improving current work  
and deep knowledge in vocation. Such as the training for implementation and assistance for working in anaerobic spaces, design and 
control an anaerobic wastewater treatment, design and installation of solar rooftop, accounting hedge instrument, planning for acceptable  
expenditure by revenue department. 

The Company held a succession plan for Starred employees, developed by the group to cover the content of development to be  
new generation executive with the concept to developing the work process to a business associate. The course into 8 subjects: Leadership 
for effectiveness management, Strategy management, Human Resource Management, Marketing Management, Operation Management, 
Financial for non-Finance, Supply Chain Management, and project development.
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 Human Resources Development and Training by Position for the Year 2014
 Employee Group Staff – Officer  Senior Officer -   Section Manager Divison Manager
Main Topic  Department Head

1. Basic work knowledge Knowledge of each work position according to the operations manual ISO 9001/
 TSI 18001/ISO50001/ISO14001/ISO31000/CSR- DIW/ TLS8001/according
 to the nature of work for which the employees are responsible by 

 Human resources management/labour laws

 Anti-corruption

 Awareness of quality/safety/environment Specifications of quality/
  safety/environment
 5S activities Happy 8 Work Places
 Quality Control Circle (QCC)  Safety officer mangement 
  activities and Kaizen Suggestion Safety office supervisor
 System (KSS) activities

 Tools to increase productivity

 Presentation  
 Communication/work process 

2.  Supervisory skills for   Organizational HR for line Manager Management/admini-
 development of supervisors communication  stration techniques

 category  Teaching/coaching Meeting techniques/ 
    time management

   Commanding Conflict
    management

   Moral/ethics  HRM & HRD
    for supervisors 

3.  Supplementary knowledge    Production staff and By nature of work coached by supervisors
    in work and vocation related persons, such as concerned/in-house/public
 category  Hazardous chemicals
   Use of personal protective 
  equipment (PPE)
   Using cranes
   Using air tools
   Using power tools
   Basic fire fighting
   Narcotics
   Providing first aid 

  Digital marketing, online marketing, Knowledge of wastewater, Knowledge of Fiberglass, 
transports and logistics. Project training for implementation and assistance for working 

in anaerobic spaces, design and control an anaerobic wastewater treatment, design and installation 
of solar rooftop, accounting hedge instrument, planning for acceptable expenditure by 

revenue department.

Human Resources Development and Training by Position for the Year 2014
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In 2014, the Company provided a total of 178 employee training/development programs. Each employee received on average 21 
hours of training per person. The human resource development expenditure of 2,154 Baht/person and the number of employees who  
received training equaled 81.66% of the total employees of the Company.
The HR development plan in year 2015

To ensure the continuity and sustainability of development that features a very well-disciplined and responsible people with the a  
proficient, knowledgeable, skillful and professionally capable person. To work with contentment, be reasonable, recognize the value of  
oneself and others, and be acceptable to changes. In year 2015 the Company develops training plans and the guidelines for the  
development divided into 3 categories: (1) Basic knowledge in current job (2) Supervisor skill (3) Enhance knowledge and professional.  
The aim is to have trained staff is at least 21 hours per person in average as well as the preparation of a succession plan, promoting  
and participating in activities sponsored by the cultural of Thailand and activities that are beneficial to society and environment, including 
keeping the Anti-corruption policy.
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Details of Directors and Executive

Mr. Suradej Boonyawatana Age 64 Years 
Chairman, Chief Executive Officer and
Authorized Director
Date of Appointment : 22 August 2012 
Chairman of Remuneration Committee
Date of Appointment : 22 February 2013
 

Mrs. Duangthip Eamrungroj Age 59 Years
Authorized Director
Date of Appointment  : 22 August 2012 
Member of Remuneration Committee
Date of Appointment : 22 February 2013

Education 
  Bachelor’s degree of Industrial Technology, Eastern Washington State  

 University, U.S.A.
Training from Thai Institute of Directors (IOD)
  Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Class 19/2004
  Training on Finance for Non-Finance Director (FND) Course, Class 12/2004
  Training on Director Certification Program (DCP) Course, Class 97/2007
  Training on Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)  

 Course, Class 1/2011
  Training on Role of the Compensation Committee (RCC) Course, Class 15/2012
  Training on Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Class 9/2014 
  Training on Role of the Chairman Program (RCP) Course, Class 34/2014

Extra Training
  Training on Capital Market Academy Leadership Program, Class 19/2014

Percentage of Shareholding : 0.97%
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
Position on the other Listed Company
  2005 – Present Director Premier Technology Public Company Limited
  2014 – Present Director Premier Marketing Public Company Limited

Position on the other Firm (Non – Listed Company)
  1999 – Present Chief Executive Officer of The Environmental Business,  

    Premier Group of Companies
  2004 – Present Director Premier Fission Capital Company Limited
  2004 – Present Director Premier Home Appliance Company Limited
  2011 – Present Director Infinite Green Company Limited 
  2013 – Present Director PP Wind Energy Company Limited
  Present Director Companies in the Premier Group of Companies
  2011 – Present Vice President and Director    Enlive Foundation

Education 
  Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC),  

 INSEAD, France 
  Master’s degree of Business Administration, Thammasat University
  Bachelor’s degree of Mechanical Engineering, Chulalongkorn University
  Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
  Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Class 22/2004 
 `Family Business Governance for Sustainability Course, Batch 1/2014

Percentage of Shareholding : 0.34%
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
Position on the other Listed Company
  1992 – Present Director Premier Technology Public Company Limited
  2001 – Present Director Premier Enterprise Public Company Limited
  2007 – Present Director Premier Marketing Public Company Limited

Position on the other Firm (Non – Listed Company)
  2004 – Present Director Premier Fission Capital Company Limited
  2004 – Present Director Premier Home Appliance Company Limited
  2012 – Present Director Infinite Green Company Limited
  2013 – Present Director PP Wind Energy Company Limited
  Present Director Companies in the Premier Group of Companies
  Present Group Corporate Director Corporate Affairs,

    Premier Group of Companies
  1993 – Present Director and Treasurer   Yuvabadhana Foundation
  2011 – Present Director and Treasurer    Khonthai Foundation
  2011 – Present Director and Treasurer    Enlive Foundation
  2010 – Present Director K-Kon Company Limited 
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Mr. Ekkarat Kladpan Age 56 Years
Director  
Date of Appointment : 22 August 2012

Education 
  Bachelor’s Degree of Civil Engineering, Kasetsart University

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
  Training on Director Certification Program (DCP) Course, Class 151/2011

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
  2007 – 2012 Director and Managing Director, 

  Premier Products Company Limited
  2012 – 2013 Director and Managing Director,

  Premier Products Public Company Limited
Position on the other Listed Company
  None

Position on the other Firm (Non – Listed Company)
  2013 – Present Director 

  PP Wind Energy Company Limited
         

Mr. Somchai Choonharas Age 64 Years
Authorized Director
Date of Appointment : 24 April 2014

Education 
  Doctoral degree of Organization Psychology, California School of Professional  

 Psychology, Los Angelis, U.S.A.  
  Master’s degree of Business Administration, Faculty of Commerce and  

 Accountancy, Thammasart  University
  Higher Diploma in English Marketing Course (MIM), Thammasart University
  Bachelor’s degree of General Business Management, Ramkhamhaeng  

 University
Training from Thai Institute of Directors (IOD)
 Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Class 68/2008
 Training on Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Class  

 9/2014
Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
Position on the other Listed Company
  2007 – Present Director and Managing Director

  Premier Marketing Public Company Limited
Position on the other Firm (Non – Listed Company)
  2003 – Present Executive Director 

  Premier Canning Industry Company Limited       
  2003 – Present Executive Director 

  Premier Frozen Products Company Limited
  2003 – Present Executive Director

  P.M. Food Company Limited
  2004 – Present Director

  Premier Fission Capital Company Limited                  
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Miss Chnida Suwanjutha Age 73 Years
Independent Director and Chairman of the Audit Committee
Date of Appointment : 22 August 2012 
Member of Remuneration Committee
Date of Appointment : 22 February 2013

Education 
  Master of Business Administration (Finance), National Institute of  

 Development Administrative (NIDA)
  Post Graduate for Advance Studies in Economic & Social Studies, The Victoria  

 University o Manchester England
  Bachelor’s degree of Accounting, Thammasat University
  Bachelor’s degree of Commerce, Thammasat University
  Fellowship of The National Defence College, National Defence Course  

 for The Joint State-Private, class 37, National Defence College Thailand
  Certified Public Accountant No. 1495

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
  Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Class 97/2012
  Training on Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Class 9/2014

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
Position on the other Listed Company
  2013 – Present Independent Director and Chairman of the Audit Committee 

  Premier Enterprise Public Company Limited
Position on the other Firm (Non – Listed Company)
  2001 – 2010 Associate Judge, The Central Intellectual Property and  

  International Trade Court, Ministry of Justice
  2001 – Present Conciliator, The Central Intellectual Property and International  

  Trade Court, Ministry of Justice
  2002 – 2007 Advisor, Thailand Innovative Administration Consultancy  

  Institute, Office of the Civil Service Commission
  2004 – Present Committee of Monitoring and Evaluation, Suan Dusit Rajabhat  

  University
  2007 – 2011 Chairman, Subcommittee consideration of the applicant for  

  registration as a CPA, Federation of Accounting Professions
  2007 – Present Qualified Person Committee of Financial and Accountant,  

  Office of the Civil Service Commission
2008 – 2011 Committee Bureau of Tax Auditing Standards, The Revenue 
  Department
2014 – Present Committee Bureau of Tax Auditing Standards, The Revenue  
  Department
Present Dean, Faculty of Accountancy, Siam Technology College

Mrs. Walairat Pongjitt Age 52 Years
Authorized Director  
Date of Appointment : 22 August 2012

Education 
  Master of Public Administrative, National Institute of Development  

 Administration (NIDA)
 Bachelor’s degree of Laws, Chulalongkorn University
 Bachelor’s degree of Business Administrative (Banking & Finance),   

 Ramkhamhaeng University
Training from Thai Institute of Directors (IOD)
  Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Class 106/2013
  Training on Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Course,  

 Class 21/2014
  Training on Director Certification Program (DCP) Course, Class 198/2014
  Training on Anti – Corruption: The Practical Guide (ACPG) Course, Class 15/2014
  Training on Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) Course,  

 Class 13/2014
Percentage of Shareholding : 0.17%
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
Position on the other Listed Company
  2014 – Present Director Premier Enterprise Public Company Limited

Position on the other Firm (Non – Listed Company)
  2009 – Present Director Premier Fission Capital Company Limited
 2009 – Present Director Premier Home Appliance Company Limited
 2012 – Present  Director Infinite Green Company Limited
 2013 – Present Director PP Wind Energy Company Limited
 Present Director Companies in the Premier Group of Companies
 Present Senior Corporate Director Corporate Affairs 3,

    Premier Group of Companies
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Mr. Chaiyavat Nitayaporn Age 64 Years
Independent Director and Member of the Audit Committee
Date of Appointment : 22 August 2012

Education 
  Bachelor’s degree of Law, Chulalongkorn University

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
  Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Class  97/2012
  Training on Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Class  

 9/2014
Percentage of Shareholding : 0.01%
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
Position on the other Listed Company
 None

Position on the other Firm (Non – Listed Company)
  2009 – 2012 Advisor to the Headmaster   

  Vajiravudh College
 2011 – Present Member of Boarding Houses Advisory Board   

  Vajiravudh College
 2012 – Present Member of Academic Advisory Board   

  Vajiravudh College

Mr. Paritud Bhandhubanyong Age 60 Years
Independent Director and Member of the Audit Committee
Date of Appointment : 22 August 2012 

Education 
  Doctorate of Metallurgical Engineering, University of Tokyo, Japan
  Master’s degree of Business Administration, Thammasat University
  Master’s degree of Industrial Engineering, Chulalongkorn University
  Bachelor’s degree of Industrial Engineering, Chulalongkorn University

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
  Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Class 71/2008
 Training on Director Certification Program (DCP) Course, Class 105/2008
 Training on Audit Committee Program (ACP) Course, Class 36/2011
 Training on Role of the Compensation Committee (RCC) Course, Class 13/2011
 Training on Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Course,  

 Class 17/2013
 Training on How to Measure the Success  of Corporate Strategy (HMS) Course,  

 Class 2/2013
 Training on Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Class 9/2014

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
Position on the other Listed Company
 1997 – Present Independent Director

  Premier Technology Public Company Limited
Position on the other Firm (Non – Listed Company)
  1999 – 2007 Executive Director 

  National Metal and Materials Technology Center
  2008 – Present Advisor to the President

  National Science and Technology Development Agency.
  2010 – 2012 Executive Director 

  Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
  2013 – Present Executive Director, 

  Education and Special Project Development, 
  Panyapiwat Institute of Management (PIM)
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Miss Nattaya Nuanplub Age 52 Years
Assistant Managing Director – Accounting & Finance Unit
Date of Appointment  : 1 May 2007

Education 
 Bachelor of Accounting, Faculty of Economics, Kasetsart University
 Certified Public Account No. 3828

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
  2007 – 2012 Assistant Managing Director - Support Unit                            

  Premier Products Company Limited
  2012 – Present Assistant Managing Director - Accounting & Finance Unit     

  Premier Products Public Company Limited

Mr. Montol Hunsakunarom Age 43 Years
Managing Director
Date of Appointment : 1 January 2014 
Authorized Director 
Date of Appointment : 24 April 2014

Education 
  Master of Business Administration, Texas A&M University Commerce, U.S.A.
  Bachelor’s degree of Business Administration, Chulalongkorn University

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
 Training on Director Certification Program (DCP) Course, Class 182/2013
 Training on Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Class 9/2014

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
  Mar. 2013 – Dec. 2013  Assistant Managing Director -Marketing/Sales 

    for Building Material Products Unit,
    Premier Products Public Company Limited
Position on the other Listed Company
  None

Position on the other Firm (Non – Listed Company)
  2004 – 2012 Vice President 

                      S.B. Realty Company Limited
  2012 – 2013 General Manager

  Result Plus International Trading Company Limited
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Mr. Decha Kaewparuehaschai Age 47 Years
Assistant Managing Director - Sales for Environmental 
Products Unit
Date of Appointment : 1 June 2012

Education 
 Master of Business Administration, National Institute of Development  

 Administration (NIDA)
 Bachelor’s degree of Industrial Engineering, Khon Kaen University

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
 2005 – 2012 Department Manager - Marketing/Sales 

  Premier Products Company Limited
 2012 – Present Assistant Managing Director -  

  Sales for Environmental Products Unit
  Premier Products Public Company Limited

Mr. Pornsun Chutep Age 56 Years
Assistant Managing Director – Human Resources and 
Systems Unit 
Date of Appointment : 1 June 2013

Education 
 Master of Political Science, Ramkhamhaeng University
 Bachelor’s degree of Political Science, Ramkhamhaeng University

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
  2008 – May 2013  Department Manager - Human Resources 

   and Administration
   Premier Products Company Limited                           
 June 2013 – Present Assistant Managing Director - Human Resources 

   and Systems Unit
   Premier Products Public Company Limited
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Mr. Surasak Passorn Age 44 Years
Assistant Managing Director – Sales for Clean Energy  
Products Unit
Date of Appointment  : 1 June 2013

Education 
 Master of Business Administration (Finance), Assumption University of  

 Thailand (ABAC)
 Bachelor’s degree of Industrial Engineering, Khon Kaen University

Certificate
  C.P.K. (Certified Purchasing Knowledge)
  C.P.S. (Certified Purchasing Specialist)
  Financial Management for Executive by Chulalongkorn University
  Professional Property Valuation by Agency for Real Estate Affair

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
  2008 – 2011 Project Manager

  Premier Fission Capital Company Limited
  2012 – Mar. 2013 Project Engineering Manager

  Premier Fission Capital Company Limited
  Apr. 2013 – May 2013 Department Manager - 

  Marketing / Sales Renewable Energy Products
  Premier Products Public Company Limited
  Jun. 2013 – Present Assistant Managing Director - Sales for Clean Energy  

  Products Unit  
  Premier Products Public Company Limited
  

Mr. Natthachai Puangpradith Age 48 Years
Assistant Managing Director – Factory Unit
Date of Appointment : 1 June 2012

Education 
 Master of Business Administration, National Institute of Development  

 Administration (NIDA)
 Bachelor’s Degree of Mechanical Engineering, Khon Kaen University

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
  2007 – 2010 Kabinburi Factory Manager              

  Premier Products Company Limited 
  2010 – 2011 Project & Business Development Manager 

  Premier Products Company Limited
  2011 – 2012 Department Manager -

  Marketing / Sales for Building Material Products
  Premier Products Company Limited     
  2012 – Present Assistant Managing Director – Factory Unit            

  Premier Products Public Company Limited
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Mr. Teerapol Juthapornpong Age 50 Years
Company Secretary
Date of Appointment : 10 August 2012 

Mr. Akapun Nuanmuang Age 51 Years
Corporate Director, Internal Audit office
Date of Appointment : 16 May 2012

 Detail of Internal Audit  Detail of Company Secretary 

Education 
 Master’s of Business Administration, Thammasat University
 Graduate Diploma in Business Law, Thammasat University
 Barrister at Law, Institute of Legal Education of Thai Bar Association
 Bachelor’s degree of Laws, Ramkhamhaeng University

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
 Training on Company Secretary Program (CSP) Course, class 6/2004

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
  1985 - 1992  Legal Advisor, DKSH (Thailand) Limited
  1992 – 2001 Lawyer, PBS Law Limited
  2001 – 2002 Partner, Natee International Law Office Limited
  2002 – Present Corporate Director, Legal and Corporate Registration, 

  Premier Group of Companies

Education 
  Master’s Degree of Business Administration, Burapa University  
  Mini MBA Chulalongkorn University
  Higher Graduate Diploma in Auditing, Chulalongkorn University
  Bachelor’s Degree of Business Administration, (Accounting)  

 Ramkhamhaeng University
Training
  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 ISO31000-2009 / COSO-ERM

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
  1995 - 2012 Department Manager, Internal Audit Office

  Premier Capital (2000) Company Limited
  Premier Enterprise Public Company Limited
  Premier LMS Company Limited
  Premier Global Capital Company Limited
  2012 – Present Corporate Director, Internal Audit Office

  Premier Fission Capital Company Limited
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  31 December 2013 31 December 2014 Increase
 Name  Number of  %  Number of   %  (Decrease)
 share owned  share owned 
Mr. Suradej Boonyawatana  - - 1,403,900  0.47 1,403,900
Mrs. Supannee Boonyawatana (Spouse) 5,903,900  1.97 1,500,000  0.50 (4,403,900)

Mrs. Duangthip Eamrungroj  - -  1,000,000  0.33 1,000,000
Mr. Prasert Eamrungroj (Spouse)  - - - - -

Mr. Ekkarat Kladpan  - - - - -
Mrs. Suwanna Kladpan (Spouse)  - - - - -

Mrs. Walairat Pongjitt  - - 500,000  0.17 500,000
Mr. Suwat Ponjitt (Spouse)  - - - - -
Miss Monpatsorn Pongjitt (Minor Child) - - - - -
Mr. Waritthorn Pongjitt (Minor Child) - - - - -

Mr. Somchai Choonharas   -  -  - - -
Mrs. Marisri Choonharas (Spouse) -  -  - - -

Mr. Montol Hunsakunarom  - - - - -
Miss Tirada Yingprasert  (Spouse) - - - - -

Miss Chnida Suwanjutha  - - - - -
Mr. Prathueng Srirodbang (Spouse) - - - - -

Mr. Chaiyavat Nitayaporn  50,000 0.02 25,000 0.01 (25,000)
Mr. Baramee Nitayaporn (Minor Child) - - - - -

Mr. Paritud Bhandhubanyong  - - - - -
Mrs. Oracha Bhandhubanyong (Spouse) - - - - -

Miss Nattaya Nuanplub  - - - - -
Mr. Montri Khundhamas  (Spouse) - - - - -

Mr. Pornsun Chutep  - - - - -
Mrs. Karnnakorn  Chutep  (Spouse) - - - - -

Mr. Decha Kaewparuehaschai  - - - - -
Miss Jane Kaewparuehaschai  (Minor Child) - - - - -

Mr. Surasak Passorn  - - - - -
Miss Woranee Chuacharoensiri  (Spouse) - - - - -
Mr. Jirapat Passorn  (Minor Child) - - - - -
Miss Jidapa Passorn  (Minor Child) - - - - -

Mr. Natthachai Puangpradith  - - - - -
Miss Wipa Thongsema (Spouse)  - - - - -
Miss Natthipha Puangpradith (Minor Child) - - - - -

Total  5,953,900 1.99 4,428,900 1.48 (1,525,000)

Shareholding of the Board of Director and Management
Premier Products Public Company Limited

As at 31 December 2014
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1. Premier Fission Capital Co., Ltd. (PFC)
2. Premier Enterprise Public Co., Ltd. (PE)
3. Premier Capital (2000) Co., Ltd. (PC2000)
4. Premier Inter Leasing Co., Ltd. (PIL)
5. Premier Brokerage Co., Ltd. (PB)
6. Premier LMS Co., Ltd. (PLMS)
7. Premier Technology Public Co., Ltd. (PT)
8. Datapro Computer Systems Co., Ltd. (DCS)
9. Premier Marketing Public Co., Ltd. (PM)
10. P.M. Food Co., Ltd. (PMF)
11. Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI)
12. Premier Frozen Products Co., Ltd. (PFP)
13. Premier  Products Public Co., Ltd. (PPP)
14. Premier Home Appliance Co., Ltd. (PHA)
15. Infinite Green Co., Ltd. (IGC)
16. PP Wind Energy Co., Ltd. (PPW)
17. Premier Motors Co., Ltd. (PMC)
18. Premier Resorts and Hotel Co., Ltd. (PRH)
19. Raya Heritage Co., Ltd. (RYH)
20. Moo Ban Seri Co., Ltd. (MS)
21. Seri Premier Co., Ltd. (SP)
22. Premier Metro Bus Co., Ltd. (PMB)
23. Premier Manufacturing Co., Ltd. (PMN)
24. Premier Pet Products Co., Ltd. (P-PET)
25. Sea Harrier Co., Ltd. (SHR)
26. Premier CE Co., Ltd. (PCE)
27. Imperial Eagle Co., Ltd. (IME)
28. Seri Properties Holding Co., Ltd. (SPH)
29. Premier Planner Co., Ltd. (PPlanner)
30. Premier Alternative Motors Co., Ltd. (PAM)
31. Sarasuk Co., Ltd. (SRS)
32. Premier Sukhumvit Center Co., Ltd. (PSC)
33. Seri Assets Co., Ltd. (SA)
34. Premier TDO Co., Ltd. (PTDO)
35. LPCE Co., Ltd. (LPCE)
36. Premier Infrastructure Development Co., Ltd. (PID)
37. Premier Global Capital Co., Ltd. (PGCAP)
38. Senanee Co., Ltd. (SNE)
39. Liquidation 5 Co., Ltd. (LQ5)
40. Seto Restaurant Co., Ltd. (Seto)
41. Khon Thai Shop Ltd. (RKT)

List of  Companies in Premier Group  of Companies
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Corporate Governance

1. Corporate Governance Policy

The Company’s Board of Directors emphasizes good corporate governance. It believes that good corporate governance and management 
under the framework of good ethics, transparency, accountability and fairness to all relevant parties will help to promote the Company’s stable 
and sustained growth and help to increase the confidence of the shareholders, investors and all related parties. Therefore, the Board of Directors 
has established in writing the principles of good corporate governance as guidance for the management and employees as follows: 

1. Conduct business with integrity, fairness, transparency and accountability, and disclose adequate information to all relevant parties.
2. Provide appropriate and effective internal control, risk management and internal audit systems.
3. Emphasize on the rights of shareholders and treat shareholders equally with fairness to all parties.
4. Comply with the requirements of all relevant laws and regulations and business ethics in order to protect the rights of all groups of stakeholders.
5. Organize the structure, duties and responsibilities of each group of directors clearly.
The Company’s good corporate governance policy adheres to the Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies B.E. 

2555 (2012) promulgated by the Stock Exchange of Thailand, which covers 5 categories of principles as follows:

Chapter 1 The Rights of Shareholders
The Company recognizes and places importance on the various basic rights of the shareholders, both as investors in securities and as 

owners of the Company, by defining the guidelines to encourage the exercise of shareholders’ rights as follows: 
1. Shareholders’ Meeting
1.1 The Board of Directors has a policy to support or encourage all groups of shareholders, including institutional investors, to attend 

the shareholders’ meetings and exercise their rights, which covers the basic legal rights, i.e. obtain a share in the profit of the Company; 
buy, sell or transfer shares; obtain adequate news and information on the Company; and participate and vote in the shareholders’ meetings 
to elect or remove directors, approve the remuneration of directors, appoint the external auditor and determine the audit fee, and make deci-
sions on any matter that affects the Company, such as dividend payment, determination or amendment of the Articles of Association and 
Memorandum of Association, capital decreases or increases, and the approval of extraordinary transactions.

1.2 The Company has provided information on the date, time, venue and agenda, with rationale and explanation for each agenda item 
or resolution requested, in the notice of the annual general meeting or extraordinary general meeting of shareholders or attachments to the 
agenda. The Company has refrained from any action that limits the opportunity of the shareholders to study the information on the Company. 
The details of which are as follows:

 1.2.1 The Company does not undermine the rights of the shareholders to study the Company’s information that must be  
disclosed according to various requirements and to attend the shareholders’ meeting. For instance, the Company does not abruptly  
distribute documents containing additional important information in the meetings, add new agenda items or alter sensitive information  
without prior notice to the shareholders, not provide shareholders with the right to pose questions to the Board of Directors in the meeting, 
restrict the right to attend of shareholders who come late for the meeting, etc.

 1.2.2 The Company has provided information as to the date, time, venue and agenda of the meetings. Each agenda item of the 
shareholders’ meeting is set as individual subjects and the objective and rationale of each agenda item is clearly defined. Adequate informa-
tion is provided for decision-making as follows: 

 a. Agenda for appointment of directors
  1) Preliminary information of the nominated person, such as title, name, age, type of director, educational background, experience, etc.
  2) Positions held in other companies with clear details of any company that may potentially have a conflict of interest with the Company. 
  3) Nomination criteria and procedures (in the case of appointment of a new director).
  4) Number of years in position and performance during the period as director (in the case of reappointment of directors).
  5) Approved by the Board of Directors serving as the Nominating Committee.
  6) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote. 
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 b. Agenda to consider the remuneration of directors
  1) Amount and form of remuneration by position or responsibilities of the directors.
  2) Directors’ remuneration policy.
  3) Criteria and procedures for determining remuneration.
  4) Other benefits received as director (presently the directors do not receive any other benefit apart from meeting allowance  

    and annual bonus).
  5) Approved by the Remuneration Committee.
  6) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote. 
 c. Agenda to appoint the auditor and determine the audit fee
  1) Name of the auditor and the audit firm.
  2) Experience and competence of the auditor.
  3) Independence of the auditor.
  4) Years of service to the Company (in case of appointment of the current auditor) or reason for the change of auditor  

    (in case of appointment of a new auditor).
  5) How the suitability of the audit fee together with other fees of the auditor is determined.
  6) Approved by the Audit Committee.
  7) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.
 d. Agenda on dividend payment
  1) Dividend policy.
  2) Actual amount to be allocated compared with the policy.
  3) Reason why dividend payment does not conform to the policy.
  4) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.
 e. Agenda to consider material matters of the Company, such as capital increase/decrease, amendment 

   of regulations, business sale/dissolution/transfer/merger, etc.
  1) Details of the matter proposed.
  2) Objective, reason or necessity.
  3) Impact on the Company and its shareholders.
  4) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote. 
1.3 The Board of Directors fully facilitates shareholder participation and voting in meetings and refrains from any action that may limit 

the opportunities of the shareholders to attend the meeting. The procedures for attending and voting should not be complicated or too costly 
for shareholders. The meeting venue should be of a sufficient size and easily accessible.

1.4 The Company provides the shareholders with an opportunity to send their questions prior to the meeting date, by clearly determining 
the criteria for submission of questions in advance and duly informing the shareholders along with the delivery of the notice to the shareholders’  
meeting. In addition, the Company also disseminates the criteria for submission of questions in advance on its website. The Board of Directors  
has prescribed the procedure for screening the questions submitted in advance and requires that the Company to provide answers to the 
shareholders in advance, as well as inform the shareholders’ meeting. The details of the procedure are as follows: 

 1.4.1 The Company provides shareholders with the opportunity to submit questions related to the meeting agenda to the Board 
of Directors in advance throughout the submission period. As for the general meeting of shareholders, the Board will gather the questions 
until about 7 days prior to the meeting date. The Company adheres to the following guidelines:

   1) Clearly determine the criteria for submission of questions in advance.
   2) Inform the shareholders along with the delivery of the notice to the shareholders’ meeting.
   3) Prescribe procedures for advance submission of the questions, such as allowing the shareholders to send the questions 

through the Company’s website, by email or by post to the Board of Directors.
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   4) Set the submission period for advance submission of the questions prior to the date of the shareholders’ meeting.
   5) Prescribe the procedure for screening the questions submitted in advance by the shareholders for consideration of 

     the Board of Directors in answering those questions. 
   6) The Company answers the questions for the shareholders in advance of the meeting date.
   7) The Company answers the questions for the shareholders on the day of the meeting.
   8) The Company informs the shareholders’ meeting of the questions submitted in advance by the shareholders and  

     the answers to such questions.
1.5 The Board of Directors encourages shareholders to use proxy forms on which they can specify their votes and proposes as an 

option at least 1 independent director for shareholders to appoint as their proxy.
The shareholers can download the proxy forms from the Company’s website. The Board determined that the Company must also 

provide revenue stamps for the shareholders to attach to the proxy forms. In addition, the shareholders who attend the meeting after the 
Chairman has declared it duly convened are provided with the right to vote on the agenda item under consideration where the vote has not 
been casted and the shareholders shall be counted as part of the quorum as from the agenda where he first attended, except in the case 
where the shareholders’ meeting considers otherwise.

2. Procedures on the Shareholders’ Meeting Date
2.1 The Board of Directors encourages the use of technology with the shareholders’ meetings, including registration of the attending 

shareholders and vote counting and reporting, so that the meeting can be conducted quickly, accurately and precisely.
2.2 Directors’ Attendance at Shareholders’ Meetings
 2.2.1 All directors should attend the shareholders’ meetings.
 2.2.2 In the case where not all the directors can attend, at least the following persons must attend the shareholders’ meetings:
  1) Chairman
  2) Managing Director
  3) Chairman of the Audit Committee
  4) Chairman of the Remuneration Committee.
 2.2.3 The shareholders are presented with the opportunity to pose questions to the chairpersons of the various committees on 

matters in which they are involved.
2.3 In the shareholders’ meeting, voting is made separately for each item in the case of several items in an agenda, such as the election of directors.
2.4 The Company has in place a process for vote counting, storage of voting papers for every agenda item and full video recording 

of the meetings, which is disclosed on the Company’s website. The meeting and vote counting for every agenda item are conducted with 
transparency and accountability.

2.5 The Chairman has allocated adequate time for discussion and encourages the shareholders to express opinions and pose questions 
related to the Company to the meeting.

3. Preparation and Disclosure of the Minutes of the Shareholders’ Meetings
3.1 The minutes of shareholders meetings records the explanation of the voting and vote counting procedures used to the meeting 

prior to commencement of the meeting, as well as the opportunity provided for the shareholders to raise issues and questions. It also records 
the questions and answers, the voting results for each agenda item of the number of shareholders approving, dissenting and abstaining, and 
the list of directors who attended or missed the meetings. 

3.2 The Company discloses to the public the voting results and the minutes of the meeting on its website. The details of the practice are as follows:
 3.2.1 Disclose the resolutions of the meeting separated into approving, dissenting or abstaining votes on the next working day.
 3.2.2 Disseminate the minutes of the meeting within 14 days from the shareholders’ meetings to serve as a channel for  

shareholders to express an opinion without having to wait for the next meeting.
 3.2.3 Post the videos of the shareholders’ meeting on the Company’s website.
4. The Company provides more care to the shareholders than their legal rights by providing current 

important information on its website
For the annual general meeting of shareholders for the year 2014, the Company held the meeting on April 24, 2014 at 10.00 hours 

at Meeting Room No. 501, 5th Floor, Premier Corporate Park, No.1, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nongbon Sub-district, Prawet District, 
Bangkok. A total of 109 shareholders attended the meeting in person and by proxy or 65.7767% of the total number of subscribed shares. 
The meeting was attended by all of the 8 directors comprising the Chairman, Chairman of the Remuneration Committee, Chairman of the 
Audit Committee and 6 other directors. In addition, the Managing Director and senior executives of the Company and its subsidiaries, Company 
Secretary and external auditor also joined the meeting.
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For all the general meetings of shareholders including in 2014, the Company assigned the Thailand Securities Depository Co., Ltd, which 
is the share registrar of the Company, to send the notice of the meeting together with the rules and procedures for attending the meeting 
and all relevant supporting information of the various agendas, which included adequate and clear opinions from the directors for each agenda 
item, to inform the shareholders prior to the meeting date. Such information in both Thai and English were also posted on the Company’s 
website www.premier-products.co.th not less than 30 days prior to the meeting date so as to allow the shareholders time to review the 
information in advance of the date of the meeting. The minutes of the meeting was prepared and filed with the Stock Exchange of Thailand 
and disseminated on the Company’s website within 14 days from the date of the meeting for the shareholders to review.

In 2014, the Company was assessed for the management quality of its annual general shareholders’ meeting under the Annual General 
Shareholders’ Meeting (AGM) Assessment project organized by the Thai Investors Association together with The Stock Exchange of Thailand, 
Office of the Securities and Exchange Commission. The criteria used in the assessment covers the various steps in arranging the shareholders’  
meeting before the meeting day, on the meeting day and after the meeting day. The Company received an “Excellent” rating with a full 
score of 100 points in the first year after the Company was listed on the Stock Exchange.

Chapter 2 The Equitable Treatment of Shareholders
The Board of Directors supervises and protects the fundamental rights of all individual and groups of shareholders, such as 

major shareholders, minority shareholders, institutional investors and foreign investors, equally including in the process of calling 
the meeting of shareholders, the protective measures to prevent the use of inside information by the directors, management and  
employees for abusive self-dealing, and for the directors and management to disclose information regarding their interests and those of their  
related parties.

The Company has established guidelines for the equitable treatment of shareholders as follows:
1. Release of Information Prior to the Shareholders’ Meeting
1.1 The Company informs the Stock Exchange of Thailand of the meeting schedule together with the agenda and opinions of the  

Board of Directors and disseminated this information on the Company’s website. The details of the procedures are as follows:
 1.1.1 The Company provides an opportunity for the shareholders to review the supporting information of the meeting on its 

website at least 30 days prior to the date of the shareholders’ meeting. 
 1.1.2 The supporting information of the meeting posted on the Company’s website contains the same information that the 

Company will send to the shareholders in the form of hard copy documents.
 1.1.3 The Company sends the notice of the meeting and the supporting documents to the shareholders for more days in advance 

than that stipulated by law (at least 30 days prior to the meeting date).
1.2 The Company informs the shareholders of the various meeting rules and procedures for voting, including the voting rights  

attached to each class of shares, both in the notice of the meeting and at the shareholders’ meeting.
1.3 The above notice of the shareholders’ meeting is fully translated into English and disseminated at the same time as the  

Thai version.
2. Protection of the Rights of Minority Shareholders
2.1 The Board of Directors has clearly pre-determined the criteria for minority shareholders to propose additional agenda items in advance 

of the shareholders’ meeting date. In order to demonstrate fairness and transparency in considering whether the agenda items proposed by 
the minority shareholders should be included, the Company has the following criteria: 

 1) All shareholders have the right to propose agenda items.
 2) Details of the supporting information for consideration.
 3) Criteria to determine inclusion/non-inclusion of the matter proposed as an agenda item.
 4) Channels through which to propose agenda items, such send a letter to the Board of Directors that may be sent in advance  

   through the Company’s website, by email, etc.
 5) Period for proposing matters for inclusion is from January 1 to December 31 of every year.
 6) The Board of Director informs the shareholders via the Company’s website of the criteria for proposing agenda items. 
 7) There is a screening process of the matters proposed by the shareholders for consideration by the Board of Directors in the Board meeting.
 8) Inform the shareholders of the Board of Directors’ decision together with the reasoning by informing the shareholder who proposed 

   the agenda item and informing the shareholders’ meeting.
2.2 The Board of Directors established procedures for minority shareholders to nominate candidates to serve as directors and to provide 

supporting information regarding the candidates’ qualifications and their consent in advance of the shareholders’ meeting date. The rules for 
nomination are as per the following topics:
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 1) Nomination channel is by submitting a letter to the Board of Directors.
 2) Nomination period is from January 1 to December 31 of every year.
 3) Supporting information for consideration, such as detailed information on the qualifications of the proposed candidates,  

   the candidates’ letters of consent, etc.
 4) The Board of Directors informs the shareholders of the rules for nomination candidates through the dissemination channels  

   of the Stock Exchange of Thailand and through the Company’s website.
 5) The Board of Directors considers the qualifications of the candidates proposed by the minority shareholders according to  

   the criteria set by the Company.
 6) The Company Secretary informs the shareholders who proposed candidates of the Board of Directors’ decision and its  

reasoning and the Chairman informs the shareholders’ meeting.
2.3 Shareholders in a management position may not add an agenda item without prior notice unless necessary, especially important 

agenda items that the shareholders require time to review before making a decision.
2.4 The Board of Directors provides the opportunity for the shareholders to exercise their rights to elect directors individually.
3. Protection against Abuse of Inside Information
3.1 The Board of Directors has established in writing the policy for safe-guarding and prevention of use of inside information and has 

communicated them to everyone in the Company for compliance, together with the rules for trading the Company’s shares for the directors, 
executives and employees with knowledge of inside information to use as a guideline.

3.2 All directors and executives who have a duty by law to report on their securities holding of the Company are required to regularly 
send such report to the Board of Directors and this information must be disclosed in the Company’s annual report.

4. Conflicts of Interest of Directors
4.1 The Board of Directors require the directors and executives to report any conflict of interest regarding each agenda item prior to 

consideration and that such conflict must be minuted in the minutes of the Board of Directors’ meeting as follows:
 1) The Board of Directors has set the guideline for the directors and executives to disclose their interests and those of their  

   related persons to the Board so that it can make a decision for the benefit of the Company as a whole. 
 2) This guideline is consistent with the nature of the business and the regulations of the relevant authorities, such as the Bank  

   of Thailand, the Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand, etc.
 3) The Company Secretary has been assigned as the recipient for information on any interest of the directors, executives  

   and their related persons.
 4) The Company Secretary has the duty to report any interest of the directors and executives, together with related persons to  

   the Board of Directors, especially when the Board has to consider any transaction between the Company and the director or  
   executive who have an interest or is connected.

4.2 The Board of Directors supervises that directors with material interest in a manner that may impede the said directors from providing 
an independent opinion shall not participate in the meeting to consider the agenda item in which he has an interest.

At the general meeting of shareholders for the year 2014, there were no changes in the order of the agenda items or the addition of 
an agenda item and the meeting was not requested to consider any other matters other than those detailed in the notice of the meeting.

In addition, the directors and executives have reported their own holding and those of their spouse and minor children of the securirties 
of the Company to the Board of Directors or person assigned by the Board regularly every quarter. Such information has been disclosed to 
the Board and in the annual report.

Chapter 3 The Role of Stakeholders
The Company believes that the private sector is a sector that is important to the economy and society of the country and considers 

it a duty to care for the survival and sustainability of social cohesion. Thus, the Company and its subsidiaries adheres to its intent to operate 
its businesses with sustained success with consideration of all groups of stakeholders under the Premier Group’s business philosophy of 
“The Premier Business, The Premier People, The Premier Society”. The Company believes that in maintaining balance between business, 
employees and society will support the business, society and the environment to grow strongly and sustainably together.

The Company has established guidelines on the role of stakeholders as follows:
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1. Setting Policies Affecting Stakeholders
1.1 The Board of Directors has set the policy on the treatment of each stakeholder group together with implementation measures  

that are in effect. The policy has been announced and there are measures related to fair treatment that ensures that the Company and its 
value chain are responsible for the stakeholders as follows:

  1) Shareholders 
  Perform duties with integrity, transparency and for the benefit of the Company and its shareholders; manage the Company’s 

operations cautiously and carefully in order to prevent any damages to the shareholders; refrain from seeking personal gains for oneself or 
related persons by exploiting any non-public information of the Company; and refrain from any action that might cause conflicts of interest 
with the Company, including the divulgence of any confidential information of the Company to outsiders, especially its competitors.

  2) Employees
  The Company recognizes the importance of its employees as valuable assets and has treated all employees equally and 

fairly based on human rights principles without discrimination of skin color, race, sex or religion and without the use of child or illegal labor. 
The Company has compensation and remuneration policies that are based on the principles of fairness, which are appropriate for the job 
description, responsibilities and competency of each employee and are comparable with other companies within the same industry. The 
Company also has a policy for the continuous development and promotion of knowledge and competency for the employees to develop their 
skills and abilities for career advancement.

  As for its welfare policy, the Company provides employee with more benefits than those prescribed by law, such as provident  
fund for employees as a tool to motivate the employees to work and to help retain employees with the Company over the long-term that is 
in the form of regular savings that will be insurance for the employees’ life after their retirement, savings cooperative as a means of saving  
and as a source of fund in case of an emergency, group health insurance, group life insurance, group accident insurance, annual health  
check-up, in-house medical clinic with registered doctors and nurses, library for employees, various sports clubs, shuttle bus service, and 
financial support for employees on various occasions.

  The Company has set a safety policy and set up a committee to oversee that safety, bio-sanitation, and the work  
environment are in accordance with the laws and international standards and to closely monitor performance. Knowledge and training on 
safety, bio-sanitation, and the work environment are provided to the employees and related persons along with promotion of all employees’ 
awareness towards the importance of safety and to seriously comply. There is regular testing of the office building’s saffety system and 
annual fire drills, as well as illumination and noise intensity measurements.

  3) Customers
  The Company has set a policy to meet customer satisfaction by offering quality products of standard that are safe to fulfill the 

needs of the customers. Complete and accurate information about the products and services are disclosed without distortion of facts, as well as  
provision of information that is accurate, adequate, and beneficial to the customers. It also has a product recall process in case any quality defect is found.

  4) Trade Partners and Creditors
  The Company selects its trade partners impartially and conducts mutual business fairly without exploitation, respects and 

abides by the terms of the agreement, and does not solicit, accept or give any undue benefit in dealing with trade partners or creditors. In 
the case that there should be any information regarding the bestowment of any undue benefits, the Company will consult with the trade 
partners or creditors to mutually resolve the matter quickly and with fairness to all parties.

  5) Competitors
  The Company conducts its business ethically and transparently with fair competition with its competitors, competes under 

the rules of fair business competition, refrains from seeking confidential information of the business competitors through dishonest or improper 
means, and refrains from discrediting competitors through slandering or take any action without the truth and unjustifiably.

  6) Communities/Society
  The Company has set the rules for the treatment of communities and society in its Code of Conduct for use as a guideline 

for practice by all employees as follows:
   1) Support activities that are beneficial to the communities and society as a whole and build a good relationship  

     with the communities in which the Company’s place of business is located.
   2) Comply or ensure compliance with relevant laws and regulations.
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   3) Refrain from supporting or participating in transactions with any persons that are detrimental to the 
     communities and society.

   4) Pay attention to and be responsible for rectifying any danger that society is apprehensive of that may  
     have been caused by the Company’s products/services or business operation.

   5) Participate in the improvement of quality of life, build a harmonious society, develop virtue and morality, preserve  
     good traditions, and instill a strong sense of social responsibility and volunteerism among the employees.

  7) Environment
   1) Refrain from any action that may damage the natural resources and the environment.
   2) Comply or ensure compliance with laws and regulations related to the environment.
   3) Refrain from supporting or participating in transactions with outside persons that threaten the environment as a whole.
   4) Encourage the efficient use of resources and set policies on conservation of energy and other resources through  

    the adoption of energy-efficient technologies for use in the Company.
   5) Promote employees’ knowledge on the environment, as well as organize in collaboraton with the employees  

     activities related to the environment. This is set as a policy with disclosure of the practices for the awareness  
     of all concerned.

1.2 The Board of Directors has assigned the Company Secretary as the recipient of complaints and to handle the complaints filed 
by the stakeholders. The reporting procedures and channels have been disclosed on the website and in the annual report of the Company.

1.3 Have in place mechanisms for whistle-blower protection and compensation measures in the case that stakeholders receive any 
damage from the Company’s violation of their legal rights.

2. Disclosure of compliance to the policies and preparation of the Sustainability Report on Corporate 
Social Responsibility (CSR) for Sustainable Development

2.1 The Company discloses various activities that demonstrate the implementation of the policies mentioned above and also 
discloses the mechanisms to encourage the participation of employees in compliance with the afore-mentioned policies.

2.2 The Board of Directors ensures that the Company prepares a Sustainability Development Report on corporate social 
responsibility as a separate report from the annual report and is disclosed on the Company’s website.

3. The Company has policies and practices in anti-corruption, as well as supports activities that promotes and instills 
all employees to comply with the relevant laws and regulations.

4. The Company has set policies on intellectual property for which employees are prohibited from infringement of 
the intellectual property rights of others, disregarding whether domestic or foreign, and are prohibited from bringing pirated software 
for use in the Company. The Company has anti-corruption policies and prohibits bribery for business gain by the Company.  
The Company has informed all employees of these policies to which they have complied with all along.

In 2014, the Company did not have any material dispute with the stakeholders. In addition, the Company has complied with 
relevant laws and regulations to ensure the protection of the rights of the stakeholders, such as:

  For the General Meeting of Shareholders for the year 2014, the Company had provided the opportunity for all shareholders, 
as owners of the Company, to propose their various recommendations and opinions related to the Company’s business  
operation through the independent directors in advance. Every opinion will be compiled for submission to the Board  
for consideration. For the said meeting, none of the shareholders proposed their recommendations or opinions  
in advance.

  The Company annually reviews its pay structure through participation in the salary survey project with the Federation of Thai 
Industries and other external organizations. The survey results are used in determining the wages for the year to ensure that 
the wage and compensation management is fair, appropriate for the job description, responsibilities and competency of each 
employee, and are comparable with other companies within the same industry.

  The Company has no cases of violation of labour, employment, consumer, trade competition and environmental laws. There 
was no cases of infringement of intellectual property of others, fraud and violation of business ethics. There were a total of 
12 cases accidents, 6 cases of absences and no illness or disease from work. The Company won the prize for outstanding 
company in safety, bio-sanitation, and the work environment at the provincial level. It was also cerftified as a center for 
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training safety in the workplace personnel at the supervisor and management levels and safety committee in working by the 
Ministry of Labour. In 2015, the Company has established policies and measures to reduce accidents by 50%.

  The Company has adjusted the employer and employees contribution rates to the employee’s provident fund higher and 
provide an opportunity for the employees to determine their own savings rate so that it is in line with their revenue base, 
so that employees at the operational level are able to save, with effect from January 1, 2015 onwards. Presently, the fund 
has 358 members or equal to 56.38% of the total number of employees. The Company has campaigned for the employees 
to save with the savings cooperative to promote savings through another channel. At present, 229 employees or 36.06% 
of the total number of employees are members of the savings cooperative. In 2014, the Company received the award for 
Best Practice Workplace on Labour Relations and Labour Welfare and received the Thai Labor Standard TLS 8001 Certificate 
Completion Level Initiative Phase, as well as received certification on the management of HIV/AIDS standard at the gold level 
by the Ministry of Labour and the Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

  The Company participated in community development at Mooban Khok Khilek, Tambol Nong Ki, Amphur Kabinburi, Prachinburi 
Province through the application of HM the King’s philosophy of sufficiency economy and, in 2014, the community received 
the outstanding award for sufficiency economy at the provincial level.

  The Company received supporting fund from the Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry to prepare for the ISO 
14000 environmental management system certification and was certified by the certification institute TUV NORD on January 9, 2015. 
It has also applied for the Green Industry (Green Culture) Level 4 standard certification from the Department of Industrial Works, 
Ministry of Industry and expects to be certified within the first quarter of 2015. In addition, the Company arranged for the employees 
to provide their suggestions regarding the environment according to the suggestion system by defining KPI at 2 topics per year, 
together with the organization of the Increase Productivity Week (safety, bio-sanitation and environment) every year.

  The Company has prepared a Sustainability Report on corporate social responsibility for sustainable development as a separate 
report from its annual report based on the guidelines for corporate social responsibility of the Stock Exchange of Thailand 
under the vision, mission and philosophy of the Premier Group of “The Premier Business, The Premier People, The Premier 
Society” and the framework of the Global Reporting Initiatives (GRI). The report is disclosed on the Company’s website.

  The Board of Directors approved the implantation of the anti-corruption policy on February 25, 2014 and the Company was certified a 
member of the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption on April 4, 2014. The Company has prepared an anti-corruption 
manual starting from the determination of policies, determination of procedures, training to create awareness of being a person with 
integrity, possession of ethics and virtue, assessment of risk from corruption, monitoring, review of the policies and procedures, as 
well as report on the performance and pass on the policies and procedures to the subsidiaries to be commonly practiced.  

   
Chapter 4 Disclosure and Transparency

The Board of Directors recognizes the importance of disclosure of information, both financial and non-financial, that is accurate, complete 
and transparent as stipulated by the regulations of the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET), 
as well as other material information that may affect the price of the Company’s securities that influences the decision-making process of 
its investors and stakeholders. Information on the Company is disseminated to the shareholders, investors and general public through the  
channels of the SET and the Company’s website in Thai and English, which is constantly updated.

The Company has set guidelines on the disclosure and transparency of information as follows:
1. Disclosure of Information
1.1 The Board of Directors has mechanisms to ensure that the information disclosed to the investors is accurate, not misleading and 

adequate for their decision-making as follows:
 1) The disclosure of material information, both financial and non-financial, of the Company is accurate, complete, timely, 

transparent and in accordance with the criteria stipulated by the SEC and the SET.
 2) The effectiveness of the disclosure process is evaluated regularly.
1.2 The Board of Directors provides a summary of the corporate governance policy, code of conduct, risk management policy and 

corporate social responsibility policy as approved by the Board and the steps in implementing such policies, including cases of non-compliance 
along with the reasons, through various channels, such as the Company’s annual report and website.
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1.3 The Board of Directors has arranged for the Report of the Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements to be  
presented together with the report of the independent auditor in the annual report. The report covers the following subjects:

 1) Compliance with generally accepted accounting principles that is suitable for the business and use of appropriate  
   accounting policies that are consistently adopted.

 2) The financial reports contain information that is accurate, complete and factual in accordance with accounting standards.
 3) The Report of the Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements is signed by the Chairman and the Managing  

   Director.
1.4 The Board of Directors encourages the Company to prepare a Management Discussion and Analysis (MD&A) to  

supplement the disclosure of each quarterly financial statement. This is done in order for investors to be informed of the information  
and to understand the changes that occurred to the financial position and results of operations, the significant changes in the Company,  
including factors and events that affect the financial position or results of operations, and not just be presented with only the figures in  
the financial statements.

1.5 The Board of Directors stipulates that the audit and other fees of the auditor be disclosed in the Company’s annual report.
1.6 The Board of Directors stipulates that the following information be disclosed in the annual report: 
 1) Roles, duties and opinions from their work performance in the previous year of the Board of Directors.
 2) Roles, duties and opinions from their work performance in the previous year of the committees.
 3) Number of meetings held and attendance record of each director in the previous year.
 4) Record of training and ongoing professional education of the directors.
1.7 The Board of Directors discloses the procedures for nomination of directors, procedures for assessment of the Board of  

Directors as a whole and individually, procedures for assessment of the Chief Executive Officer, and the policy for remuneration of directors  
and executives that corresponds with the duties and responsibilities of each person, including the forms and manner of remuneration,  
the remuneration amount and the amount of payment received by each director as a director of the Company’s subsidiary.

2. Minimum Information Disclosed on the Company’s Website
2.1 In addition to disclosing information as specified by the regulations through the SET, annual statements (Form 56-1), and annual 

report, the Board of Directors deems it appropriate to regularly disclose information that is up-to-date both in Thai and English through other 
channels, such as the Company’s website. The minimum information on the Company’s website should at least comprise the following and 
must be regularly updated:

 (1) Vision and mission of the Company;
 (2) Nature of business of the Company;
 (3) Organization chart and list of members of the Board of Directors and management team;
 (4) Qualification and experience of the Company Secretary;
 (5) Financial statements and reports on the financial position and results of operations for both the current and prior year.
 (6) Downloadable annual statements (Form 56-1), and annual report;
 (7) Information or other materials provided in briefings to analysts, fund managers and the media;
 (8) Direct and indirect shareholding structure;
 (9) Group corporate structure, detailing the subsidiaries, affiliates, joint ventures and special purpose enterprises/vehicles (SPEs/SPVs);
 (10) Direct and indirect shareholding of beneficial owners holding 5% or more of the total paid-up shares with voting rights;
 (11) Direct and indirect shareholdings of major and/or substantial shareholders, directors, and senior management;
 (12) Notice of the annual general meeting and extraordinary general meetings;
 (13) Articles of Association, Memorandum of Association and shareholders’ agreement (if any);
 (14) Policy and practices according to the principles of good corporate governance of the Company;
 (15) Risk management policy and its implementation;
 (16) Charter or responsibilities, qualifications and term of office of the Board of Directors, including the types of decisions requiring  

   Board approval;
 (17) Charter or responsibilities, qualifications and term of office of the committees;
 (18) Code of conduct of the Company’s employees and directors;
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 (19) Code of conduct of the investor relations officer;
 (20) News of the Company and its subsidiaries;
 (21) Contact details of the unit or officer responsible for investor relations (e.g. name of contact person who can provide  

   information and telephone number);
 (22) Annual investor relations plan.
In 2014, the Company presented its operational results, both financial and non-financial information, to the shareholders, analysts, 

retail investors, institutional investors and all stakeholders through various channels and participated at the Stock Exchange of Thailand’s 
Opportunity Day on March 26, 2014 and September 3, 2014 and provided information to analysts, institutional investors and retail investors 
by regularly replying to email and telephone queries.

Chapter 5 Responsibilities of the Board of Directors
The Board of Directors is responsible for overseeing the work of the management to ensure compliance with policies, plans and 

budgets, as well as its responsibilities toward the Company and its shareholders.
The Company has set the guidelines regarding the responsibilities of the Board of Directs as follows:
1. Structure of the Board
1.1 The Board of Directors has prescribed that the structure of Board should consist of directors with various qualifications in terms 

of skills, experience, expertise that is beneficial to the Company and gender. There should be at least one non-executive director having 
prior working experience in the business or major industry in which the Company is operating.

 1.2 The Board of Directors ensures that the Board’s diversity policy and the number of years each director has served as a 
director of the Company are disclosed in the annual report and on the Company’s website. This includes:

 1.2.1 Disclose the procedures for selection of directors that is formal and transparent and the number of years each director has 
served as a director of the Company are disclosed in the annual report and on the Company’s website.

 1.2.2 Disclose the name, history, qualifications, experience and shareholding in the Company of the directors in order to show that the 
Board has the knowledge, skills, characteristics and experience that are useful to the Company in the annual report and on the Company’s website.

 1.2.3 Disclose clearly in the annual report the directors representing the shareholders / non-executive directors / independent 
directors / executive directors.

1.3 The Board is appropriately sized and is composed of persons with sufficient knowledge, experience and skills to perform their 
duties efficiently. The Board is composed of at least 5 but not more than 12 directors.

1.4 The Board consists of independent directors who can independently comment on the performance of the management in the 
number prescribed in the notification of the Securities and Exchange Commission (SEC). 

1.5 The proportion of directors is in accordance with the director nomination process, which is mainly based on the criteria 
of knowledge, competency and suitability of the person to be appointed as a director rather than on the criteria on proportion of  
investments.

1.6 The Company takes into account the benefits to corporate management according to the director nomination process set by the 
Company rather than the number or proportion of independent directors.

1.7 The Board of Directors has determined the tenure of each term of office but has not set the limit on the number of consecutive 
terms in office.

1.8 The Board considers the qualifications of the person to be appointed as an “independent director” to ensure that the  
independent directors of the Company are truly independent and are appropriate for the specific nature of the Company. Their  
independence must at least be in accordance with the criteria set by the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock  
Exchange of Thailand (SET).

1.9 The continuous tenure of the independent director will be beneficial to the corporate management and business operations of the 
Company. In addition, the search for a competent person to serve as independent directors cannot be implemented immediately.

1.10 The Chairman of the Board and the Managing Director have different roles and responsibilities. The Board has clearly defined 
the roles and responsibilities of the Chairman and the Managing Director and has recruited different persons to hold the positions of Chair-
man and Managing Director so that neither person has unlimited power. 
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1.11 The Board of Directors respects the judgment of the Managing Director and senior executives of the Company not to serve as 
a director of other companies with the same business as or are in competition with the business of the Company or are contrary to the 
interests of the Company.

1.12 The Company has appointed a Company Secretary to be responsible for advising on laws and regulations of relevance to the Board 
of Directors and for overseeing the activities of the Board, including coordinating the compliance with the Board’s resolutions.

The Board of Directors has determined the qualifications and experience of the appropriate Company Secretary who will perform the 
duty as the secretary of the Company. The qualifications and experience of the Company Secretary are disclosed in the annual report and 
on the website of the Company.

1.13 The Company Secretary has received training and continuous development in legal, accountancy, or company secretarial practices. 
The Company determines the qualifications and appoints a person as the Company Secretary by taking into consideration of mainly his  
knowledge, capability and work experience, disregarding whether such person is a permanent employee of the Company or not.

2. Committees 
2.1 The Board of Director has appointed an Audit Committee in accordance with the requirement of the Stock Exchange of Thailand 

with a term of office of 3 year to perform specific duties and to propose matters for consideration or acknowledgement by the Board. The 
Audit Committee has rights and duties as set out in the Scope of Responsibilities of the Audit Committee and has qualifications according 
to the criteria prescribed by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC).

2.2 The Board of Directors appointed a Remuneration Committee comprising 3 members to consider the criteria for and form of  
remuneration to the directors and present its opinion to the Board, which the Board must propose to the shareholders’ meeting for approval.

2.3 The Board of Directors appointed a Nomination Committee where the entire Board, except for directors with conflicts of interest, 
will consider the criteria and process for nomination of persons with appropriate qualifications to serve as directors, as well as select persons 
according to the determined nomination process and present its recommendation to the Board, which will propose these nominees to the 
shareholders’ meeting for appointment as directors.

3. Roles and Responsibilities of the Board
3.1 The Board’s duties and responsibilities should include the following matters:
  1) The Board of Directors has the authority to approve various matters of the Company according to the scope of duties  

    prescribed by the laws, the Articles of Association, the Board of Directors’ charter, and by resolution of the shareholders  
    meetings, as well as consider and approve key matters on the Company’s operations, such as the vision and mission,  
    strategy, financial targets, risks, plans, budgets, the corporate governance policy and the anti-corruption policy, including  
    regular review and approval to be in line with the Company’s situation.

  2) Monitor and ensure efficient and effective implementation by the management of approved policies and plans.
  3) Internal control and risk management, including the process for receiving and handling complaints.
  4) Ensure long-term business continuity, including employee development plan and succession plan.
3.2 The Board of Directors has determined in writing a corporate governance policy for the Company as follows:
  1) The Board has determined and approved a written corporate governance policy.
  2) Communicate to everyone in the organization for their understanding.
  3) Have method to encourage everyone in the organization to comply with the corporate governance policy.
  4) Assess compliance to the corporate governance policy and review the policy at least annually.
3.3 The Board of Director promotes the preparation of a written code of conduct so all directors, executives and employees will  

understand the ethical standards the Company uses in its business operations and seriously monitors compliance with the code.
3.4 The Board of Directors considers any conflict of interests thoroughly. There should be clear guidelines on the approval of transactions 

with possible conflicts of interest, which is chiefly for the best interests of the Company and all its shareholders. Persons with vested interests 
should not participate in the decision-making process. The Board should also monitor compliance with regulations regarding the procedures 
for and disclosure of information on transactions that may have conflicts of interest to ensure accuracy and completeness.

3.5 The Board of Directors ensures that internal control systems for financial reporting and compliance with regulations and policies 
are in place. The Board has assigned a person or a department that is independent to audit such systems and to review the main systems 
at least annually, as well as disclose the review results in the annual report. 
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3.6 The Board has established a risk management policy covering the whole Company and has assigned the management to implement 
the policy and regularly report to the Board. The risk management system is review or the effectiveness of risk management is assessed at 
least once a year with the results disclosed in the annual report, and whenever, there is a change in risk level, which includes focusing on 
early warning signs and unusual transactions.

3.7 The Board of Directors or Audit Committee should provide its opinion on the adequacy of the Company’s internal controls and risk 
management systems in the annual report.

3.8 The Board of Directors has set clear procedures for whistle-blowers or stakeholders through its website or directly to the Company 
or report directly to the Company. The Board has assigned the Company Secretary as the recipient and handler of complaints from the 
stakeholders. The procedures and channels for filing complaints are disclosed on the Company’s website and annual report. The Company 
has mechanisms for whistle-blower protection and compensation measures in the case stakeholders receive damages from the Company’s 
violation of their legal rights.

3.9 The Board of Directors has mechanisms for governing its subsidiaries in order to protect the benefits from its investment. The 
Board is responsible for determining the suitability of persons to be appointed as directors of the subsidiary companies in order to ensure 
that its management complies with the policies of the Company and that various transactions are executed correctly according to securities 
and exchange laws and notifications of the SET.

4. Board of Directors’ Meetings
4.1 The Company sets the schedules and agendas of the Board of Directors’ meeting in advance and notifies each director of the 

schedule so that all directors can manage time to attend the meetings.
4.2 The number of Board meetings should correspond with the duties and responsibilities of the Board and the nature of  

business of the Company. In the case the meetings are not held monthly, the Company will send a performance report to the directors 
for the months in which there was no meeting so that they can continuously and timeously supervise and oversee the performance of the  
management.

4.3 The Chairman of the Board and the Managing Director jointly selects matters for inclusion in the agenda of the Board meeting 
and ensures that all important matters are included. Opportunity is provided for each director to independently propose any matter that is 
beneficial to the Company as an agenda item.

4.4 The meeting documents are sent to the directors at least 5 working days in advance of the meeting date.
4.5 All directors attended at least 75% of all Board meetings held during the year.
4.6 The minimum quorum at the time that the Board of Directors casts its vote at a meeting must comprise at least 

two thirds of the total number of directors. However, in cases of emergency/urgent agenda/ force majeure that may cause  
damages to the business or operation of the Company and it is not possible to manage for two thirds of the directors to attend the  
meeting then not less than one-half of the directors according to the rules shall have to power to consider and pass a resolution for that  
agenda.

4.7 The Chairman allocated adequate time for the management to propose matters and enough time for all directors to discuss important 
problems carefully. The Chairman promotes the prudent use of discretion. All directors paid attention to all matters raised at the meeting, 
including those concerning corporate governance.

4.8 The Board of Directors encourages the Managing Director to invite the senior executives to attend the Board meetings to provide 
additional information on the problems to which they are directly related and to provide an opportunity for the Board to learn more about the 
senior executives for use in supporting the consideration of the succession plan.

4.9 The Board of Directors has access to additional necessary information from the Managing Director, Company Secretary or other 
executives assigned under the scope of the policy set. If necessary, the Board may obtain independent opinions from external consultants 
or practitioners at the Company’s expense.

4.10 The Board of Directors considers it a policy to provide opportunities for non-executive directors to meet among themselves as 
necessary to discuss various management issues of interest without participation of the management and to inform the Managing Director 
of the outcome of such meetings.

4.11 The minutes of the meeting should consist of at least the following information and there should be a good storage system 
with easy data search but cannot be amended without approval of a Board meeting. 
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  Date, start time and end time;
  Names of the directors present and absent;
  Summary of important information on the matters proposed to the Board;
  Summary of the matters discussed and observations of the directors;
  Resolutions of the Board and opinions of the dissenting directors (if any);
  Recorder of the minutes – Secretary of the Board of Directors;
  Certifier of the minutes – Chairman.
5. Board Self-Assessment
5.1 The Board of Director and the committees conduct self-assessment of its performance at least once a year so that the directors can 

collectively consider its performance and problems for further improvement by setting a benchmark for systematic comparison with its performance.
5.2 The Board self-assessment is an assessment of the Board as a whole and as an individual and the assessment criteria and process 

is disclosed in the Company’s annual report.
5.3 The Board of Directors assesses the performance of the Chief Executive Officer or the highest ranking executive of the  

Company regularly every year for use in determining the remuneration. The criteria for the assessment is in accordance with the rules for  
the assessment specified by the Stock Exchange of Thailand.

In 2014, the Company evaluated the performance of the Board as a collective body and as individuals by using a 5-level rating  
system as follows:

 0 = Strongly disagree or there has been no implementation of the matter
 1 = Disagree or there has been little implementation of the matter 
 2 = Agree to a limited extent or there has been initial implementation of the matter 
 3 = Mostly agree or there has been progressive implementation of the matter
 4 = Strongly agree or there has been complete implementation of the matter
The assessment consisted of 6 main topics, namely:
 1. Structure and characteristics of the board
 2. Roles and responsibilities of the board
 3. Board meetings
 4. The board’s performance of duties
 5. Relationship with management
 6. Self-development of directors and executive development
In addition, the Company evaluates the performance of the Chief Executive Officer by consideration of the Company’s operating results 

and the implementation of the policies received from the Board of Directors for use in improvement. The method employed is the same 
as in the evaluation of the performance of the Board of Directors as a collective body and as individuals. The evaluation consists of 3 main 
sections, which are:

 Section 1 : Status of Ahievements
 Section 2 : Performance Measures
   2.1 Leadership
   2.2 Strategy formulation
   2.3 Strategy execution
   2.4 Financial planning/performance
   2.5 Relationships with the Board
   2.6 External relations
   2.7 Human resources management/relations
   2.8 Succession
   2.9 Product/service knowledge
   2.10 Personal qualities
 Section 3 : Development Needs
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6. Remuneration
The remuneration of directors is comparable with the industry level and reflects the experience, duties, accountability and  

responsibilities, as well as expected contributions of each director. Directors who are assigned to more tasks and has more duties and  
responsibilities, such as being a member of a committee, should receive additional remuneration as appropriate.

7. Board and Management Training
7.1 The Board encourages and facilitates training and educating for those involved in corporate governance of the Company, such as 

directors, members of the audit committee, executives, Company Secretary, etc., to assist them to continuously improve their performance. 
Training and educating can be done internally or through the use of the services of external institutions.

7.2 The Board of Directors requires that all new directors must be provided with an orientation to create knowledge and understanding 
of the Company’s business and the various processes, to prepare for the performance of their duties as directors. The Company Secretary 
shall act as coordinator on various matters, such as business and management structures, scope of authority, general business knowledge, 
operating procedures, etc.

7.3 The Board of Directors has establised a policy on human resources development for the directors and executives, which is disclosed 
in the annual report.

7.4 The Board requires the Managing Director to present them with the Company’s succession plan at least once a year. The Managing 
Director and senior executives have prepared continuous succession plans in case they cannot perform their duties.

In 2014, the Directors have attended seminars and training courses of the Thai Institute of Director (IOD) as follows:

 Name  Position Training Course in 2014 Training 
    Period (Days)

1.  Mr. Suradej Boonyawatana Chairman -  Anti-Corruption for Executive 1/2
 Chief Executive Officer and  Program (ACEP) Class 9 Year 2014
 Chairman of Remuneration Committee -  Role of the Chairman Program 2
   (RCP) Class 34 Year 2014

2.  Mrs. Duangthip Eamrungroj Director and -  Family Business Governance for Sustainability 1/2 
 Member of Remuneration Committee  Course, Batch 1/2014 

3.  Miss Chnida Suwanjutha Independent Director -  Anti-Corruption for Executive 1/2
 Chairman of Audit Committee and  Program (ACEP) Class 9 Year 2014
 Member of Remuneration Committee

4.  Mr. Chaiyavat Nitayaporn Independent Director and -  Anti-Corruption for Executive 1/2
 Member of Audit Committee  Program (ACEP) Class 9 Year 2014

5. Mr. Paritud Bhandhubanyong Independent Director and -  Anti-Corruption for Executive 1/2
 Member of Audit Committee  Program (ACEP) Class 9 Year 2014  

6.  Dr. Somchai Choonharas Director -  Anti-Corruption for Executive 1/2
    Program (ACEP) Class 9 Year 2014

7.  Mrs. Walairat Pongjitt Director -  Successful Formulation & 2
     Execution of Strategy (SFE) Class 21 Year 2014
    -  Director Certification Program (DCP)  6
   Class 198 Year 2014
  -  Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)  2
   Class 15 Year 2014
  -  Anti-Corruption for Executive 1/2
     Program (ACEP) Class 13 Year 2014

8.  Mr. Montol Hunsakunarom Director and Managing Director -  Anti-Corruption for Executive 1/2 
     Program (ACEP) Class 9 Year 2014
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In 2014, the Audit Committee met 8 times, which included 4 quarterly meetings of the Audit Committee, 2 meetings with the 
Risk Management Committee of the Company and its subsidiaries, a meeting with the management of Company’s factory, and a specific  
meeting with the external auditor without the management present. 

Mr. Teerapol Juthapornpong, the Company Secretary served as the Secretary of the Audit Committee since August 10, 2012.  
Mr. Akapun Nuanmuang, Director of the Internal Audit Department is in charge of the internal control, internal audit and risk management 
systems and reports directly to the Audit Committee.

 Term of Office of the Audit Committee
The term of office of the Audit Committee member is 3 years. A retiring committee member is eligible for re-appointment. In the event 

of the resignation of any Audit Committee member prior to the expiration of their term, the appointed replacement shall hold office only for 
the remainder of the term of the replaced member.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee
The Audit Committee has duties and responsibilities as delegated by the Board of Directors as follows:
1) Review the Company’s financial reporting process to ensure accuracy and adequacy by coordinating with the external  

auditor and the executives responsible for financial reporting, both quarterly and annual.
2) Review that the Company has appropriate and efficient internal control and internal audit systems.
3) Review the Company’s compliance with the securities and exchange laws, regulations of the Stock Exchange and other laws relevant 

to the Company’s businesses.
4) Consider, nominate and dismiss the Company’s external auditor, as well as recommend the remuneration of the external auditor to 

the Board of Directors for proposal for appointment by the general meeting of shareholders.
5) Approve the disclose of the information on any connected transaction or transaction with possible conflict of interest that is accurate 

and complete for presentation to the Board of Directors and/or the Company’s shareholders’ meeting.
6) Prepare and disclose in the Company’s annual report, a report on the Audit Committee’s activities that must be signed by the 

Chairmanof the Audit Committee and must contain at least the following information: 
   An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report.
   An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system.
   An opinion on the compliance with the securities and exchange laws, regulations of the Stock Exchange or laws relevant 

   to the Company’s businesses.
   Other transactions, within the scope of its duties and responsibilities assigned by the Company’s Board of Directors, 

   which the Audit Committee considers should be disclosed to the shareholders and general investors.
   An opinion on the suitability of the auditor.

 Name of Audit Committee Member Position Meetings Attended/
   Total Meetings (Times)

1.  Miss Chnida Suwanjutha* Chairman of Audit Committee 7/8

2.  Mr. Chaiyavat Nitayaporn Member of Audit Committee 8/8

3.  Mr. Paritud Bhandhubanyong Member of Audit Committee 8/8

2. Committees  

The Board of Directors has appointed the following committees:
Audit Committee 

As at December 31, 2014, the Audit Committee comprised 3 members:

* Possesses knowledge and experience in reviewing financial statements.
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Miss Wareerat Sermthdasap served as the secretary of the Remuneration Committee and was appointed since February 19, 2014. 
Term of Office of the Remuneration Committee
1. Consists of 3 directors of the Company who were appointed by the Company’s Board of Directors.
2. The term of office of the Remuneration Committee member is 3 years. A retiring committee member is eligible for re-appointment. 
In the case that the position of member of the Remuneration Committee becomes vacant, the Board of Directors shall appoint another 

director as a member of the Remuneration Committee. The appointed replacement shall hold office only for the remainder of the term of 
the replaced member.

Duties and Responsibilities of the Remuneration Committee
The Remuneration Committee has duties and responsibilities as delegated by the Board of Directors, including reporting to the  

Board, as follows:
 (1) Propose the policies and criteria related to remuneration and benefit for the Company’s Board of Directors, Audit Committee 

and other committees, Chief Executive Officer, Managing Director, sub-committees or other persons appointed or assigned by the Board 
to perform specific tasks in accordance with the regulations of the Company and other relevant rules for approval by the Board and/or the  
shareholders’ meeting.

  (2) Invite any individual and/or request documents and information from any individual or agency concerned both internal and 
external, for the benefit of performing its duties as necessary.

  (3) Appoint a secretary and assistant secretary to assist in the operations of the Remuneration Committee with regards to  
arranging meetings, preparing the meeting agenda, delivering meeting documents, overseeing the meeting and recording meeting minutes, 
as well as other duties as assigned.

 (4) Appoint sub-committees or work groups as appropriate to assist and support the Remuneration Committee in performing its 
duties as necessary.
Nomination Committee

Presently the Company have not appoint the Nomination Committee. However the Board of Directors excluding those who have the 
conflict of interest, acting as the Nomination Committee to consider the criteria and process for nomination of persons with appropriate  
qualifications and/or have a necessary skills to serve as directors, as well as select persons according to the determined nomination process 
and proposed to the Boards which will be proposed the Shareholders’ meeting to approve appoint the directors.

For the procedure to nominate the said persons, the company selected from IOD Chartered Director and persons from various field 
which considered the qualification, seniority and experienced.

 Name of Remuneration Position Meetings Attended/
 Committee Member  Total Meetings (Times)

1. Mr. Suradej Boonyawatana Chairman of Remuneration Committee 1/1

2. Mrs. Duangthip Eamrungroj       Member of Remuneration Committee 1/1

3. Miss Chnida Suwanjutha Member of Remuneration Committee 1/1

   An opinion on transactions with potential conflicts of interests.
   The number of audit committee meetings and attendance of such meetings by each committee member.
   Opinions or observations in general received by the audit committee through the performance of its duties as defined in 

   Audit Committee Charter.
7) Perform any other duties assigned by the Board of Directors as it deems appropriate.
8) Verify the appropriateness and adequacy of the Company’s risk management system.
9) Review the Company’s corporate governance policy and evaluate the implementation of such policy at least once a year.
 

Remuneration Committee
As at December 31, 2014, the Remuneration Committee comprised 3 members: 
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Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee
(1) Define, review and propose risk management policies for the Company’s transactions, such as strategy risk, financial risk, marketing 

risk, sales risk, operational risk, regulatory risk, legal risk, etc.
(2) Put in place risk assessment and risk management plan, as well as prepare a risk management handbook, and supervise and 

monitor implementation.
(3) Review the guidelines and tools for risk management to ensure efficiency and suitability to the nature and size of the risk for the 

Company’s transactions.
(4) Review risk limits or acceptable risk levels and corrective measure in case the risk does not correspond with the determined risk 

limit or acceptable risk level.
(5) Monitor, evaluate, correct and improve the results of the risk management of various risks under normal conditions and during a crisis situation.

3. Selection and Appointment of Directors and Executives

The Board of Directors appointed a Nomination Committee where the entire Board, except for directors with conflicts of interest,  
will make the consideration. The criteria for the selection and appointment of directors and executives are as follows:
(1) Independent Directors

The Board of Directors or the shareholders’ meeting (depending on the case) shall appoint independent directors to join the Company’s 
Board. The Company has a policy that not less than one-third of the Board must be independent directors and that it must have at least 3 audit  
committee members. Currently, the Company has 3 independent directors, namely Miss Chnida Suwanjutha, Mr. Chaiyavat Nitayaporn and  
Mr. Paritud Bhandhubanyong.

The Company has defined an independent director as specified in the regulations of the Securities and Exchange Commission and the 
Stock Exchange of Thailand according to notification Tor Jor. 4/2552 of the Capital Market Supervisory Board dated February 20, 2009 regarding  
the qualifications of the independent director. Independent director means a director who has the following qualifications:

1. Must not hold more than 1 per cent of all shares with voting rights of the Company, its parent company, a subsidiary company, an affiliated 
company, major shareholder or a controlling person of the Company. This shall also include shareholding by related persons of the independent director. 

2. Must not be or have been either a director with management authority, an employee, staff, consultant on retainer or a controlling person 
of the Company, unless relieved of such characteristics for not less than two years prior to appointment. Such prohibited characteristic shall not 
include independent directors who are former government officials or consultants to a government agency that is a major shareholder or a controlling 
person of the Company.

3. Not being a person related by blood or by legal registration as a father, mother, spouse, sibling and child, including spouse of children 
of the executive, major shareholder, controlling person of the Company or any persons that has been nominated as an executive or controlling 
person of the Company or its subsidiary companies.

 Name of Risk Management  Position Meetings Attended/
 Committee Member  Total Meetings (Times)

1. Mr. Montol Hunsakunarom Chairman of Risk Management Committee 3/3

2. Miss Nattaya Nuanplub Member of Risk Management Committee 3/3

3. Mr. Natthachai Puangpradith Member of Risk Management Committee 3/3 

4. Mr. Decha Kaewparuehaschai Member of Risk Management Committee 3/3

5. Mr. Surasak Passorn  Member of Risk Management Committee 3/3

6. Mr. Pornsun Chutep  Member and Secretary of Risk Management Committee 3/3

Risk Management Committee
As at December 31, 2014, the Risk Management Committee comprised 6 members of which 1 member is a director and 5 members 

are senior executives:
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4. Neither having nor used to having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, affiliated 
company, major shareholder or controlling person of the Company in a manner which may impede his independent judgment. Neither being 
nor used to being a principal shareholder or a controlling person of any person having a business relationship with the Company, its parent 
company, subsidiary company, affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company unless relieved of such character-
istics for not less than two years prior to the date of appointment as an independent director.

The business relationship under the first paragraph includes normal business transactions for rental or lease of immovable  
property, transactions related to assets or service or the granting or receipt of financial assistance through the receipt or extension of loans,  
guarantees, provision of asset as collateral, and other similar actions that result in the Company or its counterparty being subject to indebtedness  
payable to the other party of 3 per cent or more of the Company’s net tangible assets, or of 20 million Baht or more, whichever is the lower. 
The amount of such indebtedness shall be calculated according to the calculation method for the value of connected transactions specified 
in the notification of the Capital Market Supervisory Board concerning rules on connected transactions mutatis mutandis. However, in the  
consideration of such indebtedness, any indebtedness that occurred during the course of one year prior to the commencement date of the 
business relationship with the same person shall also be included.

5. Neither being nor used to being an auditor of the Company, its parent company, subsidiary company, affiliated company, major 
shareholder or controlling person of the Company, and not being a principal shareholder, controlling person or partner of an audit firm that 
employs the auditors of the Company, its parent company, subsidiary company, affiliated company, major shareholder or controlling person of 
the Company unless relieved of such characteristics for not less than two years prior to the date of appointment as an independent director.

6. Neither being nor used to being a provider of any professional service, including legal counselor or financial advisor, who receives a 
service fee exceeding 2 million Baht per year from the Company, its parent company, subsidiary company, affiliated company, major shareholder 
or controlling person of the Company, and not being a principal shareholder, controlling person or partner of the provider of professional service 
unless relieved of such characteristics for not less than two years prior to the date of appointment as an independent director.

7. Not being a director appointed as a representative of the Company’s director, major shareholder or shareholder who is related to 
the major shareholder.

8. Not operate any business of the same nature as and is in significant competition with the business of the Company or its subsidiary 
company or not being a principal partner in a partnership or being an executive director, employee, staff, consultant on retainer or holding 
more than 1 per cent of all shares with voting rights of any other company operating a business of the same nature as and is in significant 
competition with the business of the Company or its subsidiary company.

9. Not having any other characteristic that impedes the ability to render independent opinions with regard to the Company’s operations.
(2) Directors and Executives

A. Board of Directors
In the selection of directors, the Company’s Board of Directors, excluding any director with conflicts of interest, will identify and select 

qualified candidates for nomination to the Board of Directors for its approval. The Board would then nominate the selected candidates to the 
shareholders’ meeting for election and appointment. The appointment of the Company’s directors will be in line with the criteria prescribed 
in the Company’s Articles of Association as follows:

1. The Board of Directors of the Company will comprise not less than 5 members whose appointment has been approved by the 
shareholders’ meeting and not less than half of the directors must reside in Thailand.

2. The shareholders’ meeting elects the directors according to the following criteria and procedures:
 (1) Each shareholder shall be entitled to one share to one vote.
 (2) Each shareholder must exercise all his votes under (1) above to elect one or more nominees to be directors but may not 

divide the votes among several nominees.
 (3) Nominees who receive the largest number of votes in descending order shall be elected as directors equal to the number 

of directors to be elected at that time. In the event of that the nominees elected in subsequent order receives equal votes and the number 
of directors to be elected at that time is exceeded, the chairman of the meeting shall cast the deciding vote.

3. At every annual general meeting of shareholders, one-third of the directors shall retire. If one-third is not a round number, the number 
closest thereto shall be the applicable number. 

The directors to vacate office within the first and second year following company registration shall draw lots. In subsequent years, the 
directors serving the longest shall retire. The directors who retire by rotation are eligible for re-election by the shareholders.
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4. Any director who wishes to resign from office shall submit a letter of resignation to the Company. The resignation shall be effective 
on the date that the Company receives the letter. The director may notify the Registrar of his resignation.

5. In the event that a position of director becomes vacant for any reason other than the end of the office term, the Board of Directors shall 
appoint any individual with the characteristics prescribed by law to be a new director at the next Board meeting, except if the remaining office 
term is less than 2 months. The replacement director shall hold office only for the remainder of the office term of the director whom he replaces.

The resolution of the Board of Directors pursuant to the first paragraph must consist of votes of not less than three-fourths of the 
number of remaining directors.

6. The shareholders’ meeting may remove any director from office before the end of term with a resolution of not less than  
three-fourths of the total votes of shareholders present and eligible to vote and altogether holding not less than one-half of the total  
number of all shares held by the shareholders present and eligible to vote at that meeting. 

B. Audit Committee
The Board of Directors appoints at least 3 persons to serve as the Audit Committee of the Company. Each member of the Audit Committee must 

be an independent director and must possess the qualifications stipulated by the securities and exchange laws, as well as relevant notifications, regulation 
and/or rules of the Stock Exchange of Thailand that prescribes the qualifications and scope of duties and responsibilities of the Audit Committee. 

C. Executives
The Company has a policy to recruit executives through the selection of persons who possess knowledge, capability, skill and  

experience beneficial for the Company’s operations, fully understands the Company’s business and is capable of managing the business to 
achieve the objectives and goals set by the Board of Directors. Selections are made in accordance with the human resource regulations and 
must be approved by the Board of Directors and/or any person assigned by the Board of Directors.

4. Governance of the Subsidiary’s Operations

The Company has a policy for its subsidiaries to adhere to and comply with the corporate governance principles of the Company according to 
the guidelines set by the Company. It is set in the authorization manual of the subsidiaries that important operations or material transactions must first 
be approved by the Company’s Board of Directors. In addition, a large number of directors of the subsidiaries are also directors of the Company and,  
therefore, the various operations of the subsidiaries will largely take into consideration and adhere to the guidelines for operation of the Company.

5. Supervision of Inside Information Usage

The Company supervises and protects against the use of inside information according to the good corporate governance principles, as well as 
requires the directors and executives to disclose information on their interests and those their related parties. The Company has the following guidelines:

1) Set policies regarding the safe-guarding of the information system in order to maintain the standard of the work system, computer 
system, and information and communication system, which are important in the creation of a control system of quality.

2) Set policies regarding trade secrets and intellectual properties. The Company has entered into confidentially agreements with its employees,  
contractors, suppliers/service providers and visitors of the Company to prevent disclosure of information or news of the Company and its 
subsidiaries that are confidential. In addition, the employees are prohibited from infringement of the intellectual property rights of others.

3) The Board of Directors has set in writing the procedures for use of inside information to promote transparency, equality and fairness  
equally to all shareholders and to prevent the use of such non-public information for personal gains, as well as avoid criticism regarding the 
appropriateness of the trading of the Company’s securities. The directors, executives and employees of the Company must protect the secret 
and/or inside information of the Company and may not disclose or use such information, directly or indirectly, for personal gains for oneself 
or others. They must not trade, transfer or receive securities of the Company by using the Company’s secret and/or inside information 
except where the information has been made public and must not enter into any transaction by using the Company’s secret and/or inside 
information, which may directly or indirectly cause losses to the Company. They are also prohibited from trading, transferring or receiving the 
Company’s securities for a period of 1 month prior to the disclosure of the Company’s financial statements and 2 working days after the such 
disclosure. This requirement includes spouses and minor children of the directors, executives and employees of the Company. Violators of the  
requirements will be punishable according to the Company’s disciplinary rules and/or the law depending on the case.
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EY Office Ltd. are auditors approved by the Office of the Securities and Exchange Commission and has no relationship or interest with 
the Company/ subsidiaries/ executives/ major shareholders or any person related to such person in any way. Therefore, they can independently 
conduct the audit and provide their opinion on the Company’s financial statements.

 (2) Non-Audit Fee  
IGC, the subsidiary paid other service fees to EY Office Ltd., the audit firm and related persons/parties of the auditors during the 

financial year 2014 totaling 180,000 Baht, which was for certification of the Request to use the Rights and Benefits for Exemption of Income 
Tax Form for submission to the Board of Investment. 

 
7. Compliance with Good Corporate Governance Principles in Other Matters

 
Whistle-Blowing Measures and Whistle-Blower Protection Mechanisms

The Company requires that executives at all levels assume responsibility for ensuring that employees under their supervision  
acknowledge, understand and comply rigorously with the code of conduct and policy/regulations/requirements of the Company, the principles  
of good corporate governance and various laws. The Company has determined the procedures for consideration and investigation of grievances 
or complaints that are systematic, transparent and accountable so that the complainants will have trust and confidence in a fair investigation 
process. 

In order to treat all stakeholders equally and with fairness, the Company has set up channels for whistle-blowing, complaints,  
suggestions or recommendations that indicate that the stakeholders are affected or are at risk of being affected by any action that may  
cause damages for all groups of stakeholders arising from its business operations or violation of laws, rules, regulations and the code of 
conduct by its employees, as well as behaviors that may indicate fraud, unfair treatment, or careless or reckless actions. Whistle-blowing  
or filing of complaints together with details and evidences can be made through the following channels:

   Item Company Paying Auditor Audit Fee 
   (Baht)

 1 Premier Products Public Co., Ltd. Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn 1,410,000

 2 Premier Home Appliance Co., Ltd. Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn 450,000

 3 Infinite Green Co., Ltd. Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn 700,000

 4 PP Wind Energy Co., Ltd. Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn 45,000

 Total  Remuneration Paid for the Audit  2,605,000

4) All directors and executives have a duty to report on their shareholding in the Company. In the case where the director or  
executive trades in the Company’s securities, they must also report their securities holding and the holdings of their spouses and minor 
children of the securities of the Company as prescribed by Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 within 3 working days 
to the Securities and Exchange Commission for further dissemination to the public. Every director and executive must regularly submit a 
report on their ownership of the Company’s shares to the Board or person assigned by the Board every quarter and this information must 
be disclosed at the Board of Directors’ meetings and in the Company’s annual report.

5) The Board of Directors has set guidelines and procedures for reporting the interest of directors and executives as prescribed by Section  
89/14 of the Securities and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551 (2008) and notification Tor Jor. 2/2552 of the Capital Market Supervisory Board. 

6. Remuneration of the Auditor

(1) Audit Fee
The Company and its subsidiaries paid remuneration for the audit to EY Office Ltd., the audit firm and related persons/parties of the  

auditors. Person or entity related to the auditor within the past financial year are as follows:
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   Audit Committee
   Company Secretary 
   Premier Products Public Co., Ltd.
   No.2 Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road 
   Nong-bon, Prawet, Bangkok 10250
   Telephone : 0-2301-1569
   Facsimile : 0-2748-2063
   Email : Teerapol@pfc.premier.co.th
The whistle-blowers or filers of complaints that are employees, customers, individuals hired for work by the Company or other groups of 

stakeholders who are whistle-blowers will have their rights protected and defended according to the law or the guidelines set by the Company.
In 2014, the Company did not have any material dispute with the stakeholders.
This is another year that the CGR project has made major progress in criteria development to meet the ASEAN standard. The new 

criteria demanded more details in many aspects such as the requirement of individual performance evaluation for each Chief Executive  
Officer or MD, requirement to comply with business ethics and anti-corruption practices, requirement of at least two-thirds of board members 
present in order to vote, and the establishment of a nine-year ceiling for the term of independent directors. Even though, these criteria cause 
the Company to make a lot of adaptation but the overall average score is considered to be satisfactory. 

However, there are some aspects that the Company has not fully practices and was not able to put into practices. Which are as follow:
The requirement unachieved/unclear 

1. In the past year, the Board of Directors organized less than 6 Board of Directors meetings per year as 4 committee meetings per 
year as determined by the Company are appropriate and consistent with agenda for consideration into the Company’s operational result and 
agenda for approval of the financial statements determined on quarterly basis. Further to that, the Company is prompt to call for additional 
committee meetings in case of necessity or any agenda upon consideration as an urgent matter.
The requirement deprived of actual practice

1. The Company did not disclose the preparation of appointment of the auditor for voting points counting in the shareholders’  
meetings in the minutes of the shareholders’ meetings as the appointment of independent persons as auditor for voting points counting or 
review on the voting result is not an anti-voting corruption measure. Accordingly, the Company set up the procedure on counting, and voting  
documentation collection and complete video recording of the meetings in addition to disclosure on the Company’s website. Therefore, the 
meeting process and voting point counting was conducted in a transparent and accountable manner. 

2. The Company has 35.19% minor shareholding proportion (Free Float), which is less than 40% of all issued shares, but more than 
15% of all issued shares as the Company has no right or relation in sale or purchase or possession of the shareholders’ shares.

3. The Board of Directors did not establish the policy of limitation of the number of registered companies where each director 
would be titled director of not more than 5 companies in the Company’s corporate governance as the Company’s Board of Directors has a  
limited capability to perform its tasks. The limitation of the company number for directorship entitlement does not hence affect the directors’  
performance. Also, the number of qualified, knowledgeable, capable and experienced persons for the company directorship entitlement is 
limited Therefore, the determination of such conditions will impose difficulty on recruitment of directorship.

4. The Board of Directors did not establish the policy on directorship entitlement of the Managing Director in other companies as 
the Company has determined the prohibition/limitation of the Managing Director regarding execution of transaction or entitlement in other 
companies or organizations having conflict of interest or affecting the performance in the position of the Managing Director. Further to such 
prohibition/limitation, the Company is confident and respects the Managing Director’s judgment for his or her entitlement of the Managing 
Director position or other positions in other companies or organizations.

5. The Board of Directors did not determine the policy on limitation of the mandate of a yearly basis of independent  
director, which does not excess 9 years, as continues entitlement of independent directorship would be beneficial to the management and  
business operations of the Company. In addition, the recruitment of qualified, knowledgeable and capable of directors cannot be conducted in  
a simple manner. 

6. The Board of Directors had its directors who had directorship positions in more than 2 other listed companies. Regardless, thanks 
to the effectiveness of the directors’ performance, the limitation of companies for directorship position did not affect their performance. In  
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addition, the number of qualified, knowledgeable and capable persons for directorship positions of the Company is limited. Therefore,  
determination of such condition would impose difficulty of recruitment of person for the directorship entitlement. 

7. The Board of Director did not disclose the policy of the remuneration of the Chief Executive Officer, both in short-term and  
long-term, nor that in accordance with the Chief Executive Officer’s performance as it was an internal information which deserves non-disclosure. 
Otherwise, the overall remuneration of the management has been disclosed.

8. The shareholders/the Board of Directors did not approve of the remunerations of the Executive Directors/Senior Management  
as the Board of Directors expressed its intention to waive the right to remuneration in accordance with the operation authority manual.  
The remuneration of the Senior Management, which is the authority of the Managing Director, is appropriate, and the Board of Directors 
reviewed it through the annual budget.

9. The President of the Board of Directors was not an independent director as the appointment of the President of the Board  
of Directors was considered by the qualified directors in terms of knowledge, capabilities and understanding and good corporate  
governance regardless of considering whether he or she is an independent director or not. 

10. The President and the Chief Executive Officer is the same person, as the appointment of the Company’s director was considered  
by the qualified directors in terms of knowledge, capabilities and understanding and good corporate governance regardless of considering 
whether he or she is the same person or not.

11. The Remuneration Committee comprised the Independent directors less than 50%, as the element of Independent directors is not 
of the essence of the performance of the Remuneration Committee.

12. The Chairman of Remuneration Committee is not Independent Director, as the appointment of the Chairman of Remuneration 
Committee was considered by the qualified directors in terms of knowledge, capabilities regardless of considering whether he or she is  
the Independent directors or not.

13. The Remuneration Committee has not held the meeting at least 2 times per year, as the meeting will be considered as necessary 
without requiring the minimum.

14. The Company did not appoint the Nomination Committee, as the Company has required the Board of Directors excluding those 
who have the conflict of interest, acting as the Nomination Committee by itself.

15. The Board of Directors did not appoint the CG Committee as it has already acted as the CG Committee by itself. 
16. The Board of Directors did not appoint the Risk Management Committee as the Company has already appointed the Audit  

Committee to act as the Risk Management Committee by itself. Furthermore, the Company has appointed the Risk Management Sub-Committee 
which evaluates the risks of the Company and its subsidiaries and reports to the Audit Committee. 

17. The Board of Directors had less than 50% of independent directors, as the element of the independent directorship is not of  
the essence of the performance of the Company’s Board of Directors.

The Company realizes and aims to comply with the good corporate governance principles in accordance with the requirements of 
the Stock Exchange of Thailand. Other than the good corporate governance policy, whistleblowing and whistleblower protection policy and 
measures disclosed on the website by the Company and in the annual reports, the Company also has the policies of business operations, 
employees, society and environment disclosed in the reports for sustainable development.
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The Company believes that the private sector is a significant factor of the economic and social of the country and the Company is 
deemed responsible for taking care of the survival and the sustainability of the social. Therefore, the Company and its subsidiaries adhere to 
their intention to operate business by recognizing the significant of all stakeholders under the Premier Group’s business philosophy of “The 
Premier Business, The Premier People, The Premier Society” The Company believes that in maintaining balance between business, 
employees and society will help support the business, society and environment to strongly and sustainably grow along side.

As the result, sustainable is the main strategy in driving the Company and its subsidiaries to develop its capacity in manufacturing 
goods and services that are beneficial to the society. To continuously and regularly develop the operating procedure will promote, push forward 
as well as interpose the concept of corporate social responsibility and sustainable development, which are one of the operating process and are 
the organization’s culture along with strengthening the value on economic, society and environment, whether if its shareholders, employees, 
customers, trade partner, business alliances, community or society as a whole to get mutual benefits both in short and long term. 

The Company and the subsidiary has supported and cooperated with the Social Sustainability Development Unit of Premier Group of 
Companies, i.e. Yuvabadhana Foundation, Khonthai Foundation and Enlive Foundation in activities concerning development of education for 
adverted youth, the creation of the sharing society, the subsidy to adverted handicapped and the creation of the participation in the sustainable 
development of social and environment, under the principle of creation of direct benefit and creation of tool or organization for participation 
and repeatable action of public which result in sustainable and multiple result. For more information, please find at the website www.premier.
co.th on “Premier for Society”.

In order to support the development of such mechanisms, the Company and its subsidiaries donate the money equal to 5 percent 
of net profit after income tax burden of the fiscal year to benefit the educational through Yuvabadhana Foundation or other public charitable 
organization according to Premier Group of Companies’ policy.

 

Corporate Social Responsibilities: CSR

 The detail of the part concerning such business activities, the activities of staffs and the activities of the said Foundations is as follows:

1. Operate Business Fairly

The Company and its subsidiaries emphasizes on operating business with accuracy, equity, fairness and honesty respecting rights 
on intellectual property, promoting political rights as well as operates in accordance with the commitment made to the Company and its  
subsidiaries’ stakeholders. The details are as follows:

To Compete Fairly: 
   Conduct mutual business fairly without exploitation, and honor and comply with the conditions stipulated in the contracts
   Do not solicit, accept or give any undue benefits in dealing with business partners or creditors. If there is any information 

   regarding the bestowment of any undue benefits, consultations must be made with the business partners or creditors  
   to mutually resolve the matter on a fair and timely basis.

Large Sustainable
Social Impacts

Platforms for Engagement 
and Participation

Eco- System that leads to Critical 
Mass and Active Citizens
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   Provide complete and accurate information about the products and services without distorting facts, including provide accurate, 
   adequate and beneficial information to customers and have product’s recall process when quality problem are found. 

   Compete under the rules of fair competition. Do not seek confidential information of the business competitors through 
   dishonest or illegal means. Do not discredit competitors through slandering or any other actions without the truth and  
   unjustifiably.

Promote Corporate social responsibility with Trade Partner
   Give opportunities to trade partner, customers and business alliances to directly or indirectly be part of the Company and 

   its subsidiaries’ activities for society by participating in the activities for society or support by contributing fund or things  
   as pleased.

Respect to Property Rights :
   Promote and operates strictly in accordance with the rights in property, intellectual property, copy right, patent and moral rights 

   by specifying policies in the Premier group policies manual under the business confidential and intellectual property  
   policies.

   To support Executive officers and employees to utilize Company’s resources and properties efficiently. Uses goods and servies 
   that have copy right and should not support goods or action that violate intellectual property.

Involved in politics with responsibility : 
  The Company and its subsidiaries operates business with politcal neutrally and does not concentrate on any political group or 

   parties, does not support any particular political parties, does not help any specific politcal candidates.
   Gives opportunities to employees to use their democracy rights and responsibilities, to participate or support independetly 

   and personally in any political activities without effecting the Company.

2. Against Fraud and Corruption

The Company emphasizes good corporate governance. It believes that good corporate governance and management under 
the framework of good ethics, transparency, accountability and fairness to all relevant paties will help to protect stakeholder’s 
benafit. Executives and employees of all level to adhere and practice in accordance with the policy. There are scope of anti-fraud and
 corruption management system that covered every steps and every working process of the Company and its subsidiaries that involved with 
the business, procurement, employ, distribute, supply and other operating procedure where there is risk of fraud and corruption. All of these 
are cleary specified as the management responsibility, which are as follows:
2.1 Management Commitment

The Company is committed to push forward the anti-fraud and corruption measure system into the operating process and adjust  
management system to be transparent in accordance with the corporate governance principles. By doing so, the managing directors have 
established policies and are committed to operate the business without fraud and corruption, which is in accordance with the regulations  
of anti-corruption measure, as well as a complete promote of the resources. The Company has clarified and made understanding with  
all employees in the consumer good business line and related external parties to realized the importance in operating each procedures  
transparently to be in line with the regulations, policy and requirements of laws and other related regulations. 
2.2 Anti-Corruption Policy

  The directors, management and employees of the Company and its business lines are prohibited from performing, 
accepting or supporting corruption in any form, whether directly and/or indirectly. This shall be applicable to all companies 
in the consumer products business line, including all related contractors and sub-contractors. Regular reviews on compliance 
with the anti-corruption policy shall be made, as well as reviews on implementation to ensure compliance with the policy, 
practices, regulations, rules, notifications, laws and business changes.

  The anti-corruption standard is part of business operation and it is the duty and responsibility of the Company’s board of 
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directors, management, supervisors, employees at all levels and suppliers or sub-contractors to express their opinion regarding 
the practice on the implementation of the anti-corruption actions to ensure achievement of compliance with the policy set.

  The Company formulated its anti-corruption measures in accordance with related laws, including the principles of moral. Risk 
assessment was conducted on activities that are related or at risk for corruption and the results were used in preparing the 
operating guidelines for all related parties.

  The Company does not offer or support bribery in any form in all activities under its supervision, including supervision of charitable 
contributions, political contributions, and the offer of gifts in business transactions, and supports various activities with transparency  
and without the intention of convincing officials of the government or private sector to undertake inappropriate actions.

  The Company has appropriate internal control with regular reviews in order to prevent improper practices by employees, 
especially in sales, marketing and procurement.

  The Company provides knowledge on anti-corruption to its directors, management and employees to promote integrity, honesty 
and sense of responsibility in fulfilling their duties, and to show the Company’s commitment.

  The Company has in place mechanisms for transparent and accurate financial reporting.
  The Company has provided a variety of communication channels for employees and stakeholders to raise concerns and report 
suspicious circumstances with confidence of being protected from punishment, unfair transfer or harassment in any way,  
as well as appoint person(s) to investigate and monitor the complaints.

 The Company has set up channels for whistle-blowing, complaints, suggestions or recommendations that indicate that the 
stakeholders are affected or are at risk of being affected by any action that may cause damages for all groups of stakeholders 
arising from its business operations or violation of laws, rules, regulations and the code of conduct by its employees, as well 
as behaviors that may indicate fraud, unfair treatment, or careless or reckless actions. Whistle-blowing or filing of complaints 
together with details and evidences can be made through the following channels:

   Audit Committee
   Company Secretary
   Premier Products Public Co., Ltd.
   No.2 Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road
   Nong-bon, Prawet, Bangkok 10250
   Telephone : 0-2301-1569
   Facsimile : 0-2748-2063
   Email : Teerapol.act@pp.premier.co.th
The whistle-blowers or filers of complaints that are employees, customers, individuals hired for work by the Company or other groups of 

stakeholders who are whistle-blowers will have their rights protected and defended according to the law or the guidelines set by the Company.    

3. Respect Human Rights

The Company recognizes the significance of the value of human dignity and has established policies for executive officers and every 
employee to respect human rights and respect human dignity of each other as well as stakeholders, which is the universal principle and is 
considered as the significant route in operating business. The Company has a clear policy to jointly perform social responsibility under the 
core value “Advance Business, Firm Employee, Sustainable Society”. 

  Support and respect in human rights by supervising business and employees not to be involved with any violation of human 
rights activities, such as not to utilized any kind of forced labour and child labour. This also includes supervising to ensure 
that the Company and employees strictly practice in accordance with the standard of labour protection law.

  Respect and abided by the universal principles in hiring and treating all stakeholders with fairness on the basis of human 
dignity, by equally giving opportunities to every individuals without any discrimination and violation of basic rights on gender, 
age, religious, nationality, region, position, physical condition and political opinions.

  Monitored and follow up on subsidiaries, trade partner and stakeholders to strictly practice in accordance with universal 
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principles on human rights, including protect rights of stakeholders that was damanged by the violation of right from the 
operating business in accordance with the specified laws.

  Provide working location that have good working environment and emphasized on the safety and occupational health in the 
workplace.

  Give employees opportunities to participate in management and comments on operating business or Company’s working 
procedure through “Suggestion Activities” and through different set of committees such as welfare committee, anti-fraud and 
corruption committee etc.

  Stipulate measures in protecting employees that whistle blowing about violation of human rights or treating employees 
unequally. The whistle blower will not be punish, bullied or be treated in anyway that will lead that individual to be unable 
to no longer works at the Company.

4. Treating Labour Fairly

Employees are considered as valuable resources. The Company recognized the significant in treating labour fairly and respect human 
dignity on the basis of equality. Hoping for sustainable peace in the Company and society, that is to say,

   The Company emphasized on treating employees on the basis of fairness and equality, both in opportunities to be promoted, 
   be promoted, transfer, welfare and compensation, as well as gives opportunities to develop without discrimination resulting  
   from differences in gender, age, religious, nationality, region, political opinions, position and physical condition.

   The Company assigns the leader of all level to supervise and ensure that there is fairness in every sector by avoiding 
   any unfair actions that will have an effect on the employees insecure feeling in the workplace or conduct any unfair  
   harassment that creates pressure to the employees mental conditions.

   The Company emphasized on the employee development to continuously train their skills and enhanced their potential. 
   The Company equally provides welfare, medical fees, annual health check-up, health insurance and life insurance to all 

   level of employees.
   The Company give opportunities to employee that was treated unfairly or encounter on any unfair action to send in their 

   comments or complains directly to the supervisor that is in charge or to the managing director through these channels: To  
   meet in person/ complaint through mail/ documents/ E-mail etc.

   The Company clearly stipulates guidelines that employees’ complaint/ suggestions must be clarify/ fix or put into practice.
   The Company stipulates measures in protecting employee that make complaint/ whistle-blowing on treating employee 

   unfairly/inequality. The employee will be protected against punishment, bullied or any action that will cause the complainer/  
   the whistle-blower to be unable to continue working at the company.

5. Consumer Responsibility

The Company has obligation to “provide quality services and up to the international standard”, focuses on providing efficiency and 
quality services, which includes being professional to consumers. Service with standard helps create spiritual value for a better quality of life. 
The Company and its subsidiaries believed the true value should derive from providing quality services, therefore policies and guidelines were 
stipulated to be able to response to the consumer satisfaction.

   Present quality product, up to the standard and is safe to match with consumer demand.
   Has operating process which is in accordance with the international standard, effective in every step, from selecting products, 

   strictly inspect qualities and has fast and agility goods delivery system.
   Stipulate regulations on quality of the product that the company will select to be distribute and should practice accordingly.
   Disclose products and services information completely, accurately and does not distort the truth.
   Provide accurate and sufficient information and should be beneficial to consumers.
   Return policy if any flaw was found on the product quality.
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6. Environmental Conservation

The Company and its subsidiaries always recognized the significant in operating its business along with conservation of the environment 
and biological varieties, as well as to utilize the resources efficiently. The Company and its subsidiaries have set guidelines for environment 
aspects as a code of conduct for employees, under the business ethics which are as follows:

  Refrain from any action that may damage the natural resources and the environment. 
  Practices or control to practice in accordance to environmental laws and regulations.
  Refrain activities or transaction with person who harmful to environmental as a whole.
  Promote efficient use of resources and establish policies in saving energy and other resources by bringing in technology 

   that helps save energy to be use in the Company.

7. Collaboration in Community and Society Development

The Company and its subsidiaries recognized the significant of environment and varieties in biological conservation, as well as 
operate business that are friendly to the society and environment with responsibility and take care of the community around them, 
which reflects the organization standing point that desired to operate sustainable successful business together with employees and  
society.  

Moreover, the company participated in the community and society development activities thought business operation of different 
foundations i.e. Yuvabadhana Foundation, Khonthai Foundation and EnLive Foundation by donating 5 percent of net profit of each year to the 
foundations. This is Premier Group’s main mechanism in driving participation in society development.

8. Has innovation and publicize innovations that gain from operating with corporate social  
responsibility, environment and stakeholders

To continuously operate business efficiently and effectively, the Company support employees of all sectors to improve the performance 
efficiency and reduce redundancy procedures in performing task by organizing learning exchanged, accumulate and convey knowledge sharing 
in coalition under the “Knowledge Sharing Management” project. 

The Company has prepared a report for the sustainability development of the Company’s social responsibility to disclose the Sustain-
ability Development Report on social responsibility (CSR Report) separately from the annual report and disclosed in the Company’s website 
www.premier-products.co.th
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1. Internal control

The Board of Directors of the Company and subsidiaries have continued to underline the importance of internal control in finance, 
operation and compliance with laws, regulations and policies. In addition, the Board ensures that sound and adequate risk management 
which is efficient enough to protect and take care of the Company’s assets is in place while a risk management policy is clearly formulated.  
This task has been entrusted to the Audit Committee which consists of independent directors to review and assess the Company’s in-
ternal control system while the Internal Audit Department, which is independent from the management and directly reports to the Audit 
Committee, reviews an internal operation of various departments of the Company and subsidiaries based on the annual audit plan already 
approved by the Audit Committee. Besides, the Board of Directors also requires a Control Self-Assessment (CSA) to be conducted in which 
employees are to be responsible for an assessment and enhancement of the Company’s internal control system themselves as this should 
strengthen the internal control system to effectively respond to changing circumstances which should reasonably allow a corporate goal to be  
achieved. 

The Board of Directors’ opinion on internal control

In its meeting No. 4/2557 held on November 5, 2014 also attended by the Audit Committee, the Board of Directors expressed its 
opinion with regard to the adequacy and soundness of the Company’s internal control system on the basis of the Office of the Securities 
and Exchange Commission (SEC)’s “evaluation form of the adequacy of the internal control system”. 

The Audit Committee reported a result of the internal audit under which the internal control system had been reviewed and audit 
advices had been given. The audit focused at the operational side to ensure continued efficiency and effectiveness. The management had 
been inquired and an evaluation form prepared by the management as well as the Audit Committee’s report had been approved which 
can be summarized as follows. Based on the evaluation of the following factors of the Company’s internal control system; namely, control 
environment, risk management, control activities, information and communication and monitoring, the Board of Directors is of the view 
that the Company’s internal control system has been adequate and proper. Enough personnel has been assigned to efficiently oversee the 
system. Besides, an internal control system to monitor the operation of the subsidiaries in order to prevent directors or executives from 
unscrupulously exploiting properties belonged to the Company and subsidiaries without permission as well as from conducting a transaction 
with anyone with possible conflict of interest or a connected person has been adequately in place. The auditor, following the discussion, is 
of the view that the Company’s financial statements are in line with the accounting standards. Information has been disclosed as required 
by the laws following the monitoring of the internal control assessment by the auditor who has made remedies to any defect found during  
her auditing. 

The Audit Committee has so far entrusted Mr. Akapun Nuanmuang, Director of the Internal Audit Department, as a main respon-
sible person as the Company’s internal auditor. Mr. Akapun is found to be qualified to perform this duty based on his qualifications since 
he remains independent and is experienced in conducting internal auditing of businesses. He also attended internal auditing training  
in the past. 

Any decision to review, approve, appoint, remove or transfer head of the Company’s Internal Audit Department will have to be  
approved by the Audit Committee. 

The internal control system of both the Company and subsidiaries have been fully and materially assessed under the Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission’s (COSO) integrated internal control framework as follows. 
1) Control environment

The Company and subsidiaries have had clear and measurable business and operational targets which are reviewed and compared 
with actual performances at every stage. In addition, a line of command and an organization structure is clearly drawn. Authority and proper 
responsibility is formulated to achieve business objectives under the Board of Directors’ supervision. The Code of Conduct, the corporate 
governance (CG) policy, the anti-corruption policy and practices in case of conflict of interest are pronounced to reflect commitment in  

Internal control and risk management 
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integrity and ethics. Besides, an authorization table is clearly written and a standard operating procedure (SOP) manual which is regularly 
reviewed to reflect new standards has also been published. The Company and subsidiaries have also developed a system to evaluate  
the performance of its department heads and higher using performance indicators. Executives are encouraged to perform their duties  
in alignment with the CG policy formulated by the Company and subsidiaries. 

The Board of Directors is independent from the management. It supervises and enhances the internal control responsibility while  
committing to attract, develop and retain qualified personnel. The Board also designates personnel to have internal control roles and  
responsibilities to allow the Company to achieve its goals. 

Regarding the anti-corruption practice, the Company has conducted a risk assessment in relation to internal corruption and reviewed 
its compliance with the anti-corruption policy. The Company has been certified as one of the companies under the Private Sector Collective 
Action Coalition against Corruption (CAC). We are confident that we have enough measures to effectively monitor corruption risk.
2) Risk management 

The Company and subsidiaries have clear and adequate objectives to identify and assess risks associated with the way it wishes to 
achieve its objectives. The Audit Committee has collaborated with the management of both the Company and subsidiaries to assess internal 
and external risks that could jeopardize the business. All types of risk throughout the organization are thoroughly identified and analyzed 
including corruption risk that could hinder the achievement of its objective. In addition, major risks are ranked based on their possible impacts 
and chances to materialize in each business process as a means to formulate a risk management plan. The Company and subsidiaries have 
formulated a major risk management policy and strategy by linking the risk management with business plans, contemplating a chance for 
the corruption to take place and identifying and assessing changes that could affect the internal control system. Finally, the Company and 
subsidiaries constantly monitor circumstances or risk factors through the Control Self-Assessment (CSA) mechanism.
3) Control activities 

The Company and subsidiaries have formulated major policies for use as a main guideline to pursue the business on a systematic and 
effective manner in order to achieve corporate targets and goals. There are measures to help reduce risk from not achieving these goals to 
an acceptable level. In addition, control activities are developed in conjunction with the technology to help achieving the goals. These control 
activities are conducted at the policy level where expectation and anticipation is clearly stated together with procedures to turn such policy 
into actual implementation. An authorization table which indicates scopes of authority and amount of budget each level of management  
executives can approve is clearly made in writing. Besides, a manual containing anti-corruption measures is made to be in sync with the  
formulated policy. An organization structure is pronounced in which responsibilities to approve, book accounts and take care of corporate  
assets are clearly separated. In addition, monitoring is made to ensure strict compliance with applicable laws and regulations.
4) Information and communication 

The Company and subsidiaries have adequately set up a critical information system from which internal and external information can 
be fully and accurately procured in a timely and qualified manner in order to support the internal control mechanism. Work is performed to 
achieve the goals. Information reports from various departments are submitted to executives for their decision-making process. An analysis 
report is prepared where principles and rationality are compared supported by documents, accounting and financial reports. All documents 
supporting the account booking task are kept for the purpose of transparency and for use as the information when performing one’s duty. 
The Audit Committee reviews the preparation of the Company’s financial statements on a quarterly basis with the auditor, the Internal Audit 
Department and related parties to ensure that the Company’s accounting policy is in compliance with the Generally-Accepted Accounting 
Principles (GAAP) and corresponding to its business nature aside from the fact that the information is properly disclosed and an additional 
meeting is held in an appropriate agenda.

As for the communication, the Company does provide appropriate communication channels to communicate roles and responsibilities 
and other matters to employees. A safe channel is set up for the purpose of whistleblowing or to file grievances relating to corruption and 
fraudulent acts. Communication has been made between an internal department and the third party regarding issues with possible effect to 
the Company’s internal control. 
5) Monitoring

The Company and subsidiaries have monitored operation results vs. targets. The monitoring mechanism is based on a hierarchical  
system starting from the Board of Directors to the Executive Board and the management. The intention is to monitor the targets and  
supervise corporate operation based on a strategic plan, an operation plan and a project stated in the annual business plan approved on  
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a monthly basis by the Board of Directors as well as to resolve possible problems and adjust the operation plan based on any changing 
circumstance. Actual performance is compared to an estimate. In case of difference between the two, each department is required to come 
up with a reason for such difference in order to improve the efficiency of the operation. A responsible person will submit a report reviewing 
the operation and analyzing the cause and will also participate in a review session to approve the remedy plan while constantly reporting 
the operation. A monitoring timeframe must be clearly stated. In addition, enough information has been accurately and comprehensively  
disclosed. So are connected transactions or transactions with possible conflict of interest which are disclosed in a transparent and  
accountable manner. 

The internal control is constantly reviewed and monitored to ensure that the mechanism remains intact and sound. In addition, 
any defect to the internal control system is timely evaluated and communicated to a responsible person including senior executives and 
the Board when appropriate by a responsible person in the department who oversees the internal control compliance. The Internal Audit  
Department independently audits and reports its auditing results to the Audit Committee. In 2014, eight meetings of the Audit Committee  
were convened.

2. Risk management 

The Board places an importance to the overall corporate-wide risk management based on the internationally-recognized standards of 
ISO 31000:2009 and the COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) to manage risk within an acceptable level while corporate risk 
management is constantly monitored. The Company also requires executives and operating staff to conduct the Control Self-Assessment  
(CSA) so everyone will together evaluate risks/obstacles and uncertainties which may prevent the firm from achieving its goals,  
circumstances that may make the firm lose a business opportunity and risk that could be triggered by internal or external causes. The bottom 
line is that the Company is required to issue a risk management measure for any risk that could prevent the business from achieving its  
goal as anticipated. 

The Company has a risk management policy that all executives and employees are to comply with. The risk management has been 
nurtured as corporate culture. A risk management committee consisting of senior executives has been established to manage risks of all 
aspects. In addition, the risk management working team at the departmental level consisting of middle managers from all business units has 
been set up to monitor, oversee and analyze risk management at the operational level where a plan to support/promote and enhance the 
operation based on the risk management and internal control plan is formulated; and operation results based on this risk management plan 
is assessed and monitored. Updates of the risk management and its results are reported to the Board of Directors. 

The Company also assesses risks and obstacles that could affect its operation as well as evaluates its existing internal control mechanism 
to find ways and means to improve its operation efficiency. The scope of this assessment covers management, marketing, sales, warehouse 
and logistics, human resources, admin and procurement, accounting, finance and credit. Manager at each unit is entrusted and monitored to 
comply with a proposed operation improvement direction; so are relevant parties, as this is to enhance the operation efficiency. 

The Risk Management Committee which is under the Audit Committee’s supervision has a duty to formulate, review and approve 
framework and direction relating to risk management, anti-corruption and corporate social responsibility (CSR) in order to prepare a report 
for sustainable development. The Committee is to coordinate with the Internal Audit Department and will report its activities to the Audit  
Committee and the Board of Directors on a quarterly basis. In addition, at least once a year, the Committee is to organize a meeting to 
review its operation results under the risk management system and to report major risks in collaboration with the Audit Committee. In 2014, 
a risk management manual was published for use as an implementation guideline. An interdepartmental meeting has been held as a monthly 
meeting and a smaller group meeting to reach a joint conclusion based on circumstances at a time in order to speedily and effectively  
resolve a problem.
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2. Policies and Trends of Connected Transactions in the Future

Policies of the company and its subsidiaries related to the connected transaction divided by type of transaction  
as follows:

The Company and its subsidiaries expect that connected transactions will continue to occur in the future and that they will 
be normal business practices or supporting normal business, namely the purchase/sales of products, the lease of office building, 
computer equipment and automobiles for use in business operation, the receipt of services under the service agreement that 
are agreements for the lease of office space, the cost of personnel working in the Company’s joint venture project, the receipt 
of services under the information technology service agreements, etc. All the connected transaction will occur as necessary and 
for operational efficiency within the group of companies. The pricing policies for connected transactions are clearly set based 
on market prices and market conditions that are appropriate and fair by taking into account mainly the benefit of the Company.  
The Audit Committee of the Company will review and provide comments for the connected transactions that are normal business 
practices or are in support of normal business on a quarterly basis.

For connected transactions that may occur in the future that may cause a conflict of interest, the Board of Directors 
will perform its duties as prescribed by the securities and exchange laws and the rules, notifications, orders or regulations of 
the Stock Exchange of Thailand, the Securities and Exchange Commission, including other relevant regulatory agencies. It will 
also comply with the regulation on the disclosure of information on connected transactions and the acquisition and disposal of  
significant assets of the Company and its subsidiaries, as well as comply with the accounting standards prescribed by Federation 
of Accounting Professions.
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1. Significant Business Changes

On January 20, 2014, PP Wind Energy Co., Ltd. (PPW) increased its registered capital from 1 million Baht to 5 million Baht. The Company  
purchased 300,001 capital increase shares for a total price of 3 million Baht. This caused the Company’s holding in PPW to decrease from 
100% to 80%.

2. Business Overview of the Company and Its Subsidiaries

In the first half of 2014, the economy slowed down due to the political uncertainty that has been ongoing since the end of 2013. 
This caused the real estate developers who are direct tade partners of the Company to launch less new projects and the industrial group to 
delay their investment decision. This led to the decrease in demand that affected the Company’s business for products that are dependent 
on the condition of the real estate industry.

In the second half year, the business sector started to slowly recover its confidence. This caused the real estate developers to regain 
their confidence in the economic condition and started to launch new projects and accelerate the construction of pending projects. There 
was also an acceleration of budget disbursement and various public construction projects to stimulate spending and boost the confidence of 
the public. The economic slowdown of the real estate and industrial sectors also started to recover. However, under the circumstances, the 
Company had managed effectively by establishing proactive and reactive measures suitable for the situation and market conditions in each 
area in order to enhance its competitiveness and maintain its continuous sales growth.

The energy-saving electrical appliances group was affected by the economic downturn and household spending has decreased as a 
result of the decline in prices of agricultural crops, such as rice and rubber. This has affected the sales of home appliances, which decreased  
as well.

For the clean energy business with its main source of income being from electricity sales, all 3 solar power plants have operated for 
a full year each with a capacity of 5 megawatts, totaling 15 megawatts and were able to produced power according to the standard set by 
the Provincial Electricity Authority.

For 2015, the Company maintains its target for steady growth and continues to give priority to environmental conservation and  
promotion of clean energy, which is the development trend of the global society. In adition, there are opportunities for business expansion 
from the integration of the ASEAN Economic Community (AEC). The Company continues to focus on the development of the supply chain 
and innovation management for its sustained growth.

3. Summary of Operating Performance

For the operating results for the year ended December 31, 2014 of the Company and its subsidiaries, profit for the year was 192.62 
million Baht, an increase of 42.93 million Baht from the previous year. For the subsidiaries, profit increased by 52.93 million Baht. For the 
Company, profit decreased by 10.00 million Baht. The details are as follows:

(1) Sales and service income of the Company was 1,303.36 million Baht, an increase of 179.73 million Baht from the preceding year, 
of which 146.68 million Baht was derived from the environmental products and 33.05 million Baht from the building materials and industrial 
support products. Gross profit increased by 29.33 million Baht. The Company had a gross profit margin of 30.80%, which is lower than 
the 33.12% in 2013 as in the current year the Company had organized marketing activities in order to maintain market share for both the 
environmental products and the building materials and industrial support products.

(2) Other income of the Company was 24.12 million Baht, a decrease from the previous year of 2.59 million Baht. After deduction 
of connected transaction from the previous year of 7.16 million Baht, other income consequently increased from the previous year by 4.57 
million Baht due to increase in rental income of 1.37 million Baht, gain on exchange rate increased by 1.11 million Baht, bad debt recovered 
of 0.60 million Baht and other income increased by 1.49 million Baht.

Management Discussion and Analysis (MD&A)
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(3) Selling expenses of the Company was 202.42 million Baht, up by 26.14 million Baht from the year before. Selling expenses  
increased in line with the increase in sales and service income. In 2014, selling expenses was 15.53% of sales income, which is close to 
the rate of 15.69% in 2013.

(4) Administrative expenses of the Company was 114.08 million Baht, an increase from the previous year of 13.32 million Baht, mainly 
from the increase in personnel expenses of 5.84 million Baht.

(5) Finance cost of the Company was 8.88 million Baht, decreasing by 0.29 million Baht from the previous year due to the repayment 
of loans from financial institutions.

(6) Income tax expenses of the Company was 17.79 million Baht, a decrease from the preceding year of 2.43 million Baht arising from 
the decrease in income tax of 0.99 million Baht and the decrease in deferred tax of 1.44 million Baht.

(7) For the operating results of Premier Home Appliance Co., Ltd, a distributor of energy-saving electrical appliances, net loss was 
0.15 million Baht and profit decreased from the year before by 4.26 million Baht. This is due to the decrease in sales of products by  
44.42 million Baht from the previous year resulting from the economic slowdown and lower household spendings that caused the sale  
of home appliance to drop.

(8) For the operating results of Infinite Green Co., Ltd. in 2014, revenue from sales of electricity from all three plants was  
288.37 million Baht. This company had gross profit margin of 68.80%, profit from operating activities before financial costs of 166.87 million 
Baht and net profit of 116.88 million Baht.

(9) As for PP Wind Energy Co., Ltd. that is currently studying the feasibility of entering into the wind power plant business, there is 
no revenue from its business operations and net loss was 0.63 million Baht.

4. Financial Position

 Summary Statement of Financial Position
For the year ended 31 December   
        
              Unit: (million Baht)
           2014      2013    Increase (Decrease)
   Assets 2,280.78 2,317.86 (37.08)
   Liabilities 1,321.96 1,535.46 (213.50)
   Shareholders’ equity 958.82 782.40 176.42

The Significant changes in the financial position are as follows  
(1) Trade and Other Receivables
Net trade and other receivables as at 31 December 2014 was 333.98 million Baht, an increased from 2013 of 42.40 million Baht. 

The average debt collection period was 65.33 days, which increased from the 58.90 days in 2013 due to trade receivables past due up to  
3 months increasing by 22.32 million Baht resulting from the delay in payment of debt by the construction projects.

(2) Inventories
Net inventories as at 31 December 2014 was 135.28 million Baht, a decrease from the previous year of 9.76 million Baht  

mainly due to the decrease in work in process of 7.19 million Baht from work under installation that was delivered in the fourth quarter of 2014.  
In 2014, the average inventory turnover period was 28.28 days, which is close to 2013.

(3) Property, Plant and Equipment
Property, plant and equipment as at 31 December 2014 amounted to 1,533.38 million Baht, a Decrease from 2013 of 77.07  

million Baht due to depreciation expense during the year. Return on fixed assets Decreased from 14.13% in 2013 to 17.86% in 2014.
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(4) Trade and Other Payables
Trade and other payables as at 31 December 2014 was 231.07 million Baht, a decrease from 2013 of 61.17 million Baht from  

repayment of other payables for acquisition of assets in the construction of power plants 2 and 3 of Infinite Green Co., Ltd. of 35.19 million Baht. 
Trade payables decreased from 2013 by 15.06 million Baht and the average payment period was 52.03 days, a decrease from the 61.34 days  
in 2013.

(5) Long-Term Loans from Financial Institutions and Current Portion of Long-Term Loans from Financial Institutions
Long-term loans from financial institutions were mainly loans for Infinite Green Co., Ltd. for construction of the 3 power plants. In 2014, 

Infinite Green Co., Ltd. borrowed an additional 13.78 million Baht and repaid loans on schedule of 105.95 million Baht. The Company repaid 
loans on schedule of 13.16 million Baht. Net long-term loans from financial institutions and current portion of long-term loans from financial 
institutions decreased by 105.33 million Baht.

(6) Shareholders’ Equity
As at December 31, 2014, the total shareholders’ equity of the Company and its subsidiaries amounted to 958.82 million Baht,  

of which 771.27 million Baht was for the Company only. Compared to the total shareholders’ equity of the Company as at the end of 2013 
of 622.02 million Baht, there was an increase of 149.25 million Baht from the year end. The changes resulted from:

  Profit for the year in 2014 increased by 164.22 million Baht
  Dividend paid of 15 million Baht
  Recording effect of the change of its shareholding amounting to 0.03 million Baht.
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FINANCIAL RATIO

The table of the Important Financial Ratio of Financial Position and Operating Performance of The Company and its Subsidiaries  
In 3 Years ago.

   2014 2013 2012

Liquidity Ratio
 Current Ratio (Times) 0.93 0.74 0.39
 Quick Ratio (Times) 0.65 0.46 0.21
 Cash flow from Operations to current liabilities ratio (Times) 0.49 0.18 0.22
 Account Receivable Turnover (Times) 5.51 6.11 6.09
 Collection Period (Days) 65.33 58.90 59.10
 Inventory Turnover Ratio (Times) 12.73 11.68 11.18
 Average Inventory Turnover Period (Days) 28.28 30.83 32.21
 Payable Turnover Ratio (Times) 6.92 5.87 5.52
 Average Payment Period (Days) 52.03 61.34 65.17
 Cash Cycle (Days)  41.58 28.40 26.14

Profitability Ratio   
 Gross Profit Margin (%) 36.38 36.63 31.11
 Operating Profit Margin(%) 14.48 14.27 8.48
 Other Profit Margin (%) 1.12 0.69 2.84
 Cash Flow Margin (%) 126.41 81.50 167.54
    Net Profit Margin (%) 11.11 9.85 5.44
 Return on Equity : ROE (%) 22.12 29.07 47.24

Efficiency Ratio   
 Return on Total Assets : ROA (%) 8.38 6.63 5.06
   Return on Fixed Assets (%) 17.86 14.13 10.74
   Assets Turnover Ratio (Times) 0.75 0.67 0.93

Financial Policy Ratio   
 Debt to Equity Ratio (Times) 1.38 1.96 7.89
 Interest Coverage Ratio (Times) 4.79 2.13 8.04
 Cashflow Coverage Ratio - Cash Basis (Times) 0.65 0.34 0.17
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Board of Directors are responsible for the financial report as prepared by Premier Products Public Co., Ltd. and its subsidiaries  
in order to ensure the accurate and reasonable presentation of financial position, revenues and expenses and statement of cash flow. The 
presentation reflects accurate, complete and sufficient data entry of assets; prevents frauds and abnormal business operations. In preparing 
the financial report, appropriate accounting policies have been practiced consistently and in compliance with the generally accepted accounting 
standards. Significant information has also been sufficiently disclosed in notes to financial statements and the auditors provided their opinion 
in Report of the Independent Auditors

Board of Directors appointed Audit Committee consisting of the independent directors monitoring the financial report and assessing  
the internal control system, which have been approved by Audit Committee as appeared in Report of the Audit Committee, which has been 
exhibited in the annual report.

Report of Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements

 (Mr.Suradej Boonyawatana) (Mr.Montol Hunsakunarom)
 Chairman Managing Director
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In 2013, the Audit Committee of Premier Products Public Co., Ltd. comprised 3 independent directors, consisting of:
 Miss Chnida Suwanjutha Chairman of the Audit Committee Meeting Attended 7/8 times
 Mr. Chaiyavat Nitayaporn Member of the Audit Committee Meeting Attended 8/8 times
 Mr. Paritud Bhandhubanyong Member of the Audit Committee Meeting Attended 8/8 times
The audit committees have completed of qualifications of audit committee members that Securities and Exchange Commission  

(SEC) and The Stock Exchange of Thailand (SET) approved which 1 of 3 members having financial and accounting knowledge.
3 Audit Committee have the qualifications required by law, regulation, does not participate in the management or auditors, consultants, 

suppliers or other companies and companies. This is in accordance with the laws and regulations set forth in particular the Committee were 
not appointed, to protect the interests of the Directors or major shareholders in particular.

In 2014, the audit committee performed its duties under the duties and responsibilities as assigned by the board of directors.  
This is consistent with the requirements of the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee has met 8 times include meetings  
of the audit committee quarterly 4 meeting with the board of management of the company and its subsidiaries 2 rounds of  
meetings with the management company 1 time and meetings specifically with the external auditors without management 
present 1 time in each meeting executives. Internal auditors and auditors attend as appropriate to provide information to help 
the meeting of the audit committee performed its duties and responsibilities as set out in the charter of the audit committee  
and the board of directors, Important that, the committee has considered the first round last year, which has including issues  
as follows:
1. Completeness, Accuracy, Reliability of financial reporting of the Company

The audit committee has reviewed the quarterly financial statements and annual financial statements both the company and  
the consolidated financial statements, which has been reviewed and audited by the auditors of the company and its management.  
In both terms of accuracy, reliability and suitability, they asked questions and listened to the explanation of the management and 
the auditor regarding the accuracy and completeness of the financial statements and the adequacy of disclosures made prior to 
the presentation of financial statements for approval by the board of directors. The review will focus on key accounts. Items have 
changed significantly. The adjustments of accounting estimates as well as the disclosure of information that is important to ensure 
that the financial statements are presented clearly, appropriately enough, timely and useful to investors and other parties. The use of  
financial statements

The results of the review The Audit Committee has agreed with the auditor that. Financial statements in the year 2557 as reported 
to the Stock Exchange of Thailand is accurate, complete, reliable, according to generally accepted accounting principles generally accepted 
accounting standards.

In addition, the audit committee has reviewed and recommendations to improve the accounting practices of the company and its  
subsidiaries. To comply with the new accounting standards that would be effective for accounting periods beginning on or after January 1, 
2557 as well.
2. Internal control and audit systems

The audit committee has reviewed the adequacy of internal control systems of the company. That has based on the results of the 
review of the audit and the auditor, in assessing the adequacy of the internal control system based on the guidelines of the SEC and, if found 
defective important issues. The committee will report at the solutions to the board of directors. Results of the audit, the audit committee has 
agreed with the audit said. The company maintains a system of internal control and appropriate. The effective management was achieved 
with operational efficiency as well as the risk management system. Property Maintenance and administrative staff of the effective fields,  
we found no significant weaknesses or flaws

Report of the Audit Committee
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3. Oversight of internal audit
The audit of the company’s operation and report directly to the audit committee in 2557, the Audit Committee has reviewed 

and approved the annual internal audit plan of the Internal Audit Department. Which covers both the company and its subsidiaries 
and review the results of the audit by the recommendations and follow-up corrective action, according to the inspection results in a  
significant issue, contributes to good governance. And have adequate internal control and provide feedback to the operation more  
efficient and effective.
4. Legal Practice and regulations of the SEC, SET. And laws relating to the Company’s business

The company has delegated to the agency’s law firm, track, analyze and report on changes in the law. Regulations Related to 
the company and the company, to comply with the law. Regulations Correctly the Audit Committee has monitored and reviewed for  
compliance with the Securities and Exchange Law. This has met requirements of the Stock Exchange of Thailand and the laws relating to 
the company’s business to ensure that it has fully complied. The audit committee is of the opinion that there is no issue that is the essence 
of the non-compliance with laws and requirements
5. The risk management 

 The audit committee has reviewed the decision of the board on risk management by reviewing the appropriateness and adequacy 
of the risk management of the company by meeting with the management of the company and its subsidiaries on a quarterly basis. 
That has to acknowledge the implementation of risk management in various fields with a focus on identifying risk factors and the com-
pany’s risk management plan and provide useful feedback to management. The risk management system is effective and suitable for 
even more business. The committee is of the opinion that the company has managed risks that have been identified in the year 2557  
and then carefully.
6. The Compliance measures against corrupt practices by the alignment of the private sector in Thai-
land anti-corruption

The audit committee has reviewed the company. Including internal controls the preparation of financial reports and other processes 
related to measures against the corrupt. The company has prepared a guide to measures against corrupt and provide an assessment of 
the risks associated with fraud within the company. Including a review of the policy against corruption as in 2557 the company has been  
certified as a member alignment private practice Thailand in the fight against corruption from the unified action in the fight against corruption 
in the private sector, Thailand on. April 4, 2557, the company was assessed indicators of the level of anti-corrupt. (Anti-Corruption Progress 
Indicator) Level 4 Certified high of 5 levels of Thailand Institute Group and the Securities and Exchange Commission (SEC), according to 
international standards for companies listed companies. Demonstrate its implementation with adequate review of the whole process of  
the audit committee. 
7. Connected transactions or potential conflicts of interests

The company has a policy on conflicts of interest and related party transactions that comply with laws, regulations, and  
communication is known throughout the organization and to the extent permitted by law. The audit committee reviews the transac-
tion or transactions that may have a conflict of interest as to the laws and regulations of the Exchange. And is of the opinion that 
the transaction such as the reasonable and beneficial to the company. In addition, the audit committee has agreed with the auditors 
have commented. Transactions with related parties are significant and disclosed in the financial statements and notes to the financial  
statements.
8. The corporate governance

The audit committee has reviewed and monitored the practice of good corporate governance. As assigned by the board of directors 
to reflect the effective management of transparency, accountability and trust and confidence of shareholders. Stakeholders and all concerned 
parties and to make recommendations for improving corporate governance of the company.
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9. The suitability of the auditor
In 2557, the audit committee is to monitor the appropriateness of the audit, based on the quality of the audit. The suitability of the 

external auditor has based on a review of the financial report. The conference is dedicated to the auditor without management meeting 
which will be informed of the results of the audit and internal control environment independently. The result of the above considerations, the 
qualifications of auditors have quality of the audit team expertise and independence in practice. The committee found that the auditors have 
conducted the audit appropriately for the year 2558, the audit committee’s recommendation to the board for approval at the annual general 
meeting of shareholders. The Appointment of the auditor’s office EY Company Limited as auditors of the Company in 2558 as auditors has 
conducted the audit as well as they are.
10. The Self-assessment of the Audit Committee

The Audit Committee has reviewed the scope of their actual performance in 2557, both by reference to the Charter of the Audit 
Committee and best practices. The evaluation found that in practice. The Scope of the audit was conducted in 2557 is consistent with the 
Charter of the Audit Committee and reported performance, including recommendations to the Board of Directors every time a meeting of 
the Board of Directors.

In summary, in 2014, the Audit Committee is of the opinion that. The Audit Committee has reviewed the performance of duties under 
the Charter issues with management, auditors and internal auditors carefully, has independent expressing their opinions openly, which has 
transparency, accountability and good governance principles. The Board of Directors believes that the financial statements of the disclosure 
of complete trust. The compliance with accounting standards and generally accepted accounting principles, risk Management and internal 
control effectiveness. The adequate internal audits are independent that has cover operational processes at risk and a review process that 
complies with the audit. As well as overseeing the operations in accordance with the laws and regulations that appropriately reflect the 
ongoing business operations.

On behalf of the Audit Committee

(Miss Chnida Suwanjutha)
Chairman of the Audit Committee
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I have audited the accompanying consolidated financial statements of Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries,  
which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2014, and the related consolidated statements of  
comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a summary of signfificant accounting  
policies and other explanatory information, and have also audited the separate financial statements of Premier Products Public Company 
Limited for the same period.
Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements 
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in accordance with Thai 
Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable  
assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements.  
The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s 
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, 
but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the 
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the 
overall presentation of the financial statements.

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.
Opinion

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Premier Products 
Public Company Limited and its subsidiaries and of Premier Products Public Company Limited as at 31 December 2014, and their financial 
performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Premier Products Public Company Limited

Chonlaros Suntiasvaraporn
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4523

EY Office Limited
Bangkok: 18 February 2015
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Financial Statements

Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position
As at 31 December 2014
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2014
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2014
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2014
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of comprehensive income (continued)
For the year ended 31 December 2014
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2014
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 December 2014
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to consolidated financial statement
For the year ended 31 December 2014
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