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กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เราดำาเนินธุรกิจบนความเชื่อที่ว่า ธุรกิจที่ดีนั้นจะ
ตอ้งประสบความสำาเรจ็ บนความยัง่ยนืรว่มกนัของสงัคม องคก์รและ
พนกังาน เพราะสามสิง่นีล้ว้นมคีวามสมัพนัธ ์และเปน็สว่นหนึง่ของกนั
และกัน การดำาเนินธุรกิจของเราจึงต้องดีต่อองค์กร ซึ่งหมายรวมถึง
ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า และต้องดีต่อพนักงาน รวมทั้งสังคมของเรา 
ดังคำากล่าวที่ว่า “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ด้วย
วิสัยทัศน์ของเรา ที่จะเป็นกลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำาในการทำาธุรกิจที่
ประสบความสำาเร็จ ทั้งในด้านสังคม องค์กร และพนักงาน เพื่อสร้าง
ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

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

ดีสำ�หรับองค์กร ลูกค้�  
ผู้ถือหุ้น และคู่ค้�

Good for Organization, 
Customers, Shareholders 
and Business Partners

ดีสำ�หรับพวกเร�
Good for Our People

ดีสำ�หรับสังคม
Good for Society

คุณค่าของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
THE PREMIER VALUE



สารบัญ

 SUMMARY OF FINANCIAL DATA....................................3
 VISION & MISSION..............................................................4
 MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS....................7
 BOARD OF DIRECTORS........................................................8
 MANAGEMENT TEAM........................................................9
 BUSINESS OVERVIEW....................................................147
 NATURE OF BUSINESS..................................................150
 RISK FACTORS...................................................................159
 GENERAL INFORMATION AND

 OTHER IMPORTANT INFORMATION........................163
 SECURITIES INFORMATION 

 AND SHAREHOLDERS....................................................166
 DIVIDEND PAYMENT POLICY......................................168
 STRUCTURE OF MANAGEMENT............................... 169
 DETAILS OF DIRECTORS AND EXECUTIVES............178
 CORPORATE GOVERNANCE......................................188
 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES..................211
 INTERNAL CONTROL 

 AND RISK ASSESSMENT...............................................216
 RELATED TRANSACTIONS.............................................220
 MANAGEMENT DISCUSSION 

 AND ANALYSIS (MD&A)...............................................224
 REPORT OF BOARD OF DIRECTORS’  

 RESPONSIBILITIES FOR 
 FINANCIAL STATEMENTS.............................................227

 REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE.......................228
 REPORT OF THE REMUNERATION COMMITTEE.....231
 INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT..........................232
 FINANCIAL STATEMENTS.............................................233

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน  
www.sec.or.th หรอื บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จ�ากดั (มหาชน) www.premier-products.co.th 
Investor may additionally obtain the information of the issuing company from its annual filing (Form 56-1) showing in www.sec.or.th or in the  
website of Premier Products Company Limited www.premier-products.co.th

CONTENTS

	 สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท...................................... 3
	 วิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก...................................................... 4
	 สารจากคณะกรรมการ.......................................................... 6
	 คณะกรรมการ......................................................................... 8
	 คณะผู้บริหาร........................................................................... 9
	 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ.............................................. 11
	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ................................................ 14
	 ปัจจัยความเสี่ยง.................................................................. 23
	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น....................................... 27

	 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น........................................... 30

	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล................................................32
	 โครงสร้างการจัดการ.........................................................33
	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร...................42
	 การกำากับดูแลกิจการ..........................................................52
	 ความรับผิดชอบต่อสังคม................................................75
	 การควบคุมภายในและ

	 การบริหารจัดการความเสี่ยง........................................... 80
	 รายการระหว่างกัน..............................................................84
	 การวิเคราะห์และคำาอธิบายฐานะการเงิน

	 และผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ............................ 88 
	 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 ต่อรายงานทางการเงิน...................................................... 91

	 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ......................... 92
	 รายงานของคณะกรรมการค่าตอบแทน........................ 95
	 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต............................ 96
	 งบการเงิน.............................................................................. 97

รายงานประจำาปี 25582



SUMMARY OF FINANCIAL DATA

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

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2558 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน 
 วนัที่ 21 เมษายน 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท ซึ่งเมื่อรวมกบัเงนิปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที่ 4 กนัยายน 2558 อตัราหุน้ละ 0.08 บาท จะเป็น 
 เงนิปันผลจ่ายรวมเท่ากบั 0.16 บาท
** On February 19, 2016, the Board of Directors’ resolution to propose the distribution of dividend for the year 2015 to the Annual Meeting of  
 Shareholders to be held on April 21, 2016 at the rate 0.08 Baht per share, after adding the interim dividend payment of Baht 0.08 per share on  
 September 4, 2015 the total dividend payment was Baht 0.16

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท

(หน่วย / Unit : ล้านบาท / Million Baht)

 
2558 / 2015 2557 / 2014 2556 / 2013

  
 

ข้อมูลทางการเงิน / FINANCIAL DATA

สนิทรพัย์รวม / Total Assets  2,208.10  2,280.78  2,317.86
หนี้สนิรวม / Total Liabilities  1,141.83  1,321.96  1,535.46
ส่วนของผู้ถอืหุ้น / Shareholders’ Equity  1,066.27  958.82  782.40
รายได้จากการขายและบรกิาร / Sale and Service Income  1,494.99  1,714.14  1,509.78
รายได้รวม / Total Revenues  1,514.22  1,733.61  1,520.33
กำาไรขั้นต้น / Gross Profit  577.99  623.69  552.99
กำาไรสำาหรบัปี / Profit for the year 163.63  192.62  149.69

อัตราส่วนทางการเงิน / FINANCIAL RATIO

อตัรากำาไรขั้นต้น (%) / Gross Profit Margin (%)  38.66  36.38  36.63
อตัรากำาไรสทุธติ่อรายได้รวม (%) / Net Profit Margin (%)  10.81  11.11  9.85
อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) / Return on Equity (%) 16.16  22.12  29.07
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) / Return on Assets (%)  7.29  8.38  6.63
กำาไรสทุธติ่อหุ้น (บาท) / Earnings per Share (Baht) * 0.46  0.55  0.45
เงนิปันผลต่อหุ้น (บาท) / Dividend per Share (Baht)  0.16 **  0.16  0.05

3บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)



VISION
วิสัยทัศน์

 ผลติ จำาหน่ายสนิค้าและบรกิารที่มคีณุภาพ  
 สรรหาและพฒันานวตักรรมผลติภณัฑ์ด้านการอนรุกัษ์นำา้ สิ่งแวดล้อม ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างที่ทนัสมยั และพลงังานสะอาด
สู่ตลาดเพื่อคณุภาพชวีติ สงัคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

 ขยายตลาดสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และประเทศที่มศีกัยภาพ
 ดำาเนนิธรุกจิในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกนัทั้งพนกังาน องค์กร และสงัคม
 ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคดิร่วมสร้าง
 ดำาเนนิงานตามหลกัธรรมาภบิาล และยดึหลกัคณุธรรมจรรยาบรรณด้วยวถิแีบบไทยที่ดงีาม
 ดำาเนนิธรุกจิภายใต้นโยบาย 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.

 “ผู้น�าธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้าง และพลังงานสะอาด ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืน 
ของธุรกิจ 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.”

พันธกิจหลัก
MISSION

รายงานประจำาปี 25584

ในปี 2558 คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตใิห้คงวสิยัทศัน์และพนัธกจิไว้เช่นเดมิ
In year 2015, the Board of Director has a resolution to maintain the vision and mission are the same as prior year.



OUR PRIDE
ความภาคภูมิใจ

5บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

จ�กก�รดำ�เนนิธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นด้�นก�รดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบ�ล 

ภ�ยใต้หลักก�ร “เพื่อคว�มสำ�เร็จร่วมกันอย่�งยั่งยืน” ทั้งท�งด้�นธุรกิจ สังคม และพนกัง�น 

ส่งผลให้บริษัทเป็น 1 ใน 51 บริษัท ที่ได้รับก�รประก�ศร�ยชื่อหุ้นยั่งยืน 

“Thailand Sustainability Investment 2015”
จ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ตุล�คม 2558

         

The Company’s operation focused on the Environmental, Social and Good Governance 

under the philosophy of “Harmonious Alignment of Success” 

result to the Company was announced the List of Stocks so called 

“Thailand Sustainability Investment 2015” 

from The Stock Exchange of Thailand on 16 October 2015



รายงานประจำาปี 25586

จากนโยบายของบริษัทที่มุ่งมั่นให้ความสำาคัญ และมีหลักการในการทำาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคม
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ว่า “ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” (Harmonious Alignment of Success) ส่งผลให้ในปี 2558 ที่ผ่านมา 
บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นบริษัทที่จัดอยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability 
Investment) ซึ่งพนัธกจิด้านการพฒันาความยั่งยนืเพื่อสงัคมนี้ บรษิทัได้ดำาเนนิการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี และ 
ในปี 2557 เป็นต้นมา บรษิทัได้เข้าร่วมพฒันาหมูบ้่าน “โคกขี้เหลก็” ที่ตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ร่วมกบัชมุชน เพื่อเป็นต้นแบบในการพฒันาสูค่วามยั่งยนื โดยการใช้องค์ความรู้ 
ด้านการบรหิารจดัการของบรษิทั สามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ยประชากรต่อครวัเรอืน จาก 6,193 บาทต่อเดอืน เป็น 10,265 บาทต่อเดอืน  
สร้างความอยู่เยน็เป็นสขุให้กบัชมุชน และเป็นต้นแบบในการพฒันาชมุชนอื่นๆ ต่อไป เช่นเดยีวกบัในส่วนของพนกังาน บรษิทัได้ให้
ความสำาคญัต่อการดูแลพนกังานโดยพฒันาให้มศีกัยภาพด้วยการสร้างองค์กรแห่งความสขุ (Happy Workplace) นอกจากนี้ บรษิทัยงั
ร่วมมอืกบัคู่ค้าในกระบวนการจดัหาวตัถดุบิ การจดัการด้านพลงังาน เพื่อร่วมกนัสร้างความเอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา บรษิทัได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการพฒันา เสรมิสร้างศกัยภาพในทกุด้าน ทั้งด้านการบรหิารงานของธรุกจิ 
พนกังาน และผลติภณัฑ์ โดยใช้แนวทางในเรื่องของนวตักรรมมาเป็นหวัใจสำาคญัในการพฒันา โดยประกาศเป็นองค์กรนวตักรรม เพื่อ
สร้างความแขง็แกร่ง และมคีวามสามารถในการสร้างโอกาสทางธรุกจิได้มากขึ้น

ในกลุ่มธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะมีการเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 
ภาคอตุสาหกรรมด้านอสงัหารมิทรพัย์เป็นสำาคญั ในปี 2558 ที่ผ่านมา ความต้องการด้านที่อยู่อาศยัมกีารชะลอตวั อนัเนื่องมาจาก
กำาลงัซื้อของผู้บรโิภคลดลงจากสภาวะเศรษฐกจิไทยที่ชะลอตวั ตลอดจนภาระหนี้และค่าครองชพีที่ยงัอยู่ในระดบัสูงที่เป็นผลกระทบ 
มาจากปี 2557 จึงส่งผลถึงการดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยผลการดำาเนินงานในปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 
1,514.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 คดิเป็นร้อยละ 12.66 และมกีำาไรสทุธ ิ163.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 คดิเป็นร้อยละ15.05

จากผลการดำาเนินงานดังกล่าว ทางคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร มีความตั้งใจในการวางแผนและปรับกลยุทธ์โดยการใช้
โอกาสทางธรุกจิ ที่มกีารปรบัโฉมอย่างรวดเรว็ในช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ประกอบกบัสถานการณ์ภยัแล้ง ที่กำาลงัจะเกดิขึ้นอย่าง
รนุแรงกว่าปีที่ผ่านมา เป็นตวักระตุ้นให้ผู้บรโิภคหนัมาให้ความสำาคญัในเรื่องของการนำานำา้กลบัมาใช้ใหม่มากขึ้น รวมถงึกระแสของ 
คนรุน่ใหม่ที่ให้ความสนใจในเรื่องการดแูลสิ่งแวดล้อม และการให้ความสำาคญักบัพลงังานสะอาดที่สามารถนำามาใช้ในชวีติประจำาวนัได้
มากขึ้น ตามแนวความคดิที่ว่า “การเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม คอื การใช้นำา้อย่างคุ้มค่า ผลติไฟฟ้าไว้ใช้เอง” รวมถงึ หน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ ที่ได้ถอืเป็นภารกจิสำาคญัในการดำาเนนิการให้สอดคล้องกบัการดแูลสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Green House หรอื Green 
Building ซึ่งทั้งหมดดงักล่าวนี้กเ็ป็นสิ่งที่สอดคล้องกบั การคดิค้น และ องค์ความรู ้ในการผลติสนิค้าของบรษิทัตั้งแต่เริ่มแรกเป็นต้นมา  
นอกจากนี้ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศที่รัฐบาลได้ประกาศและเร่งดำาเนินการ ในเรื่องของนโยบาย  
ประชารัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศ
ให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน โดยการอนุมัติงบประมาณผ่านกองทุนหมู่บ้าน  
และชมุชนเมอืงทั่วประเทศ และที่สำาคญัอกีด้านหนึ่งคอื การประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ ทำาให้มโีอกาสในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั  
ในการจดัทำาโครงสร้างพื้นฐานรองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษที่รฐับาลให้การสนบัสนนุ

คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่น และให้ความสำาคัญในเรื่องของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักคุณธรรม บริหารกิจการให้
มคีวามโปร่งใสภายใต้หลกัธรรมาภบิาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กบัผู้ถอืหุ้น นกัลงทนุ และผู้เกี่ยวข้องทกุภาคส่วน และในโอกาสนี้  
คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความ 
ร่วมมอืและการสนบัสนนุการดำาเนนิงานของบรษิทัด้วยดเีสมอมา

คณะกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ
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MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS

As the Company policy is committed and emphasized to operate business along with sustainable development of Premier Group of 
Companies as stated that “Harmonious Alignment of Success”, resulted to year 2015 the Company was annouced from the Stock Exchange 
of Thailand as Thailand Sustainability Investment. The Company has executed the mission on social sustainable development continuously 
for 20 years ago. Furthermore, since 2014, the Company has participated in developing Khok Khilek community located at Tambol Nongki, 
Amphur Kabinburi, Prachinburi province, according to Sufficiency Economy of King Bhumibol Adulyadej. The Company works with such  
community in order to be a model of sustainability development by using knowledge management of the Company, consequently an average 
monthly household income of the residents increase from 6,193 Baht to 10,265 Baht and made a better living in the community as well 
as to be a model for developing other communities. For employee perspective, the Company also emphasized on takes care and develop 
their potential by providing Happy Workplace. Moreover, the company also cooperated with business partners in process of for procuring 
material and energy management in order to build empathy in taking care of environment continually. 

In 2015, the Company announced that this year is the year of development, building potential in all skills including business  
management, employment, and product by using innovation as a key matter and declared itself as an Innovation Company in order to build 
strength and be able to create more business channels.

In the environmental and building material business, it is another business which grew up with economic expansion of real estate 
sector. In 2015, demand of residence was slow down because purchasing power decreased from deceleration of Thai economy as well 
as high debt and cost of living which got impact from 2014 that affect the Company operation. The operation result of the company and 
its subsidiaries for the year 2015, total revenue was 1,514.22 million Baht, decreased from 2014 by 12.66%, and net profit was 163.63 
million Baht decreased from 2014 by 15.05%.

From the above operation result, the board of directors and executives aim to make a plan and strategy by taking business  
opportunity which has been innovated speedily since end of 2015. Additionally, the drought condition, which is heavier than the previous 
year, stimulate customers to give more importance on water recycle as well as a trend of new generation interests in environment and 
concerns of clean energy which can be used in daily life according to the concept “Being environmental friendly is using water worthily  
and produce electric for your own use”. Many organizations also consider this issue as an important task in operation to conserve  
the environment: Green House or Green Building. All of them are corresponding to invention and knowledge for company production 
since the beginning. Furthermore, economic development and promotion of the country, which the government announced and expedite  
the implementation in topics of policy, civil state, proceed economic foundation, is to increase strength of economic foundation as per  
civil state concept. It is a developing the country to be High-income country along with mutual growth in all segments by approving budget  
for village fund and all communities over the country. Another important issue is Special Economic Zones announcement which  
gives more business opportunities for the company to build infrastructure to support Special Economic Zones promoted by the  
government.  

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.

 Board of Directors of 
Premier Products Public Co., Ltd.



รายงานประจำาปี 25588

1. นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการค่าตอบแทน
 Mr. Suradej Boonyawatana Chairman, Chief Executive Officer and Chairman of the Remuneration Committee

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน
 Mrs. Duangthip Eamrungroj Director and Member of the Remuneration Committee 

3. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 Mr. Montol Hunsakunarom Director and Managing Director

4. นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ กรรมการ
 Mr. Somchai Choonharas Director

5. นายเอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ
 Mr. Ekkarat Kladpan Director

6. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน
 Miss Chnida Suwanjutha Independent Director, Chairman of the Audit Committee and Member of the Remuneration Committee

7. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 Mr. Chaiyavat Nitayaporn Independent Director and Member of the Audit Committee

8. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 Mr. Paritud Bhandhubanyong Independent Director and Member of the Audit Committee

9. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ
 Mrs. Walairat Pongjitt Director

คณะกรรมการ
BOARD OF DIRECTORS

1 27 6 3 48 59
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คณะผู้บริหาร
MANAGEMENT TEAM

1. นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการค่าตอบแทน
 Mr. Suradej Boonyawatana Chairman, Chief Executive Officer and Chairman of the Remuneration Committee

2. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 Mr. Montol Hunsakunarom Director and Managing Director

3. นางสาวณัฐญา นวลพลับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน
 Miss Nattaya Nuanplub Assistant Managing Director - Accounting & Finance Unit

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

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

6. นายสุรศักดิ์ ภัสสร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและพลังงานสะอาด
 Mr. Surasak Passorn Assistant Managing Director - Sales for Building Material and Clean Energy Products Unit

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

1 2 3 47 6 5



รายงานประจำาปี 255810 รายงานประจำาปี 255810

 กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด 

กลุ่มผลิตภัณฑ์
 กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม 

 กลุม่ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ 

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
อตุสาหกรรม ปัจจบุนับรษิทัถอืเป็นหนึ่งในผูน้ำาในธรุกจิกลุม่ผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำาบดันำ้าเสยีและระบบสำารองนำ้า และ
เป็นหนึ่งในผูน้ำาการผลติและจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม บรษิทัมทีี่ตั้งสำานกังานใหญ่อยูท่ี่อาคารพรเีมยีร์เพลซ  
เลขที่ 2 ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร และมโีรงงานผลติขนาดพื้นที่ประมาณ 46 ไร่  
ตั้งอยู่ที่เขตอตุสาหกรรมกบนิทร์บรุ ีตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุี

บรษิทัมบีรษิทัย่อยจำานวน 3 บรษิทัได้แก่
1. บรษิทั พรเีมยีร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากดั (PHA)
2. บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั (IGC) 
3. บรษิทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั (PPG) เดมิชื่อ บรษิทั พพี ีวนิด์ เอน็เนอร์จ ีจำากดั (PPW)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ปี 2558 
 ในปี 2558 บรษิทัได้มนีวตักรรมใหม่ ได้แก่ ระบบแยกไขมนัอตัโนมตั ิ(Auto Grease Remover) สามารถควบคมุการดกัและ

ระบายไขมันได้แบบอัตโนมัติ นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น  
ถงับำาบดันำา้เสยีรุน่แซทส์ พอี ี(SATS PE) ที่เป็นถงับำาบดัรุน่แรกของบรษิทั ซึ่งผลติด้วยพลาสตกิโพลเีอทลินีตามความนยิมใน
ตลาดปัจจบุนั ทั้งนี้บรษิทัให้ความสำาคญักบัการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่เป็นอย่างมากและมแีผนการลงทนุในอนาคตสำาหรบั
กระบวนผลติเพื่อรองรบัการออกผลติภณัฑ์ใหม่ ทั้งระบบสำารองนำ้า และระบบบำาบดันำ้าเสยีอย่างต่อเนื่อง 

 บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อ Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่สมัครเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนและมีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน
ตามตวัชี้วดั ESG (Environmental, Social, Governance : ESG) โดยเป็น 1 ในจำานวน 7 บรษิทั ในกลุ่มที่มมีูลค่าหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาดไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท

 บริษัทได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 จาก 
สถาบนัไทยพฒัน์ ในระดบั 5 ซึ่งเป็นระดบัที่สงูสดุ แสดงให้เหน็ถงึนโยบายที่ครอบคลมุถงึหุน้ส่วนทางธรุกจิ ที่ปรกึษา ตวักลาง 
หรือตัวแทนในการดำาเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ การดำาเนินการผลักดันให้คู่ค้าใน 
ห่วงโซ่ธุรกิจดำาเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่าย
สินบน รวมถึงการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดย 
หน่วยงานที่มอีำานาจหน้าที่ว่ามกีารฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกบัการคอร์รปัชั่น 

 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการ 
ประชมุผู้ถอืหุ้นตั้งแต่ก่อนวนัประชมุ วนัประชมุ และภายหลงัวนัประชมุด้วยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557-2558 

 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และได้รับการรับรองระบบงานและ 
รบัรางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทำางานจากกระทรวงแรงงาน 
ต่อเนื่องกนัเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2558

 บรษิทัได้รบัรางวลัโครงการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างมสี่วนร่วม (CSR-DIW) ต่อเนื่องกนั 
ตั้งแต่ปี 2553 - 2558



รายงานประจำาปี 255812

 บรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐานจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 เมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2558 
 บริษัทได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ทุกคนในองค์กรให้ความ

ร่วมมือร่วมใจดำาเนินงานอย่างเป็นพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ 
วฒันธรรมองค์กร

 บริษัทได้ประกาศให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovation Company) เพื่อสร้างความยั่งยืน
ของธุรกิจ พนักงานและสังคมสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “คิดและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”  
ทั้งกระบวนการห่วงโซ่อุปทานธุรกิจของบริษัทสู่องค์กรสีเขียว โดยปรับปรุงกระบวนการทำางานเพื่อลดความสูญเปล่า 
พฒันาการเพิ่มมูลค่าในผลติภณัฑ์ควบคู่กบัการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน

 บริษัทย่อย IGCได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่ามีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน 
ประกอบกจิการ ตามโครงการโรงงานสขีาวระดบัที่ 3 

ปี 2557
 บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น ระบบบำาบัดนำ้าเสียแบบเติมอากาศ  

“BIOFil” ที่มีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และมีประสิทธิภาพสูง สามารถนำานำ้าทิ้งที่ผ่านระบบกลับมาใช้ 
ประโยชน์ได้ สำาหรับระบบสำารองนำ้ามีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความนิยมของตลาด ได้แก่ ถังเก็บนำ้า  
“PP. Safe” 

 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายและ 
ระบบป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชั่น

 บรษิทัได้รบัรางวลั Investors’ Choice Award ประจำาปี 2557 ซึ่งจดัขึ้นโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ 
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 100 คะแนนเต็ม  
ในปีแรกภายหลงัจากที่ได้เข้าเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัทได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ในการจัดอันดับธุรกิจด้านพัฒนาความยั่งยืน มีการดำาเนินการโดดเด่นด้าน
สิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (ESG100) บริษัทเป็น 1 ใน 100 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้งหมด 567 บริษัทใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการระดับทอง จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

 โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งที่ดำาเนนิการโดย IGC ได้การรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
 เดอืนมกราคม PPG (เดมิชื่อ PPW) เพิ่มทนุจดทะเบยีนเป็น 5 ล้านบาท บรษิทัซื้อหุ้นเพิ่มทนุและมสีดัส่วนการถอืหุ้นใน PPW 

คดิเป็นร้อยละ 80.00
ปี 2556
 บริษัทได้มีการพัฒนาสินค้าระบบการนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่ “MaxFil” เป็นระบบกรองนำ้าที่เหมาะกับอาคารขนาดกลาง 

ถงึขนาดใหญ่ ตลอดจนโรงงานอตุสาหกรรมที่มกีารใช้นำ้าในปรมิาณสูง และออกผลติภณัฑ์ใหม่ถงัสำารองนำ้า “Smart Tank” 
ให้เป็นไปตามความนิยมของตลาด และได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  
(Solar Rooftop) โดยบรษิทัเป็นผู้ออกแบบ ตดิตั้ง วางระบบ และนำาเข้าอปุกรณ์ของระบบ Solar Rooftop

 บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริ่มทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 
กมุภาพนัธ์ 2556 ด้วยทนุจดทะเบยีนและชำาระแล้ว 300 ล้านบาท

 เดอืนเมษายน IGC ได้เปิดดำาเนนิการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ เพิ่มอกี 2 แห่งด้วยกำาลงัการผลติแห่งละ 5 เมกะวตัต์
รวมเป็น 10 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำาบลชำาผักแพว และ ตำาบลห้วยแห้ง จังหวัดสระบุรี ทำาให้ IGC เปิดดำาเนินการโรงไฟฟ้า 
ครบทั้ง 3 แห่ง มกีำาลงัการผลติไฟฟ้ารวม 15 เมกะวตัต์ตั้งแต่เดอืนเมษายน 2556

 เดอืนกนัยายนบรษิทัได้จดทะเบยีนจดัตั้งบรษิทัย่อย PPG (เดมิชื่อ PPW) เพื่อศกึษาความเป็นไปได้ในการประกอบธรุกจิผลติ
ไฟฟ้าพลงังานลม โดยมทีนุจดทะเบยีน 1 ล้านบาท

 บริษัททะยอยลงทุนเพิ่มใน IGC โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทถือหุ้นใน IGC คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.60 ของ 
ทนุจดทะเบยีนของ IGC จำานวน 600 ล้านบาท

 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการ 
บรหิารจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มกีารตดิตามประเมนิผลและทบทวนเพื่อการพฒันาอย่างต่อเนื่อง
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2. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถอืหุ้นของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558

โดยมโีครงสร้างการถอืหุ้นและการประกอบธรุกจิของบรษิทัย่อยดงันี้
1) PHA ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ภายใต้ตราสินค้า “MIRAGE” ซึ่งเป็น

ตราสินค้าของ PHA เอง โดยเป็นการจัดจำาหน่ายผ่านลูกค้าที่เป็นร้านค้าจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีศักยภาพทั้งในประเทศ และ 
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยบริษัทถือหุ้นใน PHA จำานวน 9,997 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน 
ของ PHA และเพื่อการบริหารให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการบริหารจัดการ บริษัทจึงโอนส่วนงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของ PHA  
ไปรวมเป็นหน่วยงานของ PPP ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2559

2) IGC เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ซึ่งจดัอยูใ่นประเภทผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (Very Small Power Producer  
หรือ VSPP) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทน 
ของสำานกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยแหล่งรายได้หลกัมาจากค่าไฟฟ้าและเงนิส่วนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder) 
จากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค โดยบรษิทัถอืหุ้นใน IGC คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 75.60 ของทนุจดทะเบยีนของ IGC 

3) PPG เดมิชื่อ บรษิทั พพี ีวนิด์ เอน็เนอร์จ ีจำากดั ได้จดัตั้งขึ้นโดยมวีตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาความเป็นไปได้ในการประกอบธรุกจิ 
ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม แต่ภายหลังเมื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมปรากฏว่าบริเวณที่จะจัดตั้งโครงการ 
ไม่สามารถรองรับการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้ จึงยุติการศึกษาโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ดีบริษัทยังมีวัตถุประสงค ์
เพื่อผลติและจำาหน่ายพลงัไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน และได้เปลี่ยนชื่อบรษิทัเป็นบรษิทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั “PPG” ตามมติ 
พิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ดำาเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ 
บริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โดยบริษัทถือหุ้นใน PPG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00  
ของทนุจดทะเบยีน PPG

3. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด (PFC) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  
ให้ดำาเนนิการด้านงานบรหิารและงานสนบัสนนุแก่บรษิทัและบรษิทัย่อย ตามสญัญาว่าจ้างบรหิารและให้คำาปรกึษาธรุกจิ โดยขอบเขต
การให้บรกิารของ PFC ครอบคลมุงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านการบรหิารและนโยบาย งานสนบัสนนุด้านบญัชแีละการเงนิ ด้านการ
พฒันาธรุกจิและการลงทนุ ด้านระบบงานและข้อมูล ด้านทรพัยากรบคุคลและงานประชาสมัพนัธ์ การว่าจ้างดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์
เพื่อเป็นการแยกงาน (outsourcing) ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อใช้บริการจากหน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  
ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท  
เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บรษิทัจะต้องจดัหาบคุลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรบังานสนบัสนนุให้ครอบคลมุในทกุๆ ด้าน 

อย่างไรกต็าม การทำาสญัญากบั PFC ดงักล่าว ถอืเป็นการทำารายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการทำารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้หาก PFC  
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา หรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำารายละเอียด  
และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นของความเหมาะสม 
ของสญัญาที่เปลี่ยนแปลงไปทกุครั้งก่อนเข้าทำาสญัญาใหม่

99.97 %

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อินฟินิท กรีน จ�ากัด 
(IGC)

บริษัท พรีเมียร์ โฮม 
แอพพลายแอนซ์ จ�ากัด (PHA)

บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จ�ากัด 
(PPG) 

75.60 % 80.00 %
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โครงสร้างรายได้      

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	

หมายเหตุ : * รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด คำานวณรวมรายได้จากเงินส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า (Adder)
  # รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ยรับ ฯลฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
บรษิทัเป็นผู้ออกแบบ ผลติ นำาเข้า จดัจำาหน่ายสนิค้าและบรกิาร ผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งประเภทของผลติภณัฑ์

หลกัๆ ดงันี้ 
 ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

ปัจจบุนัวสัดทุี่ใช้ในการผลติถงับำาบดันำ้าเสยีโดยทั่วไปมด้ีวยกนั 2 ชนดิ ได้แก่ ไฟเบอร์กลาสและวสัดพุลาสตกิโพลเีอทลินี  บรษิทั
เป็นผูน้ำาในการผลติและจดัจำาหน่ายระบบบำาบดันำ้าเสยีที่ผลติจากวสัดปุระเภทไฟเบอร์กลาส ทั้งนี้ผลติภณัฑ์ถงับำาบดันำ้าเสยีของบรษิทั
ผลติภายใต้หลายตราสนิค้าของบรษิทั เช่น แซทส์ (SATS) แอโรวลี (AEROWHEEL) แอโรแมกซ์ (AEROMAX) อโีค่แท้งค์ (ECO TANK) 
และ ไบโอฟิล (BIOFil) เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นยิมและยอมรบักนัอย่างกว้างขวางในด้านคณุภาพ ความทนทานและความหลากหลายของ
ผลติภณัฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกนัของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างด ีสำาหรบัถงับำาบดันำ้าเสยีของบรษิทัมทีั้งระบบ
เตมิอากาศและระบบไม่เตมิอากาศ โดยผลติภณัฑ์ระบบบำาบดันำ้าเสยีของบรษิทัแบ่งตามการใช้งานเป็น 2 ประเภท ดงันี้

- ระบบบำาบดันำ้าเสยีสำาหรบับ้านพกัอาศยั เช่น ถงัแซทส์ (SATS) ถงัอโีค่แท้งค์ (ECO TANK) ถงัดกัไขมนัพ.ีพ.ี 
- ระบบบำาบดันำ้าเสยีสำาหรบัอาคารขนาดกลางถงึใหญ่ และโรงงานอตุสาหกรรม ได้แก่ ถงัแอโรวลี (AEROWHEEL) ถงัแอโรแมกซ์  

(AEROMAX) ถงัซูเปอร์แซทส์ (SUPERSATS) และถงัดกัไขมนั พ.ีพ.ี

  รายได้รวม  ดำาเนินการ %การถือหุ้น ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

    โดย ของบริษัท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท - 846.40 55.90 864.07 49.84 717.49 47.19

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง บริษัท - 271.60 17.94 439.16 25.33 405.34 26.67
  และอุตสาหกรรม   

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า PHA 99.97 95.12 6.28 122.54 7.07 166.95 10.98
  ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน

4. กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า พลังงานสะอาด* IGC 75.60 281.86 18.61 288.37 16.64 220.00 14.47

รวมรายได้จากการขายและบริการ   1,494.98 98.73 1,714.14 98.88 1,509.78 99.31

รายได้อื่น#   19.24 1.27 19.47 1.12 10.55 0.69

รายได้รวม   1,514.22 100.00 1,733.61 100.00 1,520.33 100.00



15บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

ในปี 2558 บรษิทัได้พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด ได้แก่
- ระบบแยกไขมนัอตัโนมตั ิ(Auto Grease Remover) สามารถควบคมุการดกัและระบายไขมนัได้แบบอตัโนมตั ิ
- ถงับำาบดันำ้าเสยีรุ่นแซทส์ พอี ี (SATS PE) ที่เป็นถงับำาบดัรุ่นแรกของบรษิทั ซึ่งผลติด้วยพลาสตกิโพลเีอทลินี ตามความนยิม

ในตลาดปัจจบุนั
 อุปกรณ์ส�ำหรับระบบน�้ำและน�้ำเสีย 

บริษัทเป็นผู้จัดจำาหน่ายอุปกรณ์สำาหรับระบบนำ้าและนำ้าเสีย ได้แก่ อุปกรณ์ปั๊มนำ้าเสียและเครื่องเติมอากาศซูรูมิ (TSURUMI) 
เครื่องเตมิอากาศแอร์เพยีว (AIR PURE) เครื่องเตมิอากาศฟลุ๊คส์ (FUCHS) รวมถงึอปุกรณ์สำาหรบัการปรบัปรงุคณุภาพนำา้ 

 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 
 ระบบน�ำน�้ำกลับมำใช้ใหม่

บรษิทัเป็นผูอ้อกแบบ ผลติและจำาหน่ายผลติภณัฑ์ที่นำานำ้าที่ผ่านการบำาบดักลบัมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นระบบกรองนำา้ที่เหมาะกบัอาคาร
ขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ ตลอดจนโรงงานอตุสาหกรรมที่มกีารใช้นำ้าในปรมิาณสูง ได้แก่ ผลติภณัฑ์ MaxFil 

 ระบบบ�ำบัดอำกำศเสีย
บรษิทัเป็นผู้ออกแบบ ผลติและจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์ระบบกรองอากาศ และระบบบำาบดักลิ่น ได้แก่ สครบัเบอร์ (Scrubber)  

ไบโอ สครบัเบอร์ (Bio Scrubber) 
 กำรให้บริกำรดูแลระบบน�้ำและระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

บรษิทัให้บรกิาร รบัออกแบบ ปรบัปรงุ แนะนำา  และดแูลจดัการระบบนำา้และระบบบำาบดันำา้เสยี ทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ของ
อาคารประเภทต่างๆ แบบครบวงจร โดยผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่ลกูค้าอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยมปีระเภทการให้บรกิารดงันี้

- การให้บรกิารระบบบำาบดันำ้าเสยีขนาดเลก็
- การให้บรกิารระบบบำาบดันำ้าเสยีขนาดใหญ่
- การให้บรกิารซ่อมอปุกรณ์สำาหรบัระบบนำ้าและนำ้าเสยีทกุชนดิ
- การให้บรกิารการวเิคราะห์คณุภาพนำ้าเสยี
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรม 
บริษัทดำาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบและติดตั้งวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่ทำา

จากซีเมนต์เสริมใยแก้ว พลาสติกเสริมใยแก้ว วัสดุอะครีลิคเสริมใยแก้ว และผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูป ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และผลิตภัณฑ์สำาหรับงาน
โครงการ โดยสามารถแบ่งประเภทของแต่ละผลติภณัฑ์ได้ดงันี้

 ผนังเบำส�ำเร็จรูป บัวประดับ และวัสดุตกแต่งส�ำหรับงำนสถำปัตยกรรมอำคำร
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายวัสดุอาคาร ที่ผลิตจากวัสดุซีเมนต์เสริมใยแก้วที่สามารถตอบสนองต่อการออกแบบได้ตาม

จินตนาการของสถาปนิก ในรูปแบบลักษณะที่ซับซ้อนยากแก่การผลิตและติดตั้งได้โดยวัสดุทั่วไปในท้องตลาด วัสดุซีเมนต์เสริม 
ใยแก้ว มีนำ้าหนักเบาแต่มีความทนทานและทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศ สามารถนำามาออกแบบใช้ในเกือบทุกอาคาร ตอบสนองต่อ 
รปูแบบทั้งอาคารย้อนยคุและทนัสมยั มคีวามเหมาะสมต่อการนำาไปออกแบบปรบัปรงุอาคารเก่าที่ต้องการลดภาระนำา้หนกับรรทกุของ
โครงสร้างอาคารเก่าและมคีวามรวดเรว็ในการผลติและตดิตั้งใช้งาน

 ระบบผนังกันเสียง
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายระบบผนังกันเสียง โดยได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการควบคุมเสียงและ

ออกแบบระบบผนงักนัเสยีงจากบรษิทั ASAHI BUILDING-WALL CO., LTD ประเทศญี่ปุ่น โดยผลติภณัฑ์ระบบควบคมุเสยีงผลติจาก
หลากหลายวสัด ุ ได้แก่ ซเีมนต์เสรมิใยแก้ว พลาสตกิเสรมิใยแก้ว เหลก็ขึ้นรูป อะครลีคิ เป็นต้น ทั้งนี้ผลติภณัฑ์ระบบผนงักนัเสยีง
สามารถออกแบบโดยใช้หลกัการควบคมุเสยีงรบกวน การลดระดบัเสยีงรบกวน ด้วยการสะท้อน กระจายเสยีง และดูดซบัเสยีง โดย
มปีระสทิธภิาพในการลดระดบัเสยีงรบกวนจากแหล่งกำาเนดิเสยีงและลดระดบัเสยีงรบกวนในจดุรบัผลกระทบจากเสยีง โดยออกแบบ
ให้สามารถใช้กบัโครงการในระบบจราจร โรงงานอตุสาหกรรมและโครงการอาคารที่พกัอาศยั
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 หลังคำและผนังเหล็กขึ้นรูปส�ำหรับอำคำรและโรงงำน
บรษิทัเป็นผู้จำาหน่ายและให้บรกิารตดิตั้งระบบหลงัคาและผนงัเหลก็ขึ้นรูป ผลติภณัฑ์หลงัคาและผนงัเหลก็ขึ้นรูป ถูกออกแบบ

เพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้งานในอาคารโรงงานที่ต้องการความรวดเรว็ในการก่อสร้าง และลดปัญหาการรั่วซมึจากรอยต่อ มนีำา้หนกัเบา  
ลดค่าใช้จ่ายโครงสร้างหลงัคา ผลติภณัฑ์มคีณุภาพได้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) ผลติจากวสัดเุหลก็ที่มคีณุภาพสงูและได้รบั 
การเคลอืบด้วยวสัดเุคลอืบและสทีี่มคีวามทนต่อทกุสภาพอากาศ โดยมหีลายรปูทรงเพื่อรองรบัและตอบสนองต่อรปูแบบอาคารที่หลากหลาย

 อ่ำงอำบน�้ำ และอุปกรณ์ส�ำหรับห้องน�้ำ
บรษิทัให้บรกิารรบัออกแบบ ผลติ นำาเข้าและจำาหน่าย ผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวกบัห้องนำ้า ได้แก่ อ่างอาบนำ้า อ่างล้างหน้า ห้องนำ้า

สำาเรจ็รปู ชั้นวางของ ผนงันวดตวั ถาดอาบนำา้ ผนงัและพื้นห้องนำา้ โดยใช้วสัดทุี่มคีณุภาพสงู ได้แก่ วสัดอุะครลีคิและวสัดไุฟเบอร์กลาส
 ท่อทนต่อสำรเคมี ถังบรรจุสำรเคมี และอุปกรณ์ทนต่อสำรเคมี

บรษิทัให้ความสำาคญักบัคณุภาพชวีติและสิ่งแวดล้อม โดยคำานงึถงึคณุภาพของผลติภณัฑ์ ท่อ ถงั และอปุกรณ์ที่ถูกผลติด้วย
พลาสตกิเสรมิใยแก้ว โดยเลอืกใช้วสัดทุี่มคีณุภาพสูงและทนต่อการกดักร่อนจากสารเคมทีี่สมัผสัและบรรจ ุและยงัเหมาะสมกบัการ
ใช้ในงานอตุสาหรรมได้อย่างปลอดภยั

 ท่อทนต่อสารเคม ีถงับรรจสุารเคม ีและอปุกรณ์ทนต่อสารเคม ีได้ถกูออกแบบ ทดสอบตามหลกัวศิวกรรมและผลติด้วยเครื่องจกัร
ที่ทนัสมยัด้วยระบบ Auto Spray และ Filament Winding โดยให้บรกิาร ออกแบบ แนะนำา ผลติและจำาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ผลิตภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ (Solar rooftop)  
บรษิทัเป็นผู้ให้บรกิารสำารวจ ออกแบบ ตดิตั้ง และวางระบบ ผลติภณัฑ์ระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบน

หลงัคา (Solar rooftop) และยงัเป็นตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ อปุกรณ์ต่างๆ ของระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ (Solar PV 
System) จากผูผ้ลติที่มชีื่อเสยีงอนัดบัต้นๆ ของโลก อาท ิแผงโซล่าเซลล์ REC จากประเทศนอร์เวย์  JINKO จากประเทศจนี เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั SMA จากประเทศเยอรมน ีอปุกรณ์จบัยดึแผงโซล่าเซลล์ (Mounting Structures) แบตเตอรี่
สำาหรบัการจดัเกบ็พลงังานไฟฟ้า (Solar Battery) จากระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ เพื่อนำามาใช้ในการตดิตั้งให้กบัลูกค้า
โครงการของบรษิทั และเพื่อการจำาหน่ายให้ผู้ซื้อทั่วไป
1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1.2.1 กลยุทธ์การแข่งขันและทิศทางการดำาเนินงาน
บรษิทัมุง่เน้นปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารจดัการภายในให้มปีระสทิธภิาพ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาบคุลากร รวมถงึการจดัการ

องค์ความรู ้(Knowledge Management) อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสรมิให้เกดิการต่อยอดและสร้างนวตักรรม 
โดยคำานงึถงึความต้องการของลูกค้าเป็นสำาคญัและให้คณุค่ากบัผู้มสี่วนได้เสยีในทกุๆ ด้านของธรุกจิ โดยมุ่งตอบสนองและรบัมอืกบั
การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาดได้รวดเรว็  การวางแผนไปสู่อนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่การร่วมมอืระหว่างบรษิทั คู่ค้าและพนัธมติร
ทางธรุกจิ รวมไปถงึพฒันากระบวนการทำางานที่มปีระสทิธภิาพเพิ่มขึ้นเพื่อการเตบิโตอย่างยั่งยนื

กลยุทธ์และทิศทำงกำรด�ำเนินงำน ที่บริษัทน�ำมำใช้ แบ่งออกเป็น 5 ด้ำน ได้แก ่
 ด้ำนธุรกิจ 

บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำามาวางแผนและปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ทั้งนี้บรษิทัได้เน้นการเตบิโตของยอดขาย การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของสนิค้าเดมิ และวางตลาดผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่
ตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถงึขยายตลาดไปยงัภูมภิาค ตามทศิทางแนวโน้มการเตบิโตที่มกีารกระจายตวัไปยงัภูมภิาค การค้าชายแดน 
รวมถงึการเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายในต่างประเทศ เพื่อให้มกีารกระจายรายได้จากแหล่งต่างๆ นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารพฒันาสนิค้า
เพื่อให้มรีาคาที่แข่งขนัได้ สร้างความแตกต่างจากผลติภณัฑ์ในท้องตลาด การสร้างกจิกรรมส่งเสรมิการขายต่างๆ ผ่านช่องทางเดมิ
และช่องทางใหม่ๆ รวมถงึการศกึษารูปแบบทางธรุกจิที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มของสงัคมและลูกค้า

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารพฒันาธรุกจิ ผลติภณัฑ์และบรกิารร่วมกบัผู้ผลติ ผู้จดัจำาหน่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ได้สนิค้า
ที่มคีณุภาพ ราคาที่เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิและกำาลงัซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สามารถแข่งขนัได้รวมไปถงึการศกึษารูปแบบ
ธรุกจิใหม่ๆ กบัคู่ค้า

 ด้ำนกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
บรษิทัได้มกีารศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคผ่านโครงการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ (Customer Relationship Management) ที่ทางบรษิทัได้จดัทำา

อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทกุปี เพื่อตดิตามความเปลี่ยนแปลงของลกูค้ากลุม่เป้าหมายและคูแ่ข่งอย่างใกล้ชดิ และนำามาวเิคราะห์เพื่อหาจดุอ่อน 
จดุแขง็ และโอกาสในการพฒันาปรบัปรงุการบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่สอดรบักบัความต้องการของลกูค้ากลุม่เป้าหมาย

 ด้ำนกำรจัดกำรภำยใน
บรษิทัได้มกีารปรบัปรงุการบรหิารงานภายในอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั เพิ่มประสทิธภิาพการทำางาน 

ลดความซำา้ซ้อน ลดต้นทนุ และนำาไปสูก่ารสร้างโอกาสใหม่ๆในการดำาเนนิงาน ทั้งนี้บรษิทัมกีารจดัตั้งคณะกรรมการข้ามสายงาน อาท ิ
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คณะกรรมการพจิารณาสนิเชื่อซึ่งมกีารประชมุและตดิตามหนี้ที่มปีัญหาอย่างสมำา่เสมอและควบคมุลูกหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
คณะทำางานด้านผลติภณัฑ์เพื่อให้ทนักบัสถานการณ์ภายนอก

 ด้ำนกำรจัดกำรบุคลำกร
บรษิทัเน้นการเพิ่มขดีความสามารถขององค์กร ด้วยการสร้างและพฒันาบคุลากรเพื่อรองรบัการเตบิโตของธรุกจิ ทั้งนี้สนิค้าและ

บรกิารของบรษิทัอาศยัองค์ความรูแ้ละความชำานาญทางด้านเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ บรษิทัจงึเน้นการฝึกอบรม
อย่างสมำ่าเสมอเพื่อพฒันาขดีความสามารถ (Competency) ให้เกดิการฝึกฝนจนเกดิความชำานาญ (Best Practice) ผ่านการจดัการองค์
ความรู้ (Knowledge Management) การสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู้ (Learning Organization) ทั้งนี้เป็นแนวทางที่บรษิทัดำาเนนิการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สนิค้าและบรกิารเป็นที่ต้องการของลูกค้าและมขีดีความสามารถในการแข่งขนั

 ด้ำนนวัตกรรม
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเป็นส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ สินค้า และบริการในระยะยาว เพื่อสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันและทำาให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน พนักงานและองค์กรจึงมีการผลักดันโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ขึ้นภายในองค์กร โดยร่วมมือกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency) พัฒนากระบวนการจัดการนวัตกรรม  
เพื่อกระตุ้นให้เกดิการค้นคว้า ความคดิสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากผลติภณัฑ์เดมิและการค้นคว้าหานวตักรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่

1.2.2 แนวโน้มอุตสาหกรรม
จากการเป็นกลุ่มผลติภณัฑ์ที่แปรผนัและได้รบัผลกระทบโดยตรงจากภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ทั้งในส่วนของอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการอยู่อาศยั อาคารเพื่อการพาณชิย์ อตุสาหกรรม และสาธาณูปโภคขั้นพื้นฐาน ดงันั้นแนวโน้มอตุสาหกรรมจงึเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกบัภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์และอตุสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศในภาพรวม

สถานการณ์ของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในปี 2558 อยู่ในภาวะชะลอตัวลงตลอดทั้งปี  
โดยพื้นที่รบัอนญุาตก่อสร้างรวมทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วยที่อยู่อาศยั อาคารพาณชิย์ อตุสาหกรรมและอื่นๆ มพีื้นที่ลดลงถงึ 11.5% 
ซึ่งเป็นการลดลงตดิต่อกนัเป็นปีที่ 3 แสดงถงึภาวะการถดถอยของอตุสาหกรรมก่อสร้างอย่างรนุแรง อกีทั้งยงัเป็นไปในทศิทางเดยีวกบั
ปรมิาณการใช้ปนูซเีมนต์ คอนกรตี และเหลก็เส้น ซึ่งเป็นวสัดหุลกัในอตุสาหกรรมก่อสร้าง ที่มปีรมิาณการใช้ลดลงระหว่าง 0.8% - 5.3%  
ส่งผลกระทบต่อตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างให้มีขนาดเล็กลง ทำาให้เกิดภาวะการแข่งขันรุนแรงยิ่งขึ้น 
ตลอดทั้งปี เนื่องจากกำาลังการผลิตคงเหลือเพิ่มขึ้น โดยแนวโน้มอตุสาหกรรมเป็นการใช้กลยทุธ์ด้านราคาในการรกัษายอดขายและ
ส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละบรษิทัไว้

ในช่วงเดอืนตลุาคม คณะรฐัมนตรไีด้อนมุตัมิาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิภาคอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ซื้อที่อยู่อาศยัในกลุ่มผู้มรีายได้น้อย และช่วยบรรเทาผลกระทบในภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ด้วยมาตรการผ่อนปรนเรื่องการอนมุตั ิ
สนิเชื่อที่อยูอ่าศยั มาตรการลดค่าธรรมเนยีมในการทำาธรุกรรมการซื้อที่อยูอ่าศยั และการหกัลดหย่อนภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา สำาหรบั
ที่อยู่อาศยัที่มรีาคาไม่เกนิ 3 ล้านบาท แต่เป็นมาตรการระยะสั้น 6 เดอืนเท่านั้น ซึ่งส่งผลดชี่วยให้ตลาดอสงัหารมิทรพัย์มกีารปรบั
สมดลุ เนื่องจากปัจจบุนัตลาดอสงัหารมิทรพัย์มจีำานวนที่อยู่อาศยัคงค้างเหลอืขายสะสมเป็นจำานวนมาก โดยมาตรการดงักล่าวคาด
ว่าไม่ได้สร้างผลกระทบเชงิบวกต่ออตุสาหกรรมก่อสร้างและผลติภณัฑ์ของบรษิทั เนื่องจากเป็นการระบายที่อยูอ่าศยัคงค้างเหลอืขาย
ของผู้ประกอบการอสงัหารมิทรพัย์และมาตรการมรีะยะเวลาจำากดัและดำาเนนิการในช่วงปลายปีเท่านั้น

ด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนของภาครัฐ ยังต้องรอความชัดเจนของ
โครงการด้านเงนิลงทนุและระยะเวลาที่จะเริ่มดำาเนนิการ ซึ่งโครงการต่างๆ มแีนวโน้มที่ล่าช้ากว่าแผนงาน ทั้งนี้โครงการต่างๆ ที่มกีาร
ประมลูงานและดำาเนนิการก่อสร้างไปแล้ว พบว่าส่วนใหญ่ล่าช้ากว่าแผนงาน ตลอดจนโครงการที่รอเปิดประมลูกล่็าช้ากว่าแผนปฏบิตัิ
การที่กำาหนดไว้ ส่งผลต่อการชะลอการลงทนุของภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ที่อาศยัการเปิดตวัโครงการใหม่ๆ ตามเส้นทางโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งคาดว่าทำาให้กลุม่ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างยงัอยูใ่นภาวะซบเซาไปถงึปี 2559 ทั้งนี้คาดว่าหากภาครฐัได้ประมลู
โครงการต่างๆ ตามแผนงานตลาดวสัดกุ่อสร้างกม็แีนวโน้มที่จะขยายตวัได้ดใีนระยะต่อไป

1.2.3 ภาวะการแข่งขัน
บรษิทัถอืเป็นหนึ่งในผู้นำาการผลติและจดัจำาหน่ายในผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม วสัดกุ่อสร้าง อตุสาหกรรมและพลงังานสะอาด 

ซึ่งเป็นสนิค้าและบรกิารที่ต้องอาศยัความรูแ้ละความเชี่ยวชาญทางด้านวศิวกรรม โดยบรษิทัมขีดีความสามารถในการแข่งขนัหลายด้าน 
ทั้งความเชี่ยวชาญของบคุคลากร การผลติ คณุภาพของผลติภณัฑ์ การส่งมอบที่ทนัเวลา สนิค้ามคีวามหลากหลายและการให้บรกิารที่
ครบวงจร ซึ่งมุง่เน้นในการทำาตลาดระดบักลางถงึระดบับนของกลุม่พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทต่างๆ เช่น บ้านพกั  คอนโดมเินยีม 
โรงแรม ห้างสรรพสนิค้า โรงงานอตุสาหกรรม ตลอดจนโครงการสาธารณูปโภคของภาครฐั ทั้งนี้บรษิทัได้เริ่มทำาการตลาดถงับำาบดั 
นำ้าเสยีที่ผลติด้วยพลาสตกิโพลเีอทลินี สำาหรบัโครงการที่อยูอ่าศยัแนวราบ เนื่องจากเลง็เหน็ว่าเป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่ และสอดคล้อง
กบัแนวโน้มของตลาดอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์แนวราบที่ใช้กลยทุธ์ด้านราคาในการดำาเนนิธรุกจิ
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จากภาวะการชะลอตวัลงของพื้นที่รบัอนญุาตกอ่สร้างรวมทั้งประเทศที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ป ีตดิต่อกนั ทำาให้สถานการณ์
การแข่งขนัทางการตลาด มสีภาวะการแข่งขนัรนุแรงมากขึ้นเมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา เนื่องจากอปุสงค์ลดลงจากภาวะการชะลอตวัของ
ภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์และอตุสาหกรรม ทั้งนี้ส่งผลให้ตลาดผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างมขีนาดเลก็ลง จงึเกดิการแข่งขนัด้านราคาเพื่อ
รกัษายอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้บรษิทัมยีอดขายลดลง อย่างไรกต็ามบรษิทัไดพ้ยายามบรหิารจดัการทั้งขบวนการ
ให้มปีระสทิธภิาพ โดยมมีาตรการเชงิรกุและรบัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพตลาดในแต่ละพื้นที่ เพื่อรกัษาขดีความสามารถ
ในการแข่งขนั

สำาหรบัผลติภณัฑ์ระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา (Solar Rooftop) ในปี 2558 เริ่มมกีารแข่งขนัสูง
มากขึ้นจากปีก่อนๆ จากการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นการทำาธรุกจิรบังานโครงการต่างๆ จากนโยบายของภาครฐั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรบัซื้อไฟฟ้าจากบ้านที่อยู่อาศยัที่ตดิตั้งระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา (Solar 
Rooftop) เพื่อการขายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค โดยมขีนาดโครงการรบัซื้อไฟฟ้า จำานวนรวม 200 เมกะวตัต์ ในภาพรวมของ
อตุสาหกรรมผลจากโครงการดงักล่าวทำาให้เกดิผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ทำาให้มกีารแข่งขนัที่สูงมากขึ้น แต่ด้วยการดำาเนนิ
งานในขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ มรีะเบยีบกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องจำานวนมากที่ต้องปฏบิตั ิมผีลให้ลูกค้า ผู้สนใจ
บางส่วนมกีารเปลี่ยนใจชะลอโครงการหรอืยกเลกิโครงการ อย่างไรกต็ามเนื่องจากทศิทางตามแผนธรุกจิของบรษิทัไม่ได้มุ่งเน้นเพยีง
แค่รบังานลูกค้าโครงการภาครฐัเท่านั้น แต่ยงัมุ่งเน้นให้บรกิาร ทั้งการจำาหน่ายอปุกรณ์ของระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์
ที่ตดิตั้งบนหลงัคา และการทำางานโครงการกบักลุ่มลูกค้าภาคเอกชน กลุ่มผู้รบัเหมางานตดิตั้งระบบ Solar Rooftop กลุ่มลูกค้าที่เป็น
บ้านที่อยู่อาศยั อาคารพาณชิย์ต่างๆ กลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม อาคารคลงัสนิค้าที่มวีตัถปุระสงค์หลกัในการใช้ผลติภณัฑ์นี้เพื่อช่วย
ลดค่าไฟฟ้าของอาคารในปัจจุบันและในระยะยาวที่ค่าไฟฟ้าอาจจะปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ  
อกีทั้งเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัอาคารของตน จงึทำาให้ได้รบัการตอบรบัที่ดจีากกลุม่ลกูค้าเป้าหมายดงักล่าว อกีทั้งบรษิทัเน้น
การจำาหน่ายผลติภณัฑ์คณุภาพสูงในระดบัราคาที่เหมาะสม พร้อมบรกิารหลงัการขาย และมุ่งทำาการขาย การตลาดกบักลุ่มลูกค้าที่
พิจารณาเรื่องของคุณภาพงานเป็นหลักทำาให้การแข่งขันในกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มลูกค้าระดับกลางและ
ล่างที่เน้นด้านราคาเป็นหลกั

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

3) อาคารขนาดใหญ่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้าและกลุ่มคอมมูนิตี้มอลล์ และ 4) โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โดยกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมายประเภทอาคารขนาดใหญ่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้าและกลุ่มคอมมูนิตี้มอลล์มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มโรงงาน
อตุสาหกรรม กลุ่มอาคารที่พกัอาศยั หมู่บ้านจดัสรร กลุ่มโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ตามลำาดบั

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะขยายการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย เป็นต้น โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ การแต่งตั้งตัวแทนจำาหน่าย การแสวงหาโอกาสในการลงทุนใน 
ต่างประเทศ เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสจากการที่ประเทศเหล่านี้เริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาในด้านมลพิษทางนำ้า 
เพิ่มขึ้น ตลอดจนการขยายตวัของภาคอสงัหารมิทรพัย์ และภาคอตุสาหกรรม ซึ่งมโีอกาสทางการตลาดอกีมากมาย

1.2.5 การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย
สำาหรบัช่องทางการจดัจำาหน่ายในประเทศของบรษิทัสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่องทาง ได้แก่
(1) กำรขำยให้กับลูกค้ำเจ้ำของโครงกำร ผู้รับเหมำ และลูกค้ำทั่วไป
บรษิทัจะเน้นขายให้แก่เจ้าของโครงการ ทั้งโครงการภาครฐั เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสตี่างๆ และโครงการภาคเอกชน เช่น 

โครงการหมู่บ้านจัดสรร โครงการก่อสร้างอาคาร โรงงานต่างๆ หรือขายตรงผ่านผู้รับเหมาหรือสถาปนิก ซึ่งเป็นผู้กำาหนดลักษณะ
สนิค้าที่ใช้ในโครงการ สำาหรบักลยทุธ์การจดัจำาหน่ายแบบการขายตรงประกอบด้วย การใช้พนกังานขาย การจดัตั้งสำานกังานขาย และ 
การจดังานนทิรรศการ/สื่อสิ่งพมิพ์/เวบ็ไซต์ของบรษิทั

(2) กำรขำยผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำย
สำาหรบัการขายในประเทศ ตวัแทนจำาหน่ายของบรษิทัจะเป็นร้านขายวสัดกุ่อสร้างในประเทศ ซึ่งมทีั้งในกรงุเทพมหานครและ

ต่างจงัหวดั ตวัแทนจำาหน่ายของบรษิทัมคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบับรษิทัมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้บรษิทัยงัมกีารจำาหน่ายไปยงัตวัแทน
จำาหน่ายในต่างประเทศอกีด้วย ทั้งนี้บรษิทัมกีารพจิารณาคดัเลอืกตวัแทนจำาหน่าย โดยพจิารณาจากการดำาเนนิธรุกจิขายวสัดกุ่อสร้าง
และประปา และมหีน้าร้านและตั้งอยู่ในทำาเลที่ด ีตลอดจนมฐีานะทางการเงนิที่ดี

สำาหรบัการจดัจำาหน่ายในต่างประเทศ บรษิทัได้แต่งตั้งตวัแทนจำาหน่ายสนิค้า การขายผ่านผูผ้ลติในต่างประเทศ โดยการจำาหน่าย
สนิค้าทั้งในตราสนิค้าของบรษิทัเอง และเป็นผู้รบัจ้างผลติสนิค้าในตราสนิค้าของผู้ว่าจ้าง
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1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1.3.1 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
จากนโยบายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ที่ให้ความสำาคัญต่อคุณภาพของสินค้า บริษัทจึงได้จัดตั้งคณะทำางานบริหาร 

ห่วงโซ่อุปทานเข้ามาดูแลและบริหารจัดการกระบวนการตั้งแต่ความต้องการของลูกค้า การจัดซื้อ การผลิต จนถึงการส่งมอบ  
การจดัซื้อวตัถดุบิของบรษิทัจะมุง่เน้นด้านคณุภาพ ราคา ระยะเวลาในการส่งมอบ  ซึ่งโดยปกตจิะจดัซื้อภายในประเทศ แต่จะมวีตัถดุบิ
และผลติภณัฑ์บางรายการที่ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ เช่น อปุกรณ์ระบบนำ้าและระบบนำ้าเสยี ทั้งนี้ในการสั่งซื้อวตัถดุบิ ฝ่ายจดัซื้อ 
ฝ่ายขายและฝ่ายผลติจะมกีารประชมุเพื่อรบัรู้ความต้องการ และวางแผนการจดัหาวตัถดุบิและผลติภณัฑ์ ส่งผลให้ที่ผ่านมา บรษิทั
ไม่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนวตัถดุบิ

ในส่วนของนโยบายการคดัเลอืกผู้ส่งมอบวตัถดุบิและผลติภณัฑ์นั้น มกีารกำาหนดให้ผู้ส่งมอบต้องขึ้นทะเบยีนและคณุภาพต้อง
ผ่านการทดสอบและได้มาตรฐานตามที่บริษัทต้องการ ทั้งนี้บริษัทจะเน้นพิจารณาคัดเลือกผู้ส่งมอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
จดัการด้านคณุภาพ เช่น ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 มาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) เพื่อเป็นการรบัประกนั
ในเบื้องต้นว่าผู้ส่งมอบได้มกีารผลติสนิค้าที่มคีณุภาพและมกีารจดัการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ด ีรวมถงึการเข้าไปทำาการตรวจเยี่ยมเพื่อ
ประเมินสถานประกอบการของผู้ส่งมอบ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสั่งซื้อยังคงได้มาตรฐานตามที่
บรษิทัต้องการ นอกจากนี้บรษิทัยงัมกีารบรหิารความเสี่ยงเรื่องจำานวนผู้ส่งมอบน้อยราย โดยเพิ่มจำานวนผู้ส่งมอบที่ได้คณุภาพตาม
ที่บรษิทักำาหนดข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่าบรษิทัจะได้รบัมอบวตัถดุบิและผลติภณัฑ์ที่มคีณุภาพในระยะเวลาที่กำาหนด

วัตถุดิบหลักและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและจำาหน่ายของบริษัท ได้แก่ เรซิ่น ใยแก้ว เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน  
อปุกรณ์บำาบดันำ้าเสยี ปูนซเีมนต์ อะครลีคิ

1.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บรษิทัได้มกีารดำาเนนิการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมนีโยบายที่มคีวามมุง่มั่นให้พนกังานทกุคน ทกุระดบั ตลอดจนผูส่้งมอบหรอืผูร้บั

เหมาช่วง มคีวามตระหนกัและรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้มกีารใช้พลงังานและทรพัยากรอย่างประหยดั สร้างคณุค่าและเกดิ
ประโยชน์สงูสดุ รวมถงึการป้องกนัการเกดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทำางานในทกุขั้นตอน โดยการนำาระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อม มาใช้ในการดำาเนนิธรุกจิ เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อกำาหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรมอย่างเคร่งครดั

บรษิทัได้ตระหนกัถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกดิจากกระบวนการผลติ และได้มกีารดำาเนนิการและ มาตรการควบคมุในด้าน
สิ่งแวดล้อมตามข้อกำาหนดอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นกระบวนการถงึการนำาเศษวสัดทุิ้งจากกระบวนการ อาท ิการลดวสัดุ
เศษจากการผลติและการนำากลบัมาใช้ใหม่ช่วยลดปรมิาณเศษวสัดทุิ้งจากกระบวนการผลติ โดยกากของเสยีและสิ่งปฏกิูลหรอืวสัดทุี่
ไม่ใช้แล้วทางบรษิทัได้ว่าจ้างบรษิทั เบตเตอร์เวลิด์ กรนี จำากดั (มหาชน) ซึ่งได้รบัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเป็นผู้ดำาเนนิ
การ การนำานำ้าเสยีภายในโรงงานกลบัมาผ่านกระบวนการบำาบดัและนำากลบัมาหมนุเวยีนใช้ใหม่โดยไม่มนีำา้เสยีโรงงานปล่อยสู่แหล่ง
นำ้าสาธารณะ เพื่อช่วยลดการใช้นำ้าและเป็นการช่วยอนรุกัษ์ทรพัยากรนำ้าอกีด้วย ในด้านการประหยดัพลงังานไฟฟ้า บรษิทัได้มกีาร
ดำาเนนิการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวง 2551 ร่วมกบักรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน บรษิทั
ได้ทำาการตดิตั้งระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา ขนาด 10 กโิลวตัต์ และได้ดำาเนนิการปรบัปรงุอปุกรณ์
และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานผลติเป็นหลอดไฟชนดิ LED ซึ่งมปีระสทิธภิาพในด้านอายกุารใช้งานที่ยาวนานและประหยดัไฟ
มากกว่าหลอดนอีอนฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป

บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง จึงมุ่งเน้นดำาเนินการให้บริษัทต้องเป็นองค์กรสีเขียว (Green 
Organization) และจากการกำาหนดแนวทางการบรหิารจดัการและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ในปี 2558 บรษิทั
ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 และมาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ระดบัที่ 4 จาก
กระทรวงอตุสาหกรรม โดยเป็นโรงงานที่มกีารบรหิารงานที่ได้มุ่งเน้นระบบสเีขยีวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางบรษิทั ยงัได้รบัรางวลั 
CSR-DIW Award โครงการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างมส่ีวนร่วมจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมตั้งแต่
ปี 2553 จนถงึปัจจบุนั
1.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่ม ี-

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บรษิทัย่อย PHA เป็นผู้จดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน ภายใต้ตราสนิค้า MIRAGE ซึ่งในปี 



รายงานประจำาปี 255820

2559 บรษิทัได้รบัโอนกลุ่มผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังานมาเป็นหน่วยงานหนึ่งของบรษิทั โดยมผีลติภณัฑ์
ประเภทต่างๆ ดงันี้

 ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่ไวน์
 ตู้เย็นมินิบำร์
 ตู้ท�ำน�้ำร้อน - น�้ำเย็น
 เตำแก๊สพร้อมเตำอบตั้งพื้น
 ตู้แช่เค้ก
 หลอดไฟ LED

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขันและทิศทางการดำาเนินงาน
ผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน ได้เน้นนโยบายการแข่งขนัตลาดเชงิรกุ เพื่อรองรบัการเตบิโตของธรุกจิ

อย่างยั่งยนื โดยให้ความสำาคญักบัทั้งคณุภาพของตวัผลติภณัฑ์ และความพงึพอใจด้านการบรกิาร จงึเพิ่มร้านค้าตวัแทน และศูนย์
บรกิารให้ครอบคลมุพื้นที่กลุม่เป้าหมายมากขึ้น พร้อมกนันี้ยงัมกีารจดัฝึกอบรมช่างบรกิารของร้านค้าตวัแทนจำาหน่าย เพื่อให้ลกูค้าได้
รบับรกิารที่ดแีละมมีาตรฐานนอกจากนี้ยงัได้นำาระบบการบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer Relationship Management - CRM) 
มาใช้เพื่อเกบ็ข้อมูล พฤตกิรรมการบรโิภคของลูกคา้ แล้วนำามาวเิคราะห์ ซึ่งช่วยให้เพิ่มขดีความสามารถในการให้บรกิารลูกค้าไดด้ขีึ้น 
รวมถงึทำาให้เกดิประโยชน์ในด้านการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ในปี 2558 ได้เพิ่มผลติภณัฑ์ใหม่ เป็นหลอดไฟ LED มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายภาครฐัที่ได้มกีาร
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคหันมาใช้หลอดไฟ LED มากขึ้นเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน โดยได้วางช่องทางการจัดจำาหน่าย
ร่วมกบัสนิค้าที่ขายอยู่ในปัจจบุนั

2.2.2 แนวโน้มอุตสาหกรรม
ด้วยผลกระทบจากรายจ่ายภาคครัวเรือนในระหว่างปี 2558 ที่ยังมีข้อจำากัดจากแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างล่าช้าของราคาสินค้าเกษตร 

ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วประเทศและคาดว่าจะยาวนานต่อไปจนถึงปี 2559 ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้
กำาลังซื้อในประเทศชะลอตัว ผู้บริโภคมีความระมัดระวังมากขึ้น มีผลกระทบต่อยอดจำาหน่ายของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน 
ลดลงด้วยเช่นกนั สำาหรบัแนวโน้มในปี 2559 คาดว่าเศรษฐกจิไทยจะขยายตวั ร้อยละ 2.8% – 3.8% จากปัจจยับวกต่างๆ เช่น การฟื้นตวั
ของเศรษฐกิจโลกและราคาส่งออก มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ได้รับ 
ผลกระทบจากราคาสนิค้าเกษตรตกตำา่ เช่น มาตรการส่งเสรมิความเป็นอยูข่องประชาชนผูม้รีายได้น้อย ระดบัหมูบ้่านและระดบัตำาบล โครงการ
สร้างความเข้มแขง็ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะส่งผลดต่ีออตุสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเช่นกนั อกีทั้งอตุสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยดั
พลงังาน มปีัจจยัสนบัสนนุจากภาครฐัตามแผนอนรุกัษ์พลงังาน 20 ปี ดงันี้

(1) ภาคบังคับด้วยกฎหมาย ได้แก่ พรบ. การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน 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 การบังคับด้วยกฎระเบียบ และมาตรการเพื่อสนับสนุนประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าใน 
ทุกภาคส่วนมุ่งเน้นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติการประหยัดพลังงานมากขึ้น จากนโยบายดังกล่าวจะเป็นปัจจัยบวก และ 
ส่งผลดตี่อผลติภณัฑ์ MIRAGE

2.2.3 ภาวะการแข่งขัน 
จากสภาวะเศรษฐกจิที่ชะลอตวัและการใช้จ่ายภาคครวัเรอืนมกีำาลงัซื้อที่ลดลง ทำาให้การจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยดัพลงังาน 

มกีารแข่งขนัสูง โดยมคีู่แข่งที่สำาคญั ได้แก่ บรษิทั ซนัเด้น อนิเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) (SANDEN) บรษิทั ซงิเกอร์ 
ประเทศไทย จำากดั (มหาชน) (SINGER) บรษิทั ลคักี้สตาร์ เซลส์ จำากดั (POWER COOL) บรษิทั เดอะคลู จำากดั (THE COOL) อย่างไรกต็าม 
ภายใต้ภาวะการแข่งขันปัจจุบันจึงต้องเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี รวดเร็ว รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า
ตวัแทนจำาหน่ายอย่างสมำ่าเสมอ

2.2.4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์  

เช่น ร้านค้าปลกี ร้านค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร โรงแรม และรสีอร์ท โดยผ่านช่องทางการจดัจำาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  
ดงันี้
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1. ช่องทางการจดัจำาหน่ายในประเทศ ผ่านทางร้านค้าตวัแทนจำาหน่าย (Traditional Trade) ได้แก่ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขาย
เครื่องเยน็ ซึ่งมจีำานวนกว่า 300 ร้านค้า รวมถงึค้าปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ Power Buy

2. ช่องทางการจำาหน่ายต่างประเทศโดยผ่านตวัแทนจำาหน่ายต่างประเทศ ตลาดที่สำาคญัได้แก่ประเทศในประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน (AEC) เช่น สปป.ลาว และประเทศกมัพูชา

3. ช่องทางการจดัจำาหน่ายออนไลน์ ได้แก่ การจดัจำาหน่ายผ่านทางเวบ็ไซต์ LAZADA ซึ่งได้เริ่มในปี 2558
2.3 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

การสั่งซื้อสนิค้า เน้นสั่งซื้อจากผู้ผลติในประเทศที่มคีวามเชี่ยวชาญและได้คณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ที่น่าเชื่อถอืมา
อย่างยาวนานในการผลติ ผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน ลกัษณะ OEM (Original Equipment Manufacturer)  
กล่าวคอืผูผ้ลติจะผลติสนิค้าภายใต้ตราสนิค้า “MIRAGE” โดยผูผ้ลติหลกัได้แก่ บรษิทั พานาโซนคิ แอพ็ไลแอนซ์ โคลด์เชน (ประเทศไทย) 
จำากดั สนิค้าที่ผลติได้แก่ ตู้แช่เยน็ ตู้แช่แขง็ และตู้แช่ไวน์ โดยปกตจิะจดัส่งประมาณการผลติให้กบัผู้ผลติทกุ 3 เดอืนและยนืยนัการ
สั่งผลติทกุ 2 เดอืน เพื่อให้ผู้ผลติมเีวลาเพยีงพอในการจดัหาวตัถดุบิ วางแผนผลติ และผลติได้ทนัเวลา ส่วนการจดัจ้างนั้น สามารถ
ยนืยนัราคาซื้อล่วงหน้าได้ถงึหนึ่งปี ดงันั้นจงึสามารถป้องกนัความเสี่ยงจากการผนัผวนของต้นทนุผลติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ในด้านการรบัประกนัสนิค้า ผู้ผลติสนิค้ามขี้อตกลงจะเป็นผู้รบัผดิชอบในการรบัประกนัสนิค้า ทั้งนี้ เงื่อนไขและระยะเวลาการ
รบัประกนั จะขึ้นอยู่กบัสนิค้าที่ลูกค้าได้ซื้อไป และมรีะบบทะเบยีนประวตัสินิค้าเพื่ออ้างองิถงึระยะเวลารบัประกนั
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่ม ี-

3. ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บรษิทัย่อย IGC ดำาเนนิธรุกจิไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ เป็นผู้ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ซึ่งจดัอยู่ในประเภทผู้ผลติไฟฟ้า

เอกชนรายเล็กมาก (VSPP) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยแหล่งรายได้หลักของบริษัทจะมาจากค่า
ไฟฟ้า และส่วนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟ้าจำานวน 8 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 10 ปี สำาหรบัโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งนบัจากวนัเริ่มต้นเปิดดำาเนนิ
การเชงิพาณชิย์ (“COD”) โดยในปัจจบุนั IGC ได้ COD สำาหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 3 แห่ง ที่จงัหวดัสระบรุโีดยครบถ้วนแล้ว

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

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ธรุกจิพลงังานไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์เป็นธรุกจิที่ทำาสญัญาขายไฟฟ้ากบัภาครฐั โดยภาครฐัรบัซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลติได้และไม่เกนิ

จำานวนตามสญัญา จงึไม่มกีารแข่งขนักบับรษิทัอื่นๆ สำาหรบัแนวโน้มอตุสาหกรรมในปัจจบุนั ตามแผนพฒันากำาลงัการผลติไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (Thailand Power Development Plan “PDP2015”) ได้เน้นการเสรมิความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ซึ่งการเพิ่มสดัส่วนการผลติไฟฟ้า
จากพลงังานหมนุเวยีนกเ็ป็นหนึ่งในแผนดงักล่าว โดยตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (Alternative Energy Development  
Plan “AEDP”) กำาหนดให้เป้าหมายในปี 2579 มกีำาลงัการผลติตดิตั้งของการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดและและพลงังานทางเลอืกเท่ากบั 
19,634 กโิลวตัต์ โดยมสีดัส่วนจากพลงังานแสงอาทติย์มากที่สดุคอื 6,000 เมกะวตัต์ ซึ่งจากปัจจบุนัมเีพยีงประมาณ 1,298 เมกะวตัต์ 

ดงันั้น ตลาดโดยรวมของพลงังานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลงังานแสงอาทติย์ และพลงังานสะอาดในรปูแบบอื่นๆ กย็งัมศีกัยภาพอตัรา
การเจรญิเตบิโต และได้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐัอย่างต่อเนื่อง และกเ็ป็นทางเลอืกในการเพิ่มสดัส่วนของพลงังานทดแทนและเป็นการ
กระจายความเสี่ยงจากภาครฐัในการพึ่งพาพลงังานในรปูแบบใดรปูแบบหนึ่งมากเกนิไป รวมถงึในส่วนของพลงังานแสงอาทติย์กไ็ด้รบัการ
ส่งเสรมิและเปิดดำาเนนิการเพิ่มสงูขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
3.3 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

มกีารจดัหาวตัถดุบิ ประกอบด้วย
1. พื้นที่และทำาเลที่ตั้ง IGC จะเลอืกทำาเลที่ตั้งของโครงการบรเิวณจงัหวดัสระบรุเีป็นพื้นที่ที่มคีวามเข้มของแสงอยู่ในระดบัสูงสดุ

แห่งหนึ่งของประเทศ พื้นที่ตดิถนนใหญ่ใกล้กบัจดุเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของกฟภ. อยู่ในที่สูงไม่มปีระวตันิำ้าท่วมและมรีะบบป้องกนัภยั
ธรรมชาตทิี่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะมผีลต่อผลตอบแทนของการลงทนุและระยะเวลาคนืทนุของโครงการ 

2. การจดัหาอปุกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ มสี่วนประกอบหลกัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
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คอื แผงโซลาร์เซลล์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า โดยผู้จดัจำาหน่ายอปุกรณ์ได้ให้การรบัประกนัสนิค้าตลอดอายกุารใช้งาน 25 ปี และ 
10 ปี ตามลำาดบั รวมไปถงึยงัมกีารรบัประกนัด้านประสทิธภิาพการทำางานของแผงโซลาร์เซลล์ในช่วง 10 ปีแรก โดยทางผู้จำาหน่าย
อปุกรณ์รบัประกนัประสทิธภิาพของแผงโซลาร์เซลล์โดยรวมที่ร้อยละ 90 และสำาหรบัช่วงหลงัจากนั้นจนถงึปีที่ 25 อยู่ที่ร้อยละ 80
3.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่ม ี-
3.5 อื่นๆ

นอกจากนี้ IGC ยงัได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษภีายใต้พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ พ.ศ.2520 โดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทนุสำาหรบัโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยมสีทิธปิระโยชน์ที่สำาคญัคอื

(1) ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลสำาหรบักำาไรที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุเป็นระยะเวลาแปดปีนบัตั้งแต่วนัเริ่มมรีายได้จาก
การประกอบกจิการ

(2) ได้รบัลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลสำาหรบักำาไรที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุข้างต้นในอตัราร้อยละห้าสบิของอตัราปกตเิป็น
ระยะเวลา ห้าปีนบัตั้งแต่วนัที่พ้นกำาหนดระยะเวลาตามข้อ (1)
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ก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงเป็นกระบวนก�รที่ส่งเสรมิให้บรษิทัส�ม�รถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้�หม�ยนำ�ไปสูก่�รสร้�งคณุค่�สงูสดุ
ให้กบัผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิทั ทั้งยงัช่วยให้บรษิทัเตบิโตอย่�งมั่นคงและยั่งยนื บรษิทัจงึได้พฒัน�ระบบก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงโดยนำ�
กรอบข้อกำ�หนดของระบบก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง ISO 31000 และ COSO ERM ม�ประยกุต์ใช้ในบรษิทั

1. กรอบการบรหิารความเสีย่ง

เพื่อให้บรษิทัส�ม�รถตอบสนองต่อสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเรว็ได้ทนัเวล� ส�ม�รถแก้ไขสถ�นก�รณ์ก่อนปัญห�
จะลกุล�ม รวมไปถงึก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�มเสี่ยงในก�รแสวงห�โอก�สท�งธรุกจิใหม่ๆ รวมถงึเพื่อให้ก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงของบรษิทั
และบรษิทัย่อยเป็นไปในทศิท�งเดยีวกนั บรษิทัจงึกำ�หนดกรอบก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงโดยเริ่มจ�กก�รกำ�หนดคว�มเสี่ยง ประเมนิคว�ม
เสี่ยง จดัทำ�ตวัชี้วดั ระบบก�รตดิต�ม และก�รร�ยง�นผล มุ่งเน้นให้กระบวนก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงสนบัสนนุให้บรษิทับรรลเุป้�หม�ย
ในกลยทุธ์และแผนง�นต่�งๆ ได้เป็นอย่�งดี

2. โครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง

ก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงของบรษิทั มกี�รดำ�เนนิก�รกำ�กบัดูแลก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงโดยคณะกรรมก�รบรษิทัผ่�นคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ มีกรรมก�รผู้จัดก�รเป็นประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อดูแล ให้ก�รสนับสนุน ติดต�มก�รบริห�รให้เกิด
ประสทิธภิ�พและประสทิธผิลสูงสดุ บรษิทัจงึจดัทำ�ผงัก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงระดบับรษิทัและระดบัหน่วยง�นต�มแผนภ�พ

ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะทำางานบริหาร
ความเส่ียงระดับหน่วยงาน

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

แผนภาพโครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง
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บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ของผูร้บัผดิชอบ การบรหิารความเสีย่ง
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้�ที่ส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงภ�ยในบรษิทั 

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�รปฏิบัติต�มกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่�กระบวนก�รยังส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติ 
ได้อย่�งเหม�ะสม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหีน้�ที่กำ�หนด สอบท�นและนำ�เสนอนโยบ�ยก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงในธรุกรรมของบรษิทั 
อ�ท ิคว�มเสี่ยงด้�นกลยทุธ์ ก�รเงนิ ก�รตล�ด ก�รข�ย ก�รปฏบิตักิ�ร ระเบยีบ กฎหม�ย ก�รทจุรติคอร์รปัชั่น รวมถงึดำ�เนนิก�ร 
ให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยง แผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง คู่มือก�รบริห�รคว�มเสี่ยง กำ�กับ ควบคุม ดูแลให้มีก�รปฏิบัติ ทบทวน
แนวท�งเครื่องมอืต่�งๆ ในก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง ให้มปีระสทิธภิ�พเหม�ะสมกบัลกัษณะ ขน�ดคว�มเสี่ยงแตล่ะด้�นของธรุกรรมของ
บรษิทั ทบทวนก�รกำ�หนดระดบัคว�มเสี่ยงที่ยอมรบัได้ และม�ตรก�รในก�รดำ�เนนิก�รกรณทีี่ระดบัคว�มเสี่ยงเกนิที่กำ�หนด ตดิต�ม 
ประเมนิผล ดำ�เนนิก�รแก้ไขปรบัปรงุผลก�รดำ�เนนิง�นด้�นคว�มเสี่ยงต่�งๆ ทั้งในภ�วะปกตแิละภ�วะวกิฤต ิ

คณะท�างานความเสีย่งระดบัหน่วยงาน มหีน้�ที่ระบ ุประเมนิคว�มเสี่ยง และจดัทำ�คว�มเสี่ยงระดบักระบวนก�ร หรอืกจิกรรม
ของหน่วยง�น รวมทั้งจดัทำ�แผนบรหิ�รคว�มเสี่ยงและแผนควบคมุภ�ยในที่มนียัสำ�คญัต�มแนวท�งและนโยบ�ยที่ผูบ้รหิ�รมอบหม�ย 
ดำ�เนินก�รต�มแผนบริห�รคว�มเสี่ยง รวมถึงก�รปรับปรุงหรือทบทวนแผนบริห�รคว�มเสี่ยงกรณีที่ปัจจัยคว�มเสี่ยงเปลี่ยนแปลง 
ประเมนิ ตดิต�ม ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นต�มแผนบรหิ�รคว�มเสี่ยง และก�รควบคมุภ�ยในที่สำ�คญัต�มกำ�หนดเวล� สนบัสนนุ 
ส่งเสรมิก�รดำ�เนนิง�นต�มแผนบรหิ�รคว�มเสี่ยง และก�รควบคมุภ�ยในของเจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�น ให้มปีระสทิธภิ�พ 

3. กระบวนการบรหิารความเสีย่ง

บรษิทัได้นำ�ระบบก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง ISO 31000 และ COSO ERM ม�เป็นแนวท�งในก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสี่ยงของบรษิทั
และบรษิทัย่อย

4. การกำาหนดประเภทความเสีย่ง

บรษิทัได้กำ�หนดและระบคุว�มเสี่ยงโดยจำ�แนกประเภทและที่ม�ของคว�มเสี่ยง ออกเป็น 6 ด้�น ได้แก่ ด้�นกลยทุธ์ (Strategic 
Risk) ด้�นก�รเงนิ (Financial Risk) ด้�นก�รดำ�เนนิง�น (Operational Risk) ด้�นกฎระเบยีบ (Compliance Risk) ด้�นคว�มปลอดภยัจ�ก
อนัตร�ยต่อชวีติ และทรพัย์สนิ (Hazard Risk) ด้�นก�รทจุรติ (Fraud and Corruption Risk)

5. ความเสีย่งหลกัและมาตรการป้องกนัและจดัการแก้ไขความเสีย่งเพือ่พฒันาสูค่วามยัง่ยนื

บริษัทประเมินคว�มเสี่ยงโดยพิจ�รณ�ต�มกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและแนวโน้มจ�กปัจจัยภ�ยนอกรวมถึงปัจจัยภ�ยใน  
และได้นำ�กลยุทธ์ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 4 Ts ประกอบด้วย ก�รยอมรับคว�มเสี่ยง (Take) ก�รลด/ก�รควบคุมคว�มเสี่ยง (Treat)  
ก�รหลกีเลี่ยงคว�มเสี่ยง (Terminate) และก�รถ่�ยโอนคว�มเสี่ยง (Transfer) ม�จดัก�รแก้ไขคว�มเสี่ยงเพื่อพฒัน�สู่คว�มยั่งยนื

6. ความเสีย่งจากการประกอบธรุกจิ

ธรุกจิกลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่สิง่แวดล้อมและกลุม่ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม 
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เนื่องจ�กกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้�งและอุตส�หกรรม  
ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์ที่มอีตัร�ก�รเตบิโตไปในทศิท�งเดยีวกบัก�รเตบิโตของภ�คอตุส�หกรรมด้�นอสงัห�รมิทรพัย์และอตุส�หกรรมก่อสร้�ง 
ดังนั้นปริม�ณคว�มต้องก�รและร�ค�ของผลิตภัณฑ์ดังกล่�วจะขึ้นอยู่กับภ�วะตล�ดของภ�คอุตส�หกรรมด้�นอสังห�ริมทรัพย์และ
อตุส�หกรรมก่อสร้�งโดยรวม         

ม�ตรก�รป้องกนัและจดัก�รแก้ไข บรษิทัได้กำ�หนดกลยทุธ์ด้�นก�รตล�ดและก�รบรหิ�รผลติภณัฑ์ ด้วยก�รเพิ่มคว�มหล�กหล�ย 
ของผลติภณัฑ์ และก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยง โดยก�รขย�ยกลุม่ลกูค้�และช่องท�งก�รจดัจำ�หน่�ยให้หล�กหล�ยม�กขึ้น เน้นก�รขย�ย
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ตล�ดในกลุ่มลูกค้�ภ�คอตุส�หกรรมและกลุ่มอสงัห�รมิทรพัย์ที่ให้คว�มสำ�คญัต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพ�ะเรื่องนำ�้ กลิ่น ฝุ่นและเสยีง 
ก�รขย�ยตล�ดไปต่�งประเทศ ก�รจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งตล�ดออนไลน์ รวมถึงก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตล�ด เช่น ระบบ
ก�รบำ�บดันำ้�และนำ�กลบัม�ใช้ใหม่ (Water Recycle System) ถงับำ�บดัขน�ดเลก็และถงัดกัไขมนั จ�กวสัดโุพลเีอทลินี(PE) ผลติภณัฑ์
พลงัง�นแสงอ�ทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัค� (Solar rooftop) และผลติภณัฑ์ไฟฟ้�ประหยดัพลงัง�น หลอดไฟ LED

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

ผู้บริโภคมีรสนิยมเปลี่ยนแปลงไปโดยมีคว�มต้องก�รสินค้�ที่ทำ�จ�กวัสดุโพลีเอทิลีนม�กขึ้นจ�กเดิมซึ่งเป็นวัสดุไฟเบอร์กล�ส ส่งผล 
กระทบต่อก�รดำ�เนนิง�น ปัจจบุนับรษิทัมกี�รพฒัน�ก�รผลติโดยใช้วสัดโุพลเีอทลินี แต่กำ�ลงัก�รผลติยงัไม่เพยีงพอกบัคว�มต้องก�ร
ลูกค้�

ม�ตรก�รป้องกนัและจดัก�รแก้ไข บรษิทัได้ดำ�เนนิก�รจดัห�และลงทนุเครื่องจกัรเพื่อผลติสนิค้�กลุม่ดงักล่�ว รวมถงึได้จดัตั้งคณะ
ทำ�ง�นด้�นนวตักรรมเพื่อทำ�ก�รศกึษ�คว�มเปน็ไปได้ในก�รห�เทคโนโลยทีี่ส�ม�รถสนองตอบคว�มต้องก�รของผูบ้รโิภคโดยร่วมมอื 
กับสำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติและสถ�บันก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นเทคโนโลยีก�รผลิตและวัสดุศ�สตร์ 
ม�เป็นที่ปรกึษ�ด้�นนวตักรรมและเทคโนโลย ีอกีทั้งยงัมกี�รพฒัน�ผลติภณัฑ์ใหม่ที่หล�กหล�ยต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�สู่ตล�ด 
ปรบัปรงุกระบวนก�รก�รตล�ด ก�รข�ยและบรกิ�รแบบเบด็เสรจ็ที่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ให้กบัลกูค้�ได้ ในกลุม่อ�ค�รอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจ�กบรษิทัมรี�ยได้จ�กก�รส่งออกสนิค้� ขณะเดยีวกนักม็กี�รสั่งซื้อวตัถดุบิบ�งส่วนจ�กต่�งประเทศ  อ�จส่งผลกระทบ

ต่อต้นทนุสนิค้�
บรษิทัมมี�ตรก�รป้องกนัและจดัก�รจ�กก�รที่บรษิทัมทีั้งร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยเป็นเงนิสกลุต่�งประเทศในสกลุเงนิเดยีวกนัส�ม�รถ

หกักลบกนัได้ (Natural Hedge) เป็นก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รผนัผวน นอกจ�กนั้น บรษิทัยงัพจิ�รณ�ชำ�ระหนี้ก่อนครบกำ�หนดเมื่อ
อตัร�แลกเปลี่ยนเป็นประโยชนก์บับรษิทั อกีทั้งบรษิทัยงัได้กำ�หนดนโยบ�ยบรหิ�รคว�มเสี่ยงจ�กอตัร�แลกเปลี่ยนด้วยก�รทำ�สญัญ�
ซื้อข�ยอตัร�แลกเปลี่ยนล่วงหน้� (Forward Contract) โดยบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อที่ได้รบัก�รสนบัสนนุสำ�หรบัทำ�ธรุกรรมซื้อข�ยอตัร�แลก
เปลี่ยนเงนิตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�อย่�งเพยีงพอ

ธรุกจิกลุม่ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน  
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตน้อยราย

บริษัทย่อยมีก�รประกอบธุรกิจโดยก�รว่�จ้�งผลิตสินค้�ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้�ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังง�น  
เพื่อจดัจำ�หน่�ยภ�ยใต้ตร�สนิค้� “MIRAGE” ซึ่งบรษิทัย่อยอ�จต้องเผชญิกบัคว�มเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพงิผู้ผลติน้อยร�ย บรษิทัย่อยได้
เลง็เหน็ถงึคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนนิธรุกจินี้  จงึได้ตดิต่อผู้ผลติสำ�รองไว้แล้วหล�ยร�ย สำ�หรบัในกรณทีี่ผู้ผลติร�ยเดมิไม่ส�ม�รถผลติ
ผลติภณัฑ์ให้ได้

 ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขัน
บรษิทัย่อยประกอบธรุกจิเป็นผู้จดัจำ�หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ้�ที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงัง�น โดยเป็นก�รจดัจำ�หน่�ยผ่�นลูกค้�ที่

เป็นร้�นค้�ตวัแทนจำ�หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ้� เครื่องเยน็ แต่ปัจจบุนัม ีLocal Brand และผู้ประกอบธรุกจิที่นำ�เข้�สนิค้�จ�กต่�งประเทศ
ที่มรี�ค�ถูกม�จำ�หน่�ยม�กขึ้น ซึ่งส่งผลต่อส่วนแบ่งก�รตล�ดและผลประกอบก�รของบรษิทั

อย่�งไรกต็�ม บรษิทัมแีผนง�นที่จะพฒัน�ร้�นค้�ตวัแทนจำ�หน่�ยทั่วประเทศไมน่อ้ยกว่� 300 ร�ย ให้มศีกัยภ�พเพิ่มขึ้น รวมถงึ
สร้�งคว�มสมัพนัธ์ที่ดกีบัร้�นค้�ตวัแทนจำ�หน่�ยดงักล่�ว โดยมุง่เน้นคณุภ�พของสนิค้�และบรกิ�รที่ด ีพร้อมทั้งมแีผนก�รขย�ยตล�ด
ไปยงักลุ่มประเทศประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน เช่น ประเทศ สปป.ล�ว กมัพูช�และส�ธ�รณรฐัแห่งสหภ�พเมยีนม�ร์

ธรุกจิไฟฟ้าพลงังานสะอาด
 ความเสี่ยงในด้านความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 

ปัจจบุนัประสทิธภิ�พในก�รดำ�เนนิง�นโดยรวมของทั้งระบบ อยูท่ี่ประม�ณร้อยละ 80 ทั้งนี้ ห�กเกดิคว�มผดิพล�ดหรอือปุกรณ์
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนก�รผลติกระแสไฟฟ้�บกพร่อง จะทำ�ให้ประสทิธภิ�พในก�รดำ�เนนิง�นโดยรวมลดตำ�่ลง ซึ่งส่งผล 
ต่อปรมิ�ณกระแสไฟฟ้�ที่ผลติได้และทำ�ให้ร�ยได้ลดลง 

อย่�งไรก็ต�ม IGC มีระบบก�รบริห�รจัดก�รและมีพนักง�นที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถประกอบกับมีผู้เชี่ยวช�ญจ�กผู้จำ�หน่�ย
อุปกรณ์ประจำ�อยู่ที่โรงไฟฟ้� เพื่อคอยให้คำ�ปรึกษ�ท�งเทคนิค ในก�รดูแลปรับปรุงประสิทธิภ�พของโรงไฟฟ้�ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง  
มกี�รว�งระบบซอฟต์แวร์ที่ส�ม�รถช่วยวเิคร�ะห์ประสทิธภิ�พในก�รทำ�ง�นของระบบก�รผลติไฟฟ้� ซึ่งส�ม�รถร�ยง�นผลทนัทใีน



ร�ยง�นประจำ�ปี 255826

กรณทีี่เกดิปัญห�ของแผงโซล�ร์เซลล์หรอือปุกรณ์อื่นๆ ของระบบก�รผลติ นอกจ�กนี้อปุกรณ์ต่�งๆ ยงัมกี�รรบัประกนัประสทิธภิ�พ
และอ�ยกุ�รใช้ง�นโดยผู้ผลติอกีด้วย

 ความเสี่ยงกรณีคู่สัญญายกเลิกการรับซื้อไฟฟ้า
โดยในปัจจบุนับรษิทัย่อยได้เปิดดำ�เนนิก�รเชงิพ�ณชิย์ (“COD”) สำ�หรบัโรงไฟฟ้�พลงัง�นแสงอ�ทติย์ 3 แห่งดงันี้ 
โรงไฟฟ้�แห่งที่ 1  ตั้งอยู่ที่ตำ�บลท่�มะปร�ง  เปิดดำ�เนนิก�รเชงิพ�ณชิย์เมื่อวนัที่ 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
โดยมกี�รไฟฟ้�ส่วนภูมภิ�ค (กฟภ.) เป็นคู่สญัญ�ในก�รรบัซื้อไฟฟ้� โดยบรษิทัยอ่ยอ�จมคีว�มเสี่ยงในก�รจำ�หน่�ยไฟฟ้�ให้แก่  

กฟภ. ในกรณทีี่สญัญ�ซื้อข�ยไฟฟ้�ถกูยกเลกิ อย่�งไรกต็�มบรษิทัได้ให้คว�มใส่ใจและปฏบิตัติ�มข้อกำ�หนดของก�รไฟฟ้�ส่วนภมูภิ�ค
โดยเคร่งครดัในทกุข้อ เพื่อป้องกนัคว�มเสี่ยงจ�กก�รถูกยกเลกิสญัญ�ดงักล่�ว    

 ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่อาจจะกระทบต่อผลตอบแทนของธุรกิจ
ก�รประกอบธรุกจิไฟฟ้�พลงัง�นแสงอ�ทติย์นั้นต้องพึ่งพงิคณุภ�พและคว�มเข้มของแสงเป็นหลกั ดงันั้นบรษิทัย่อยอ�จจะเผชญิ

กบัคว�มเสี่ยงด้�นภยัธรรมช�ตทิี่อ�จจะกระทบต่อผลตอบแทนของธรุกจิได้ เนื่องด้วยเหตกุ�รณ์ภยัธรรมช�ตไิม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้  
อย่�งไรกต็�มท�งบรษิทัย่อยได้ว�งแผนสำ�หรบัป้องกนัปัญห�นี้ โดยก�รเลอืกพื้นที่ที่ไม่มปัีญห�ด้�นอทุกภยั โดยบรษิทัย่อยได้วเิคร�ะห์
ต�มหลักภูมิศ�สตร์แล้ว เป็นพื้นที่ที่มีโอก�สเสี่ยงน้อยที่สุด นอกจ�กนั้นก�รผลิตไฟฟ้�ของโรงไฟฟ้�แต่ละแห่งจะแยกกันผลิตและ 
แยกจุดจำ�หน่�ยไฟฟ้� ดังนั้นในกรณีที่โรงไฟฟ้�แห่งใดแห่งหนึ่งได้รับคว�มเสียห�ยจ�กเหตุก�รณ์ไม่ค�ดคิดจะไม่ส่งผลกระทบต่อ 
โรงไฟฟ้�แห่งอื่น รวมทั้งมีก�รจัดห�อุปกรณ์ป้องกันภัยนำ้�ท่วมและปรับปรุงระบบก�รป้องกันภัย อ�ทิเช่น ก�รติดตั้งเครื่องสูบนำ้� 
ประตูระบ�ยนำ้� และเสรมิคนัดนิในโครงก�รทั้ง 3 แห่ง นอกจ�กนี้บรษิทัย่อยได้จดัทำ�แผนง�นรองรบัเหตกุ�รณ์ภยัธรรมช�ตพิร้อมทั้ง 
ทำ�ประกนัภยัท�งธรุกจิเพื่อคุ้มครองให้ส�ม�รถดำ�เนนิธรุกจิได้อย่�งต่อเนื่อง กรณมีคีว�มเสยีห�ยเกดิขึ้น
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ข้อมูลท่ัวไป

 บริษัท  : บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัท)
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
     ทีเ่กีย่วกบัระบบบำ�บดัน้ำ�เสยีและระบบสำ�รองน้ำ� ผลติภณัฑว์สัดกุอ่สร�้งและอตุส�หกรรม 
 สถานท่ีต้ังสำานักงานใหญ่  :  เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
     เขตประเวศ กรุงเทพมห�นคร 10250
 ท่ีต้ังโรงงาน  :  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
 จำานวนหุ้นสามัญท่ีออกจำาหน่ายแล้ว : 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
 
นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป

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

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
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 บริษัท : บริษัท อินฟินิท กรีน จำ�กัด (IGC)
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์
     ซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้�เอกชนร�ยเล็กม�ก (Very Small Power Producer)
 สถานท่ีต้ังสำานักงานใหญ่ : 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
 ท่ีต้ังโรงงาน (1) :  เลขที่ 133/1 หมู่ที่ 4 ตำ�บลท่�มะปร�ง อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
 ท่ีต้ังโรงงาน (2) :  เลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ตำ�บลชำ�ผักแพว อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
 ท่ีต้ังโรงงาน (3) :  เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ตำ�บลห้วยแห้ง อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 
 เลขทะเบียนบริษัท :  0105551131521
 Home Page : www.infinitegreen.co.th
 โทรศัพท์ : 036-247-200, 02-301-1586
 โทรสาร : 036-247-203
 ทุนจดทะเบียน : 600,000,000 บ�ท
 จำานวนหุ้นสามัญท่ีออกจำาหน่ายแล้ว : 60,000,000 หุ้น  
 จำานวนหุ้นท่ีบริษัทถืออยู่ : 45,358,983 หุ้น

 บริษัท : บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำ�กัด (PPG)
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นทดแทน 
 สถานท่ีต้ังสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
     แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมห�นคร 10250
 เลขทะเบียนบริษัท :  0105556141117
 Home Page : -
 โทรศัพท์ : 0-2301-1586
 โทรสาร : 0-2301-2491
 ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บ�ท
 จำานวนหุ้นสามัญท่ีออกจำาหน่ายแล้ว : 500,000 หุ้น 
 จำานวนหุ้นท่ีบริษัทถืออยู่ : 399,998 หุ้น 
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บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ

1) นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 
    อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
    เลขที่ 93 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
    โทรศัพท์ 0-2009-9000     
    โทรส�ร 0-2009-9991
    SET Contact Center 0-2009-9999
    Website : http://www.set.or.th/tsd
    E-mail : SETContactCenter@set.or.th

2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -ไม่มี-

3) ผู้สอบบัญชีประจำาปี 2558 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 
    เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
    โทรศัพท์ 0-2264-0777
    โทรส�ร 0-2264-0789-90

4) ท่ีปรึกษาทางการเงิน -ไม่มี-

5) ท่ีปรึกษากฎหมาย -ไม่มี-

6) ท่ีปรึกษาหรือผู้จัดการ  สัญญ�ว่�จ้�งบริห�รและให้คำ�ปรึกษ�ธุรกิจ
 ภายใต้สัญญาการจัดการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำ�กัด
    เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทป�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) กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ร�ยละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 ร�ยแรก ที่มีชื่อปร�กฏต�มทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันว�คม 2558

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำ�กัด*    174,200,920  58.07

 - บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำ�กัด   174,000,905  58.00

 - น�งวิมลทิพย์ พงศธร 200,015    0.07

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

3 ธน�ค�รซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มห�ชน)   6,757,200  2.25

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

5 น�ยภ�นุรังษี ศรีวรัฏฐ�   5,369,500  1.79

6 น�ยคเชนทร์ เบญจกุล   5,360,700  1.79

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

8 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

9 น�ยธีระพันธ์ แสงไพบูลย์      2,298,500  0.77

10 น�ยประธ�น เปล่งวิทย�   1,780,000  0.59

	 รวม	 	 	 216,186,565	 	 72.06

*นับรวมหุ้นของนางวิมลทิพย์ พงศธร จำานวน 200,015 หุ้น โดยนางวิมลทิพย์ พงศธร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 99.84 ในบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่นแคปปิตอล จำากัด 
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(2) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เท่ากับร้อยละ 39.50
(3) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการบริษัท มีดังนี้

 ช่ือ ประกอบธุรกิจประเภท บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน

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

(4) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 บริษัทมิได้มีข้อตกลงระหว่�งผู้ถือหุ้นร�ยหนึ่งร�ยใด (Shareholders Agreement)

3. การออกหลักทรัพย์อ่ืน

-  ไม่มี -
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บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ได้และหกัสำารองตามที่กฎหมายกำาหนด อย่างไรกต็ามการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นกบัแผนการลงทนุ 
ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้มตขิองคณะกรรมการบรษิทัที่อนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลจะต้องอนมุตัจิากที่ประชมุ
ผู้ถอืหุ้น เว้นแตก่ารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงาน
ให้ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป

บรษิทัจ่ายเงนิปันผลจากผลการดำาเนนิงานจากงบเฉพาะกจิการให้กบัผูถ้อืหุน้ โดยมข้ีอมลูการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงัโดยสรปุดงันี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2558 ต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 อัตราหุ้นละ 0.08 บาท  
จะเป็นเงินปันผลจ่ายรวมเท่ากับ 0.16 บาท
** อตัราการจา่ยเงนิปนัผลตอ่กำาไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดแ้ละหกัสำารองตามกฎหมายและหกัผลขาดทนุสะสมยกมาในป ี2558 2557 และ 2556 เทา่กบั
ร้อยละ 69 ร้อยละ 61 และร้อยละ 55 ตามลำาดับ

	 ปี	 2558*	 2557	 2556

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท:หุ้น) 0.24 0.27 0.32

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น  (บาท:หุ้น) 0.16  0.16 0.05

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%)** 67 59 16
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โครงสร้างการจัดการ

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ
PHA

กรรมการผู้จัดการ
PPG

กรรมการผู้จัดการ
IGC

พัฒนาธุรกิจ
และตลาด	AEC

คณะกรรมการค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายโรงงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายทรัพยากรบุคคล

และระบบงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

และพลังงานสะอาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายขายผลิตภัณฑ์

สิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชีและการเงิน



รายงานประจำาปี 255834

(1) นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 เนื่องจากตารางการประชุมที่กำาหนดไว้ 
ทับซ้อนกับกำาหนดการเดินทางไปต่างประเทศที่ได้กำาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

(2) นายสมชาย ชณุหรศัมิ ์ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการครัง้ที ่2/2558 เนือ่งจากปว่ย และไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ
ครั้งที่ 5/2558 เนื่องจากติดภาระกิจสำาคัญ

โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ทั้งนี้ประวัติของนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ปรากฏในรายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสุรเดช บุณยวัฒน นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์  

นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ และนายมณฑล หรรษคุณารมณ์ สองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท
วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	

ในการประชุมสามัญประจำาปี กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง 
ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้
อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

	 การเข้าร่วมประชุม/การประชุมท้ังหมด	(คร้ัง)
	 รายช่ือกรรมการ		 ตำาแหน่ง	 ประชุม	 ประชุม	 ประชุม	 ประชุม
   คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 สามัญ
	 	 	 	 ตรวจสอบ	 ค่าตอบแทน	 ผู้ถือหุ้น

1. นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการ 5/5 - 1/1 1/1
  ประธานกรรมการค่าตอบแทน

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (1) กรรมการ  5/5 - 1/1 -/1
  กรรมการค่าตอบแทน

3. นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ (2) กรรมการ 3/5 - - 1/1

4. นายเอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ 5/5 - - 1/1

5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ 5/5 - - 1/1

6. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์  กรรมการ 5/5 - - 1/1

7. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ กรรมการอิสระ 5/5 9/9 1/1 1/1
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการค่าตอบแทน

8. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ 5/5 9/9 - 1/1
  กรรมการตรวจสอบ

9. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ 5/5 9/9 - 1/1
  กรรมการตรวจสอบ

1.	คณะกรรมการบริษัท	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
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 (2) ทบทวนและอนมุตัเิรือ่งทีม่สีาระสำาคญั เชน่ นโยบาย กลยทุธ ์แผนงานและงบประมาณ โครงสรา้งการบรหิาร อำานาจการบรหิาร  
นโยบายเกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการ วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และรายการอืน่ใดทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืทีก่ฎหมายกำาหนด
เป็นประจำาทุกปี 

(3) กำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
(4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ

(5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการ 

ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(7) กำากับดูแลให้บริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และ

การติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
(8) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ในการจดัทำารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชี 

ไว้ในรายงานประจำาปี
(9) ดูแลผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่างเป็นธรรม และคำานึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดำาเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง 
เพียงพอ

(10) อำานาจในการดำาเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำาหนดให้รายการ 
ทีก่รรมการหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ืน่ใดของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย (ถา้ม)ี  
ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 (ก) เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 (ข) การทำารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้อง 

 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ

กรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำานาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำานาจหรือการมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้กรรมการ
หรือผู้รับมอบอำานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการ
ทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัท ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับ 
ตลาดทุน 

 
2.	ผู้บริหาร	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

	 รายช่ือผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง
	 บริษัท

1. นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ กรรมการผู้จัดการ

3. นางสาวณัฐญา  นวลพลับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

4. นายนัทธชัย  พวงประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน

5. นายเดชา   แก้วพฤหัสชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม

6. นายพรสันต์  ชูเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคลและระบบงาน

7. นายสุรศักดิ์  ภัสสร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและพลังงานสะอาด
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อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำานาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท 

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

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

อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการมีอำานาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายรวมถึงเรื่องหรือ

กิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ดำาเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำาวันของบริษัท
(2) จดัเตรยีมนโยบาย กลยทุธ ์แผนงาน และงบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงานและอำานาจการบรหิารตา่งๆ ของบรษิทั เสนอขอ 

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

คำาสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(8) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
(9) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
ท้ังน้ีอำานาจกรรมการผู้จัดการตลอดจนการมอบอำานาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำานาจหรือการมอบอำานาจ

ในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องซ่ึงอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ 
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการท่ีไม่อยู่ภายใต้การดำาเนินธุรกิจปกติท่ัวไปของบริษัท ซ่ึงการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือพิจารณาและอนุมัติตามท่ีข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกำาหนด

3.	เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการไดม้มีตแิตง่ตัง้ นายธรีะพล จฑุาพรพงศ ์เปน็เลขานกุารบรษิทั ตัง้แตว่นัที ่10 สงิหาคม 2555 เพือ่ทำาหนา้ทีเ่กีย่วกบั 
การประชมุของการประชมุผูถ้อืหุน้ การประชมุคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้สนบัสนนุใหก้ารกำากบัดแูลกจิการ 
เป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติ
(1) ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย

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

เลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

		 รายช่ือผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง
	 บริษัทย่อย	PHA

 1. นายอภิสิทธิ์ โอภาสสัจจะกุล กรรมการผู้จัดการ

		 รายช่ือผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง
	 บริษัทย่อย	ICG

 1. Mr. Johnny Ko กรรมการผู้จัดการ



37บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ   เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกัของเลขานกุารบรษิทั คอื การสนบัสนนุคณะกรรมการในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎระเบยีบ สำาหรบัหนา้ที่

รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดย 

คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี 
(2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย 

ดังกล่าวผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(3) ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  

ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ
(4) ดแูลใหห้นว่ยงานเลขานกุารบรษิทัเปน็ศนูยก์ลางของขอ้มลูองคก์ร อาท ิหนงัสอืจดทะเบยีนนติบิคุคล บรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั 

ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
(5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำากับดูแล โดยเป็นไปตามกฎหมาย  

กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
(6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น 
(7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพ่ือประกอบการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ
(8) จัดให้มีการให้คำาแนะนำาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

4.	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	

บรษิทัมนีโยบายจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัทีเ่หมาะสม กบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิาร
แต่ละท่าน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดในช่วงเวลาเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและ 
ผูบ้รหิารแตล่ะทา่น โดยคา่ตอบแทนกรรมการอยูใ่นรปูบำาเหนจ็ประจำาปแีละเบีย้ประชมุ สำาหรบัคา่ตอบแทนผูบ้รหิารอยูใ่นรปูเงนิเดอืน 
โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

(1)	ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน
  ก.	ค่าตอบแทนกรรมการ
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ี้ 

																องค์ประกอบค่าตอบแทน		 ปี	2558

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
เบี้ยประชุม  - ประธาน (บาท/ครั้ง)  21,000
  - กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)  16,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
เบี้ยประชุม  - ประธาน (บาท/ครั้ง)  21,000
  - กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)  16,000

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

บำาเหน็จ
  - ประธานกรรมการ (บาท/ปี)  260,000
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)  325,000
  - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)  290,000
  - กรรมการที่มิใช่กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)  230,000

สิทธิประโยชน์อ่ืน		 ไม่มี



รายงานประจำาปี 255838

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการค่าตอบแทนดังนี้

	 ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท)
	 	 รายช่ือกรรมการ		 ตำาแหน่ง	 	 เบ่ียประชุม	 	 บำาเหน็จ
    คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 กรรมการ**	 รวม
    บริษัท	 ตรวจสอบ	 ค่าตอบแทน 

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

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

3. นายสมชาย ชุณหรัศมิ์* กรรมการ - - - - -

4. นายเอกราช กลัดพันธุ์* กรรมการ - - - - -

5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์* กรรมการ - - - - -

6. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์*  กรรมการ - - - - -

7. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ  กรรมการอิสระ 79,000 166,000 10,000 250,000 505,000
  ประธานกรรมการ
  ตรวจสอบ
  กรรมการค่าตอบแทน 

8. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ 79,000 126,000 - 220,000 425,000
  กรรมการตรวจสอบ 

9. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ 79,000 126,000 - 220,000 425,000
  กรรมการตรวจสอบ 

	 ปี	2558
	 ประเภทของค่าตอบแทน	 จำานวนผู้บริหาร	 ค่าตอบแทน	(บาท)

 เงินเดือน โบนัส 7 ท่าน  21,300,077.96

หมายเหตุ * กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท
 ** บำาเน็จกรรมการ กำาหนดรอบการจ่ายตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

 ข.	ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารดังนี้

(2)	ค่าตอบแทนอ่ืน
 ก.	ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ
  - ไม่มี -
 ข.	ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร
  เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละของเงิน

เดือนตามที่บริษัทกำาหนด โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร 7 ราย รวมทั้งสิ้น  
1,499,199.84 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย
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(3)	การว่าจ้างด้านการบริหารและให้คำาปรึกษาธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด (PFC) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  

ใหด้ำาเนนิการดา้นงานบรหิารและงานสนบัสนนุแกบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ย ตามสญัญาวา่จา้งบรหิารและใหค้ำาปรกึษาธรุกจิ โดยขอบเขต
การใหบ้รกิารของ PFC ครอบคลุมงานด้านต่างๆ ได้แก ่งานดา้นการบรหิารและนโยบาย งานสนบัสนนุดา้นบญัชแีละการเงิน ดา้นการ 
พัฒนาธุรกิจและการลงทุน ด้านระบบงานและข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ์

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

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ PFC เป็นรายเดือน โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 400,000 บาท PHA IGC  
มีค่าใช้จ่ายต่อบริษัทเดือนละ 125,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าว PFC กำาหนดอัตราค่าบริการโดยคำานวณบนหลักเกณฑ์การกระจาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ PFC ไปยังกลุ่มบริษัทผู้ว่าจ้างโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ รายได้รวม สินทรัพย์รวม และจำานวน
บุคลากรของแต่ละบริษัท

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	
บริษัทกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 582 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำานวนทั้งสิ้น 213,143,072 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ 
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการเป็นต้น 

นอกจากนี ้บรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยคา่ตอบแทนใหก้บัพนกังานในลกัษณะเดยีวกบับรษิทัรวม 22,820,181 บาท (ไมร่วมเงนิผลตอบแทน
จูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย)

จำานวนพนักงานและค่าตอบแทนปี	2558	 บริษัท		 PHA	 IGC	 PPG	 รวม
	 	 	 	 (บริษัทย่อย)	 (บริษัทย่อย)	 (บริษัทย่อย)

ผู้บริหาร       - ชาย (คน) 6 3 2 - 11
 - หญิง (คน) 1 2 - - 3

พนักงานปฏิบัติการและบริการ - ชาย (คน)             207 2 7 - 216
                    - หญิง (คน) 104 - 1 - 105

พนักงานในสำานักงาน - ชาย (คน) 145 7 8 - 160
                     - หญิง (คน) 119 7 5 - 131

รวม  (คน)  582 21 23 - 626

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)  213,143,072 10,847,228 11,972,953 - 235,963,253

บรษิทัมพีนกังานลดลงจากป ี2557 จำานวน 53 คน โดยพนกังานทีล่ดลงสว่นใหญเ่ปน็พนกังานสายการผลติ บรษิทัไมม่ขีอ้พพิาท
ด้านแรงงานใดๆ กับพนักงานในระยะเวลา 3 ปีผ่านมา
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
บริษัทยังคงนโยบายการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีคุณลักษณะ 3 ประการ ประกอบด้วย 
1. เป็นคนดี มีวินัย และรับผิดชอบ
2. เป็นคนเก่ง มีความรู้ ทักษะ ความสามารถอย่างมืออาชีพ
3. ทำางานอย่างมีความสุข รู้เหตุ รู้ผล เห็นคุณค่าตนเอง ผู้อื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ในปี 2558 บริษัทได้กำาหนดนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ พนักงาน สังคมเพื่อการดำาเนินงานที่ยั่งยืน 5 เรื่องประกอบด้วย
1. นวัตกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่องค์กรสีเขียว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคภายใต้กรอบเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การพัฒนากระบวนการทำางานโดยนำาเทคโนโลยีเพื่อสู่กระบวนการ 
Paperless และการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นองค์กรคนดีปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งชักชวนคู่ค้าลูกค้ามาเป็นแนวร่วมในการ
ผลักดันให้มีวัฒนธรรมและเป็นสังคมปลอดคนโกงภายในปี พ.ศ.2560

3. ความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่วัฒนธรรมของความเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ หน้าที่และมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมการทำาความด ี
ต่อเนื่อง สม่ำาเสมอ ภายในปี พ.ศ.2560

4. การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)ในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา
ภายในปี พ.ศ.2560

5. การพัฒนาธุรกิจ มุ่งแสวงหาธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งเรื่องที่ต้องพัฒนาตามแผนการพัฒนาฝึกอบรม ระยะ 3 ปี (Master Plan Training) ปกติและนโยบาย

มุ่งเน้นทั้ง 5 ด้าน จึงได้ดำาเนินการปรับแผนการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้อง ทั้งนี้การพัฒนาและฝึกอบรมยังคงแบ่งเป็น 3 หมวด 
เช่นเดิม ประกอบด้วย

1. หมวดความรูพ้ืน้ฐานในงาน ไดแ้ก ่ความรูใ้นการทำางานของแตล่ะตำาแหนง่งานตามลกัษณะงานทีพ่นกังานรบัผดิชอบ สอนโดย 
หวัหนา้งานและหวัหนา้หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เนน้การสอนแบบ On the job training อาท ิความรูต้ามระบบบรหิารคณุภาพ ความรูด้า้น
สิ่งแวดล้อม/ ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน/ ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานตาม
มาตรฐานแรงงานไทย/ ความรู้เบื้องต้นในผลิตภัณฑ์ อาทิ ปั๊มซูรูมิและปั๊มน้ำาดี ถังน้ำา-ถังบำาบัดน้ำาเสีย/ ผู้ควบคุมระบบบำาบัดมลพิษ/
ความรู้ด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ/ แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสำาหรับองค์กรธุรกิจ/ การจัดการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม/ Risk-based thinking for ISO 9001:2015/ CSR Evaluation and Knowledge Management รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละด้านประกอบเพื่อสร้างการรับรู้อย่างเข้าใจ เป็นต้น

2. หมวดความรู้เสริมในงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้มีทักษะ มีความหลากหลายในการทำางานมากขึ้น อาทิ การสร้าง
ความเขม้แขง็ใหแ้ก่แรงงานในการใชช้วีติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง/ ความรูใ้นการจดัการอนาคต/ การศึกษาดงูาน ณ ประเทศญีปุ่่น/ 
การนำาธุรกิจเข้าสู่โลก E-Business เต็มรูปแบบ/ การจัดการประสิทธิภาพการผลิตเพื่อยกระดับสถานประกอบการ/ กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน แรงงานสัมพันธ์/ ทักษะการเป็นหัวหน้างาน คุณธรรม จริยธรรมสำาหรับหัวหน้างาน/ การสอนงาน การนำาเสนอ การวางแผน
กลยุทธ์ตามแนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร เป็นต้น

3. หมวดความรู้วิชาชีพ เพื่อพัฒนาพนักงานสายอาชีพและพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ในการปรับปรุงงานการเพิ่มผลผลิต 
(Productivity Improvement) รวมถึงความรู้ในกลุ่มสายอาชีพ อาทิ KM & Innovation/ Innovation and Technology for Product Design/ 
จุดระเบิดความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม/ Ethical Leadership Program/ Verifying the CAC Checklist: Experience Sharing 
from Auditors/ HR As a Coach 

นอกจากนั้น ยังได้ดำาเนินการจัดทำาแผนการพัฒนาพนักงานเพิ่มอีก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม Successor กลุ่ม Potential และ
กลุ่ม Key Position โดยจัดให้มีการดำาเนินการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล ให้สอดคล้องกับ Competency ของแต่ละตำาแหน่งงาน 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งแผนพัฒนาประกอบด้วยหลักสูตร 
เฉพาะกลุ่มให้ครอบคลุมเนื้อหาเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดเพื่อนำามาพัฒนากระบวนการทำางานให้เกิดการ 
เชื่อมโยงธุรกิจ 



41บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

	 แผนการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน	ประจำาปี	2558
	 กลุ่มพนักงาน	 พนักงาน	-	เจ้าหน้าท่ี		 	หัวหน้างาน		 ผู้จัดการ	
หัวข้อวิชาหลัก

1. ความรู้พื้นฐานในงาน ความรู้การทำางานตามคู่มือ การปฏิบัติงาน/ตามลักษณะงานที่พนักงานรับผิดชอบ 

 ความรู้ด้านกระบวนการทำางานตามระบบงานคุณภาพ

 การบริหารงานบุคคล : กฎหมายแรงงาน

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : จริยธรรมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

 Happy 8 Workplace/ความรับผิดชอบต่อสังคม

 5ส/กลุ่มคุณภาพ (QCC)/และระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน (KSS)

 ความตระหนักด้านคุณภาพ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม ข้อกำาหนดด้านคุณภาพ/
   ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม

  Innovation Thinking/KM & Innovation/Supply Chain Management

 Mind Mapping เครื่องมือการเพิ่มผลผลิต/การนำาเสนอ การสื่อสาร

  เคร่ืองมือการบริหารท่ัวท้ังองค์กร (Total Quality Management : TQM) 

2. ความรู้เสริมในงาน   จป. หัวหน้างาน  จป. บริหาร

  HR for line Manager ทักษะการบริหารท่ัวท้ังองค์กร (TQM)

 การสื่อความในองค์กร การสอนงาน/Coaching เทคนิคการประชุม/การบริหารเวลา

  การบังคับบัญชา  การจัดการความขัดแย้ง

  คุณธรรม/จริยธรรม  HRM & HRD
   สำาหรับหัวหน้างาน

3. ความรู้วิชาชีพ ตามสายงานวิชาชีพ อาทิ วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์/นักบัญชี

แผนการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน	ประจำาปี	2558
ในปี 2558 ที่ผ่านบริษัทมีการจัดอบรมพนักงานทั้งสิ้น 178 หลักสูตร พนักงานได้รับการฝึกอบรม เฉลี่ย 28.59 ชั่วโมงต่อคน  

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเฉลี่ย 2,381 บาทต่อคน และมีพนักงานเข้ารับการอบรมร้อยละ 91.41 ของจำานวนพนักงานทั้งหมด

แผนงาน	แนวทางพัฒนาบุคลากรปี	2559
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเป็นคนดี มีวินัย และรับผิดชอบ เป็นคนเก่ง มีความรู้  

ทักษะ ความสามารถอย่างมืออาชีพ ทำางานอย่างมีความสุข รู้เหตุ รู้ผล เห็นคุณค่าตนเอง ผู้อื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
บริษัท ยังคงยึดแนวทางการพัฒนาพนักงานตามปี 2558 มีเพิ่มเติมโดยจะมีที่ปรึกษาเข้ามาให้คำาแนะนำารวมถึงการเข้าร่วมเครือข่าย
ในการพัฒนาพนักงานกับสถาบันการศึกษาเฉพาะทางมากขึ้น



รายงานประจำาปี 255842

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการเเละผู้บริหาร

นายสรุเดช บณุยวฒัน อาย ุ65 ปี
ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ
กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 กมุภาพนัธ์ 2556

นางดวงทพิย์ เอีย่มรุง่โรจน์ อาย ุ60 ปี 
กรรมการและกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555
กรรมการค่าตอบแทน
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 กมุภาพนัธ์ 2556

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (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
 หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ที่ 3/2552
 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
 หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2 ปี 2558

การอบรมพเิศษ
 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (หลกัสูตร วตท.)  

 รุ่นที่ 19 ปี 2557
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : 0.97%
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั พรเีมยีร์ เทคโนโลย ีจำากดั (มหาชน)
 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 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 ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั
 ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทัในกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
 2554 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการและกรรมการ   มูลนธิเิอน็ไลฟ
 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ    มูลนธิยิวุพฒัน์

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 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

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

 รุน่ที่ 1 ปี 2557
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : 0.33%
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 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�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 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 ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั
 ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทัในกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
 ปัจจบุนั ผูอ้ำานวยการใหญ่สายงานสนบัสนนุ    กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 2536 – ปัจจบุนั กรรมการและเหรญัญกิ   มูลนธิยิวุพฒัน์
 2554 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและเหรญัญกิ  มลูนธิเิพื่อ “คนไทย”
 2554 – ปัจจบุนั กรรมการและเหรญัญกิ   มูลนธิเิอน็ไลฟ
 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ค.คน จำากดั



43บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

นายสมชาย ชณุหรศัมิ ์อาย ุ65 ปี
กรรมการและกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 24 เมษายน 2557

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 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

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 ปี 2551
 หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
 หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1 ปี 2558 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2550 – ต.ค. 2558  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

  บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)
 ต.ค. 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2546 – ปัจจบุนั  กรรมการ    บรษิทั พรเีมยีร์ แคนนิ่ง อนิดสัตรี้ จำากดั
 2546 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษิทั พรเีมยีร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จำากดั
 2546 – ปัจจบุนั  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ   บรษิทั พ.ีเอม.ฟดู จำากดั
 2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั

นายเอกราช กลดัพนัธุ ์อาย ุ57 ปี
กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

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

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
 2550 – 2555 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั
 2555 – 2556 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 ไม่มี

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั



รายงานประจำาปี 255844

นางสาวชนดิา สวุรรณจฑูะ อาย ุ74 ปี 
กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555
กรรมการค่าตอบแทน
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 กมุภาพนัธ์ 2556

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

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

 ภาครฐัร่วมเอกชน รุ่น 37 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
 ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 1495

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

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2556 – เม.ย.2558  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2544 – 2553 ผู้พพิากษาสมทบ ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและ 

  การค้าระหว่างประเทศกลาง กระทรวงยตุธิรรม
 2544 – ปัจจบุนั   ผู้ประนปีระนอม ประจำาศาลทรพัย์สนิทางปัญญา 

  และการค้าระหว่างประเทศกลาง กระทรวงยตุธิรรม
 2547 – 2558 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

นางวไลรตัน์ ผ่องจติต์ อาย ุ53 ปี 
กรรมการและกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท การบรหิารธรุกจิภาคเอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 ปรญิญาตร ีคณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (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

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : 0.17 %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 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 ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั
 ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทัในกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
 ปัจจบุนั ผู้อำานวยการอาวโุสสายสนบัสนนุ 3

    กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์ 
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นายชยัวฒัน์ นติยาพร อาย ุ65 ปี 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97 ปี 2555
 หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
 หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1 ปี 2558 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 ไม่มี

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2552 – 2555 ที่ปรกึษาผู้บงัคบัการ วชริาวธุวทิยาลยั
 2554 – ปัจจบุนั  กรรมการที่ปรกึษาวชริาวธุวทิยาลยั ด้านกำากบัคณะ  

  วชริาวธุวทิยาลยั
 2555 – ปัจจบุนั กรรมการที่ปรกึษาวชริาวธุวทิยาลยั ด้านวชิาการ 

  วชริาวธุวทิยาลยั

นายปรทิรรศน์ พนัธบุรรยงก์ อาย ุ61 ปี
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาเอก Doctor of Metallurgical Engineering มหาวทิยาลยัโตเกยีว 

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (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
 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20 ปี 2558
 หลกัสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 3 ปี 2558

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2540 – เม.ย. 2558 กรรมการอสิระ บรษิทั พรเีมยีร์ เทคโนโลย ี จำากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2551 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาผู้อำานวยการ                    

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

  สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์
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นางสาวณฐัญา นวลพลบั อาย ุ53 ปี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายบญัชแีละการเงนิ
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 พฤษภาคม 2550

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต (CPA) เลขทะเบยีน 3828

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
 2550 – 2555  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายสนบัสนนุ                   

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั
 2555 – ปัจจบุนั   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายบญัชแีละการเงนิ         

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

นายมณฑล หรรษคณุารมณ์ อาย ุ44 ปี
กรรมการผูจ้ดัการ
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มกราคม 2557
กรรมการและกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 24 เมษายน 2557

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 182 ปี 2556
 หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
 หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1 ปี 2558

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
 ม.ีค. 2556 – ธ.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

  สายการตลาด/ขายผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้าง
  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
 2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ   

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 ไม่มี

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2547 – 2555 รองประธานบรหิาร บรษิทั เอส บ ีเรยีลตี้ จำากดั
 2555 – 2556 ผู้จดัการใหญ่ บรษิทั รสีลัท์พลสั 

     อนิเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำากดั
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นายเดชา แก้วพฤหสัชยั อาย ุ48 ปี  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายขายผลติภณัฑ์สิง่แวดล้อม 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มถินุายน 2555

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ (อตุสาหการ) มหาวทิยาลยัขอนแก่น

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
 2548 – 2555 ผู้จดัการฝ่ายการตลาด/ขาย                      

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั
 2555 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายขายผลติภณัฑ์สิ่งแวดล้อม 

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

นายนทัธชยั พวงประดษิฐ์ อาย ุ49 ปี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายโรงงาน
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มถินุายน 2555

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวทิยาลยัขอนแก่น

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
 2550 – 2553 ผู้จดัการโรงงานกบนิทร์บรุี   

  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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นายพรสนัต์ ชเูทพ อาย ุ57 ปี
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายทรพัยากรบคุคลและระบบงาน
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มถินุายน 2556

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท รฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง
 ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
 2551 – พ.ค. 2556 ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธรุการ              

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

  และระบบงาน
  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

นายสรุศกัดิ ์ภสัสร อาย ุ45 ปี
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายขายผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและ
พลงังานสะอาด
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มถินุายน 2556

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

ประกาศนยีบตัร
 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

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
 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 – ธ.ค. 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายขายผลติภณัฑ์ 

  พลงังานสะอาด
  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
 2558 – ปัจจบุนั  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายขายผลติภณัฑ์

  วสัดกุ่อสร้างและพลงังานสะอาด
  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
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นายธรีะพล จฑุาพรพงศ์ อาย ุ51 ปี 
เลขานกุารบรษิทั
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 10 สงิหาคม 2555

นายเอกพนัธุ ์นวลเมอืง อาย ุ52 ปี
หวัหน้างานผูต้รวจสอบภายใน 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 16 พฤษภาคม 2555

ประวตัผิูต้รวจสอบภายในประวตัเิลขานกุารบรษิทั

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางกฎหมายธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 เนตบิณัฑติไทย สำานกัอบรมการศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา
 นติศิาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

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

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
 2528 - 2535 ที่ปรกึษากฎหมาย 

  บรษิทั ดทีแฮลม์ จำากดั
 2535 - 2544 ทนายความ  

  บรษิทั พบีเีอสลอว์ จำากดั
 2544 - 2545 ทนายความหุ้นส่วน 

  บรษิทั สำานกักฎหมายนทอีนิเตอร์เนชั่นแนล จำากดั
 2545 - ปัจจบุนั ผู้อำานวยการงานกฎหมายและงานเลขานกุารบรษิทั     

  กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์

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

การฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้อง
 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

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
 2538 – 2555 ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 

  บรษิทั พรเีมยีร์ โกลเบลิ แคปปิตอล จำากดั
  บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)                                                             
  บรษิทั พรเีมยีร์ แอลเอม็เอส จำากดั 
  บรษิทั พรเีมยีร์ แคปปิตอล (2000) จำากดั
 2555 – ปัจจบุนั ผู้อำานวยการงานตรวจสอบภายใน

  บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั



รายงานประจำาปี 255850

 รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 เพ่ิมข้ึน

 จ�านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ  จ�านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ (ลดลง)

นายสุรเดช บุณยวัฒน  1,403,900 0.47 1,403,900  0.47 -
นางสุพรรณี บุณยวัฒน (คู่สมรส)       1,500,000  0.50 1,500,000  0.50 -

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

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

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

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

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

นายชัยวัฒน์ นิตยาพร  25,000 0.01 - - (25,000)

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

นายมณฑล หรรษคุณารมณ์  - - - - -
นางสาวธิรดา ยิ่งประเสริฐ (คู่สมรส) - - - - -
ด.ช. ธนัท หรรษคุณารมณ์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - - -

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

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

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

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

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

รวม	 	 4,428,900	 1.48	 4,403,900	 1.47	 (25,000)

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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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. Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.  (DCS Myanmar) 
10. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)  (PM) 
11. บริษัท พี.เอม.ฟูด จำากัด  (PMF) 
12. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด  (PCI) 
13. บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำากัด  (PFP) 
14. บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำากัด (PMSE)
15. บริษัท กรีนเนท เอสอี จำากัด (GNSE)
16. บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)  (PPP) 
17. บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด  (PHA) 
18. บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด  (IGC) 
19. บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำากัด  (PPG)  
20. บริษัท พรีเมียร์ มอเตอร์ จำากัด (PMC) 
21. บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำากัด  (PRH) 
22. บริษัท รายา เฮอริเทจ จำากัด  (RYH) 
23. บริษัท หมู่บ้านเสรี จำากัด  (MS) 
24. บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำากัด  (SP) 
25. บริษัท พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์ จำากัด (PAC)
26. บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำากัด  (PMB)
27. บริษัท พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด  (PMN)
28. บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จำากัด  (P-PET)
29. บริษัท ซี แฮริเออร์ จำากัด  (SHR)
30. บริษัท พรีเมียร์ ซีอี จำากัด  (PCE)
31. บริษัท อิมพีเรียล อีเกิ้ล จำากัด  (IME)
32. บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำากัด  (SPH)
33. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำากัด  (PPlanner)
34. บริษัท พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส จำากัด  (PAM)
35. บริษัท สาระสุข จำากัด  (SRS)
36. บริษัท ศูนย์พรีเมียร์สุขุมวิท จำากัด (PSC)
37. บริษัท เสรี แอสเซ็ทส์ จำากัด   (SA)
38. บริษัท พรีเมียร์ ทีดีโอ จำากัด  (PTDO)
39. บริษัท แอลพีซีอี จำากัด  (LPCE)
40. บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล จำากัด  (PGCAP)
41. บริษัท เสนานี จำากัด  (SNE)
42. บริษัท ลิคควิเดชัน 5 จำากัด  (LQ5)
43. บริษัท บีวีทีเอส (ประเทศไทย) จำากัด (BVTS)
44. บริษัท ภัตตาคาร เซโต้ จำากัด  (Seto)
45. บริษัท ร้านคนไทย จำากัด  (RKT)

รายช่ือบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์



รายงานประจำาปี 255852

การกำากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคญัในการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเชือ่มัน่วา่กระบวนการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละการบรหิาร
จัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริม 
ให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึง
กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร 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 คณะกรรมการมีนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วม 

ประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ การซื้อขายหรือ
โอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
บริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น

 1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และ
ละเว้นการกระทำาใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติ 
ดังนี้

  1.2.1 บริษัทไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำาหนดต่างๆ 
และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุม
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำากัดสิทธิ
ในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

  1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ 
และมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้

    ก. วาระการแต่งต้ังกรรมการ
     1) ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบคุคลทีเ่สนอแตง่ตัง้ เชน่ คำานำาหนา้ชือ่ ชือ่ อาย ุประเภทกรรมการ การศกึษา ประสบการณ ์ 

       เป็นต้น
     2) การดำารงตำาแหนง่ในกจิการอืน่ โดยหากกจิการใดเปน็กจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

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

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

       ผู้สอบบัญชีคนใหม่)
     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 คณะกรรมการอำานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงอยา่งเตม็ที ่และควรละเวน้

การกระทำาใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้
จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง 

 1.4 บรษิทัเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่คำาถามลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ โดยกำาหนดหลกัเกณฑก์ารสง่คำาถามลว่งหนา้ใหช้ดัเจน 
และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มกบัการนำาสง่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ นอกจากนี ้บรษิทัยงัเผยแพรห่ลกัเกณฑก์ารสง่คำาถามลว่งหนา้
ดงักลา่วไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ย คณะกรรมการไดม้กีารกำาหนดการกลัน่กรองคำาถามลว่งหนา้และกำาหนดใหบ้รษิทัตอบคำาถามให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับมีการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

   1.4.1 บรษิทัเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่คำาถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุถงึคณะกรรมการลว่งหนา้ไดต้ลอดระยะ
เวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคำาถามจนถึงประมาณ 7 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัท
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
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     1) กำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าให้ชัดเจน
     2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำาส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
     3) วิธีการส่งคำาถามล่วงหน้า เช่น ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล หรือส่งจดหมายถึง 

       คณะกรรมการ เป็นต้น
     4) ช่วงเวลาที่เปิดให้ส่งคำาถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
     5) มีกระบวนการกลั่นกรองคำาถามล่วงหน้าที่ผู้ถือหุ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการตอบคำาถาม 

       เหล่านั้น
     6) บริษัทได้ตอบคำาถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
     7) บริษัทได้ตอบคำาถามให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม
     8) บริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงคำาถามท่ีมีผู้ถือหุ้นถามมาล่วงหน้า และคำาตอบของคำาถามเหล่าน้ัน
 1.5 คณะกรรมการสนบัสนนุใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกำาหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้ 

และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังกำาหนดให้บริษัทจัดให้มีอากร

แสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำาหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานใน
ที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุม
ตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

2. การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน

และแสดงผล 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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง

กรรมการ
 2.4 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการตรวจนบั การจดัเกบ็เอกสารการลงคะแนนในทกุๆ วาระ และการบนัทกึ วดีทิศันก์ารประชมุ

อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุกๆ วาระเป็นไป
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

 2.5 ประธานในทีป่ระชมุไดจ้ดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสในการแสดงความเหน็และตัง้คำาถามตอ่ 
ที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3. การจัดทำารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
 3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน

ดำาเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำาถามคำาตอบและผลการลงคะแนนใน
แต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่
ลาประชุมด้วย

 3.2 บรษิทัเปดิเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนน และรายงานการประชมุบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยมรีายละเอยีด
ในการปฏิบัติดังนี้

  3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวันทำาการถัดไป
  3.2.2 เผยแพรร่ายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใชเ้ปน็ชอ่งทางใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความ

เห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
  3.2.3 เผยแพร่วีดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
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4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลสำาคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท
สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 บริษัทจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 

501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือ
หุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะรวมจำานวน 76 ราย คดิเปน็รอ้ยละ 72.6999 ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ยแลว้ มกีรรมการ
บริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่านจากจำานวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและประธานกรรมการค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการทา่นอืน่อกี 5 ทา่น นอกจากนีย้งัมผีูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัและบรษิทั
ย่อย ผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลงานด้านบัญชี การเงินและกฎหมาย เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว รวมทั้งในปี 2558 บริษัทได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทดำาเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า
กอ่นวนัประชมุ และเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.premier-products.co.th ลว่งหนา้
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จัดทำารายงาน
การประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในป ี2558 บรษิทัไดร้บัการประเมนิคณุภาพการจดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ีภายใตโ้ครงการประเมนิคณุภาพการจดัการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุมผู้ถือ
หุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุม ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 1 
สิทธิของผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เน่ืองจาก 
การจัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่เป็นวิธีการป้องกันการทุจริตในการลงคะแนนเสียง ท้ังน้ี  
บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกวีดิทัศน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการ 
เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังน้ันการดำาเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อยู่แล้ว

2. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ร้อยละ 39.50 ซ่ึงน้อยกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นท่ีออกแล้วท้ังหมด แต่มีมากกว่า
ร้อยละ 15 ของหุ้นท่ีออกแล้วท้ังหมด เน่ืองจากบริษัทไม่มีสิทธิหรือส่วนเก่ียวข้องในการซ้ือขายหรือการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้กำากับดูแลและปกป้องสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน

สถาบัน หรือนักลงทุนต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกันท้ังเร่ืองกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมท้ังให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เก่ียวข้อง

บริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 1.1 บรษิทัแจง้กำาหนดการประชมุพรอ้มระเบยีบวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
   1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท 

อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
   1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือ

หุ้นในรูปแบบเอกสาร
   1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่

กฎหมายกำาหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
 1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง

ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 1.3 หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ดงักลา่วขา้งตน้ไดจ้ดัทำาเปน็ภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพรพ่รอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
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2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 2.1 คณะกรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า 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) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
  7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
   8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอวาระและ 

     แจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2.2 คณะกรรมการกำาหนดวธิกีารใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการกอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

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

     การเสนอชื่อ เป็นต้น
   4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กำาหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กำาหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ 

     แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
   5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนดไว้5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนดไว้
   6) เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น 

     ผู้เสนอ และประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพาะวาระสำาคัญ

ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 
 2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
 3.1 คณะกรรมการกำาหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และ

แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ

 3.2 กำาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าว
ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำา รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำาปี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
 4.1 คณะกรรมการกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และมี

การบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
   1) คณะกรรมการกำาหนดแนวทางใหก้รรมการและผูบ้รหิารเปดิเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้งตอ่คณะ1) คณะกรรมการกำาหนดแนวทางใหก้รรมการและผูบ้รหิารเปดิเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้งตอ่คณะ 

     กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
   2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ง 

     ประเทศไทย สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
   3) กำาหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
   4) เลขานกุารบรษิทัทำาหนา้ทีใ่นการรายงานขอ้มลูสว่นไดเ้สยีใหค้ณะกรรมการทราบ ขอ้มลูของกรรมการและผูบ้รหิาร  

     รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหาร 
     ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

 4.2 คณะกรรมการดแูลใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีอยา่งมนียัสำาคญัในลกัษณะทีอ่าจทำาใหก้รรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำาดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุม
และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้รหิารไดร้ายงานการถอืครองหลกัทรพัยใ์นบรษิทัของตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ ใหแ้ก่ 
คณะกรรมการหรอืผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมายเปน็ประจำาทกุไตรมาส รวมทัง้มกีารเปดิเผยในทีป่ระชมุคณะกรรมการและรายงานประจำาปี

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 2 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้กำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ด้วยบริษัท 
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และบริหารกิจการโดยคำานึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยอยู่แล้ว 

2. บรษิทัไมไ่ดก้ำาหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้ตอ่คณะกรรมการเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัอยา่งนอ้ย 
1 วันล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อขาย เนื่องจากบริษัทมีระเบียบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่
ทำาการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำาการ
หลงัการเปดิเผยงบการเงนิ การซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นบางกรณเีปน็การตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูขณะนัน้ ทำาใหไ้มส่ามารถแจง้ความประสงค์ 
ล่วงหน้าได้

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้เกิด

ความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จ
อยา่งยัง่ยนืโดยตระหนกัและใหค้วามสำาคญักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น ภายใตป้รชัญาของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์นัน่คอื “ธรุกจิกา้วหนา้ 
พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท 
สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

บริษัทได้ดำาเนินการกำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
1. การกำาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 1.1 คณะกรรมการกำาหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำาเนินการที่เป็นรูป

ธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ที่ทำาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) 
ของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

	 	 1)	ผู้ถือหุ้น	
  ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใส และเปน็ประโยชนแ์กบ่รษิทัและผูถ้อืหุน้ บรหิารงานดว้ยความระมดัระวงั 

และรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของ
บริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวม
ถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขันของบริษัท

	 	 2)	พนักงาน	
  บรษิทัเลง็เหน็ถงึความสำาคญัของพนกังานซึง่ถอืเปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่ จงึปฏบิตัติอ่พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทยีม

กนัและเปน็ธรรมบนหลกัสทิธมินษุยชน ไมม่กีารเลอืกปฏบิตัทิัง้การแบง่แยก สผีวิ เชือ้ชาต ิเพศ ศาสนา ไมม่กีารใชแ้รงงานเดก็หรอืแรงงาน 
ทีผ่ดิกฎหมาย มนีโยบายการบรหิารคา่จา้งและคา่ตอบแทนโดยยดึหลกัความเปน็ธรรม เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
และความสามารถของพนกังานแตล่ะคน สามารถเทยีบเคยีงกบับรษิทัทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนัตลอดจนมนีโยบายการพฒันาและสง่เสรมิ 
ความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ  
   สำาหรบันโยบายดา้นสวสัดกิาร บรษิทัจดัใหม้สีวสัดกิารสำาหรบัพนกังานเพิม่เตมิจากทีก่ฎหมายกำาหนด เชน่ กองทนุ
สำารองเลีย้งชพีพนกังาน เพือ่เปน็เครือ่งมอืสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานและรกัษาบคุลากรไวก้บับรษิทัในระยะยาวโดย
ให้มีลักษณะการออมอย่างสม่ำาเสมอเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉิน การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพ
ประจำาปี ห้องพยาบาลของบริษัทโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ห้องสมุดสำาหรับพนักงาน ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับส่งพนักงาน และ
สวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ    

  บริษัทได้กำาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน เพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด  
มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำานึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำาหนดให้มีการตรวจสอบ
ระบบป้องกันภัยในอาคารสำานักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจำาทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับ 
ความดังเสียง  

  3)	ลูกค้า	
  บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ 

ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน  
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการ 
เรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

  4)	คู่ค้าและเจ้าหนี้
  บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ดำาเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและ

ปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญาทีก่ำาหนดไว ้ไมเ่รยีก หรอืไมร่บั หรอืจา่ยผลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่มส่จุรติในการตดิตอ่กบัคูค่า้หรอืเจา้หนี ้หากใน
กรณทีีข่อ้มลูปรากฏวา่มกีารจา่ยผลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่มส่จุรติ บรษิทัจะหารอืกบัคูค่า้หรอืเจา้หนี ้เพือ่รว่มกนัแกไ้ขปญัหาใหร้วดเรว็เเละ 
เกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย

   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
     3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อชุมชน สังคม
     4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่สังคมหวั่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการ 

       ดำาเนินงานของบริษัท
     5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม 

       จรยิธรรม รกัษาวฒันธรรมทีด่งีาม รวมถงึปลกูฝงัจติสำานกึของความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและการมจีติอาสา 
       ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน

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

       โดยการนำาเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท
     5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

       ร่วมกับพนักงาน โดยกำาหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ทราบ
 1.2 คณะกรรมการกำาหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดย 

ได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจำาปีของบริษัท
 1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัท

ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย 
2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำารายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainability Development 

Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)
 2.1 บรษิทัเปดิเผยกจิกรรมตา่งๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการดำาเนนิการตามนโยบายดงักลา่วขา้งตน้ และเปดิเผยกลไกในการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย
 2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็น

ฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำาปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
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3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทมีการกำาหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะ
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำาซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท รวมทั้งมีนโยบาย
การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่และหา้มจา่ยสนิบนเพือ่ประโยชนท์างธรุกจิ ซึง่ไดแ้จง้ใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบและถอืปฏบิตัติลอดมา 

ในปี 2558 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนด 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิเช่น

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการ
ดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัในฐานะเจา้ของบรษิทัผา่นกรรมการอสิระเปน็การลว่งหนา้ โดยทกุๆ ขอ้คดิเหน็จะไดร้บัการ
รวบรวมเพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา ซึง่ในการประชมุดงักลา่ว ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอแนะขอ้คดิเหน็ 
เป็นการล่วงหน้า

 บรษิทัไดม้กีารทบทวนโครงสรา้งคา่จา้งทกุป ีโดยไดเ้ขา้รว่มโครงการสำารวจคา่จา้งกบัสภาอตุสาหกรรมและองคก์ร
ภายนอก และนำาผลการสำารวจมาพิจารณาร่วมกับผลการดำาเนินงานของบริษัท เพื่อกำาหนดอัตราค่าจ้างประจำาปี  
ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนเป็นธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและ 
ความสามารถของพนักงานแต่ละคนสามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 บริษัทไม่มีกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย แรงงานการจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อมไม่มีกรณี
การกระทำาผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ด้านการทุจริต หรือกระทำาผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ 

 บริษัทมีส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุ มีจำานวน 8 ราย การหยุดงานมีจำานวน 2 ราย ไม่มีการเจ็บป่วยหรือโรคจากการ
ทำางาน และในปี 2559 บริษัทได้กำาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อให้อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 50

 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
และได้รับการประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่น ดำาเนินโครงการสถาน 
ประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลสถานประกอบ
การดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001 ระดับสมบูรณ์  
ขั้นริเริ่ม รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านโรคเอดส์ ระดับทอง จากกรมสวัสดิการและ 
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 ในปี 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกำาหนดอัตราเงินสะสมในกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้สอดคล้อง
กับฐานรายได้และอายุงานของตน เพื่อให้โอกาสพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฏิบัติการมีกำาลังในการ 
ออมพร้อมกันนี้บริษัทได้ปรับอัตราเงินสมทบในกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้สูงขึ้นสำาหรับพนักงานที่มีอายุงานสูง 
เพื่อให้เป็นแหล่งเงินออมและเป็นหลักประกันในการดำารงชีวิตของพนักงานภายหลังเกษียณ ปัจจุบันมีพนักงาน
เป็นสมาชิกรวม 414 คน คิดเป็นร้อยละ 71.13 อีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้พนักงานเข้าร่วมออมเงินกับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมอีกช่องทางหนึ่ง ปัจจุบันมีพนักงานเป็นสมาชิกจำานวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.38 ของจำานวนพนักงาน

 บริษัทได้เข้าไปร่วมพัฒนาชุมชน หมู่บ้านโคกขี้เหล็ก ตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย
นำาแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั โดยรว่มกจิกรรมการสง่เสรมิการเพิม่รายได ้สามารถ
เพิม่รายไดเ้ฉลีย่ตอ่ครวัเรอืนจาก 6,193 บาทตอ่เดอืนเปน็ 10,265 บาทตอ่เดอืนนอกจากนัน้บรษิทัยงัไปรว่มพฒันา
สร้างฝายให้กับชุมชนคลองตาหมื่น อำาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สามารถกักเก็บน้ำาได้ 14,400 ลูกบาศก์เมตร 
พื้นที่การเกษตรมีน้ำาใช้ตลอดหน้าแล้ง จำานวน 156 ไร่ 

 ด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทจัดทำาระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม 14001 : 2004 โดยผ่านการรับรองจากสถาบันรับรอง
มาตรฐาน TUV NORD เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรม 
สเีขยีว (Green Culture) จากกระทรวงอตุสาหกรรมเมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2558 นอกจากนีบ้รษิทัยงัจดัใหพ้นกังาน
เขียนข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม ตามระบบข้อเสนอแนะโดยกำาหนดเป็น KPI จำานวน 2 เรื่องต่อคนต่อปี รวมถึง
มีการจัดสัปดาห์การเพิ่มผลผลิต (ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม) ต่อเนื่องทุกปี

 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และ
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 มีการจัดทำาคู่มือการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น เริ่มตั้งแต่การกำาหนดนโยบาย การกำาหนดขั้นตอนการปฎิบัติ การฝึกอบรมเพื่อสร้างสำานึก
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ของการเป็นคนซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและคุณธรรม การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การตรวจติดตาม  
การทบทวนนโยบายและกระบวนการ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติ และส่งต่อนโยบายและวิธีปฏิบัติให้กับ
บริษัทย่อย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในปี 2559 

 นอกจากนี้ในปี 2558 สถาบันไทยพัฒน์โดยการสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดท้ำาการประเมนิ ระดบัการพฒันาความยัง่ยนืเรือ่งการปอ้งการการมสีว่นรว่มเกีย่วขอ้ง
กับคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption progress indicator) ของบริษัทในปี 2558 ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ 5 ซึ่งเป็น
ระดับที่สูงสุด เนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า ลูกค้า 
ในการดำาเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 

 บริษัทได้จัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหาก
แยกจากรายงานประจำาปี โดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั้นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”  
และตามแนวทาง Global Reporting Initiatives (GRI 4 ) และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  

 
หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคญัตอ่การเปดิเผยขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้งครบถว้นและโปรง่ใสทัง้รายงานขอ้มลูทางการเงนิและ
ขอ้มลูทัว่ไปตามหลกัเกณฑข์องสำานกังานกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลู
อืน่ทีส่ำาคญัทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัซึง่ลว้นมผีลตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัโดย
บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ

บริษัทได้ดำาเนินการกำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูล
 1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำาให้สำาคัญผิด และเพียงพอ1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำาให้สำาคัญผิด และเพียงพอ 

ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้ 
   1) มกีารเปดิเผยขอ้มลูสำาคญัของบรษิทัทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น  

     ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
     แห่งประเทศไทยกำาหนด

   2) มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำา
 1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ

นโยบายเกีย่วกบัการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม ทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบไวโ้ดยสรปุ และผลการปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่ว รวมทัง้กรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำาปี และบนเว็บไซต์
ของบริษัท เป็นต้น

 1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

   1) การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ 
     โดยสม่ำาเสมอ

   2) รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
   3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการ

     ผู้จัดการ
 1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทำาคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis หรอื MD&A) เพือ่ประกอบการเปดิเผยงบการเงนิทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพือ่ใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญของบริษัท รวมถึงปัจจัยและเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะ
การเงินหรือผลการดำาเนินงาน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

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

รายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำานวนเงินค่า
ตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

2. ข้อมูลข้ันต่ำาท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
 2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
ชอ่งทางอืน่ดว้ย เชน่ เวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยกระทำาอยา่งสม่ำาเสมอ พรอ้มทัง้นำาเสนอขอ้มลูทีเ่ปน็ปจัจบุนั อนึง่ ขอ้มลูบนเวบ็ไซตข์อง
บริษัท อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

  (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/ 

    กิจการเฉพาะ (Special Purpose Enterprises / Vehicles – SPEs/SPVs)
  (10) กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญท่ัง้ทางตรงและทางออ้มทีถ่อืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 5 ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

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

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

    หมายเลขโทรศัพท์
  (22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำาปี
ในป ี2558 บรษิทัไดม้กีารนำาเสนอผลการดำาเนนิงาน ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีไ่มใ่ชท่างการเงนิ แก ่ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห ์

นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยการร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 และให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย 
โดยการตอบคำาถามทางอีเมล และทางโทรศัพท์ อย่างสม่ำาเสมอและเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 4 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้แสดงตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า เป็นต้น เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่ควรนำามาเปิดเผย



รายงานประจำาปี 255862

2. บริษัทไม่มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหรือการจัดทำาจดหมายข่าวที่นำาเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัท
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญและข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) 
รายงานประจำาปี (Annual Report) รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
และบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วน และบริษัทพร้อมที่จะให้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวต่อสื่อมวลชน

 
หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำากับดูแลการทำางานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้ง
ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำาเนินการกำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
 1.1 คณะกรรมการกำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน

ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่าง
น้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่

 1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวม
ถงึจำานวนปกีารดำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษิทัของกรรมการแตล่ะคนในรายงานประจำาป ีและบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ทัง้นีร้วมถงึการ

   1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส และจำานวนปีการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท
ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

   1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษัท ที่แสดงให้เห็นว่า 
คณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทผ่านช่องทางรายงานประจำาปีและ 
บนเว็บไซต์ของบริษัท

   1.2.3  เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำาปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น / กรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน 

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

 1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมของบุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน

 1.6 บรษิทัคำานงึถงึประโยชนก์ารบรหิารกจิการตามกระบวนการสรรหากรรมการทีบ่รษิทักำาหนดมากกวา่จำานวนหรอืสดัสว่น
ของกรรมการอิสระ

 1.7 คณะกรรมการมีการกำาหนดจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกำาหนดจำานวนวาระที่ดำารงตำาแหน่ง
ติดต่อกันได้นานที่สุด

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

 1.9 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถดำาเนินการได้ 
โดยทันที

 1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำาหนดอำานาจหน้าที่ของ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำานาจโดยไม่จำากัด

 1.11 บริษัทเคารพในวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในการที่จะไม่ไปดำารงตำาแหน่ง
กรรมการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน ์
ของบริษัท

 1.12 บรษิทัมเีลขานกุารบรษิทัซึง่ทำาหนา้ทีใ่หค้ำาแนะนำาดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์า่งๆ ทีค่ณะกรรมการจะตอ้งทราบ และ 
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 



63บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการมีการกำาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำาปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

 1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัท บริษัทกำาหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการทำางานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจำาของบริษัทหรือไม่

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
 2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระ

การดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปีเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำาหนดไว้ในอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

 2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ใน
การจา่ยและรปูแบบคา่ตอบแทนของกรรมการ เพือ่เสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการ โดยคา่ตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะ
ต้องนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

 2.3 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะพิจารณา 
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาที่กำาหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ

3. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
   1) คณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจอนมุตัเิรือ่งตา่งๆ ของบรษิทัตามขอบเขตหนา้ทีท่ีก่ำาหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ 

     บริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่อง 
     ที่สำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง  
     แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึง 
     ทำาการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท

   2) การตดิตามและดแูลใหฝ้า่ยจดัการดำาเนนิงานตามนโยบาย กลยทุธ ์และแผนงานทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     และประสิทธิผล

   3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำาเนินการกรณี 
     มีการชี้เบาะแส

   4) การดแูลใหก้ารดำาเนนิธรุกจิตอ่เนือ่งในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันาพนกังาน แผนพฒันาผูส้บืทอดตำาแหนง่งาน  
     (Succession Plan)

 3.2 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
   1) คณะกรรมการกำาหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
   2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
   3) มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่กำาหนด
   4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน

ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำาเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว 
อย่างจริงจัง

 3.4 คณะกรรมการไดพ้จิารณาเรือ่งความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ การพจิารณาการทำารายการทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้
เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนินการ
และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

 3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจ
สอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำาคัญอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี

 3.6 คณะกรรมการกำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรโดย 
ให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำา มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผล
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ของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยง 
มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

 3.7 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็ถงึความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในและการบรหิาร
ความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำาปี

 3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำาเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำาหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียน 
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจำาปีของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้
แจ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มี 
ส่วนได้เสีย

 3.9 คณะกรรมการมกีลไกกำากบัดแูลบรษิทัยอ่ยเพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงนิลงทนุของบรษิทั โดยคณะกรรมการมหีนา้
ที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท และการทำารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การประชุมคณะกรรมการ
 4.1 บริษัทจัดให้มีกำาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคน

ทราบกำาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
 4.2 จำานวนครัง้ของการประชมุ คณะกรรมการพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

และลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการดำาเนินงานให้คณะ
กรรมการทราบในเดอืนทีไ่มไ่ดม้กีารประชมุเพือ่ใหค้ณะกรรมการสามารถกำากบัควบคมุและดแูลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการไดอ้ยา่ง
ต่อเนื่องและทันการณ์

 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้
แนใ่จวา่เรือ่งทีส่ำาคญัไดน้ำาเขา้รวมไวแ้ลว้โดยเปดิโอกาสใหก้รรมการแตล่ะคนมอีสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่บรษิทัเขา้สูว่าระ
การประชุม

 4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำาการก่อนวันประชุม
 4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มี

ขึ้นในรอบปี
 4.6 องค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวน

กรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการดำาเนินงาน
ของบริษัทและไม่อาจดำาเนินการให้กรรมการจำานวน 2 ใน 3 เข้าประชุมได้ กรรมการจำานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอำานาจ
ที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้

 4.7 ประธานคณะกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพยีงพอทีฝ่า่ยจดัการจะเสนอเรือ่งและมากพอทีก่รรมการจะอภปิรายปญัหา
สำาคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการสง่เสรมิใหม้กีารใชด้ลุยพนิจิทีร่อบคอบ กรรมการทกุคนใหค้วามสนใจกบัประเดน็
ทุกเรื่องที่นำาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำากับดูแลกิจการ

 4.8 คณะกรรมการสนบัสนนุใหก้รรมการผูจ้ดัการเชญิผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการเพือ่ใหส้ารสนเทศราย
ละเอยีดเพิม่เติมในฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัปญัหาโดยตรงและเพือ่มโีอกาสรู้จกัผูบ้รหิารระดบัสงูสำาหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการ
สืบทอดงาน

 4.9 คณะกรรมการเขา้ถงึสารสนเทศทีจ่ำาเปน็เพิม่เตมิไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานกุารบรษิทัหรอืผูบ้รหิารอืน่ทีไ่ดร้บัมอบ
หมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำาหนด และในกรณีที่จำาเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

 4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำาเป็น 
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึง
ผลการประชุมด้วย

 4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถ
แก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

    วัน เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม
    ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
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    สรุปสาระสำาคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ
    สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
    มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
    ผู้จดรายงาน - เลขานุการคณะกรรมการ
    ผู้รับรองรายงาน - ประธานกรรมการ
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับ 
ผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล 
รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท

 5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นประจำาทุกปีเพื่อนำา
ไปใช้ในการกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

ในป ี2558 บรษิทัมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะและประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบคุคล โดยใชว้ธิี
การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 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
นอกจากน้ี บริษัทยังมีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานทางธุรกิจของบริษัท  

ผลการดำาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมิน
ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะและประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบคุคล ซึง่หวัขอ้การประเมนิประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั  
ได้แก่

หมวดที่	1	: ความคืบหน้าของแผนงาน
หมวดที่	2	: การวัดผลการปฏิบัติงาน
    2.1 ความเป็นผู้นำา2.1 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 
6. ค่าตอบแทน
คา่ตอบแทนของกรรมการไดจ้ดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นอตุสาหกรรมประสบการณ ์ภาระหนา้ที ่
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ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงึประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากกรรมการแตล่ะคน  
กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
ที่เหมาะสมด้วย

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำากับ

ดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำาเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

 7.2 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการ
ดำาเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน
ในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำานาจหน้าที่ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำาเนินงาน 
เป็นต้น

 7.3 คณะกรรมการกำาหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในรายงานประจำาปีของบริษัท 
 7.4 คณะกรรมการกำาหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาและสืบทอด

งาน ซึง่กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารเตรยีมใหพ้รอ้มเปน็แผนทีต่อ่เนือ่ง ถงึผูส้บืทอดงานในกรณทีีต่นไมส่ามารถปฏบิตัิ 
หน้าที่ได้ 

ในปี 2558 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) ดังนี้

 ช่ือ-สกุล  ตำาแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรมปี 2558 ระยะเวลา
    อบรม (วัน)

1. คุณสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการ  - หลักสูตร Ethical Leadership Program  1
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (ELP) รุ่นที่ 2 ปี 2558
 และประธานกรรมการค่าตอบแทน 

2. ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ กรรมการ -  หลักสูตร Ethical Leadership Program  1
   (ELP) รุ่นที่ 1 ปี 2558 

3. คุณชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ -  หลักสูตร Ethical Leadership Program  1 
 และกรรมการตรวจสอบ  (ELP) รุ่นที่ 1 ปี 2558

4. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ - หลักสูตร Advanced Audit Committee  4
 และกรรมการตรวจสอบ   Program (AACP) รุ่นที่ 20 ปี 2558
  -  หลักสูตร Director Certification Program  2
    Update (DCPU) รุ่นที่ 3 ปี 2558 

5. คุณมณฑล หรรษคุณารมณ์ กรรมการ -  หลักสูตร Ethical Leadership Program  1
 และกรรมการผู้จัดการ  (ELP) รุ่นที่ 1 ปี 2558
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายไตรมาส จำานวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย จำานวน 2 ครั้ง การประชุม 
ร่วมกับผู้บริหารโรงงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำานวน 2 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 
ร่วมประชุม จำานวน 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555 
เป็นต้นมา และนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ผู้อำานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลงานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ 
ภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประวัติของนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ปรากฏใน 
รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบมวีาระในการดำารงตำาแหนง่ 3 ป ีกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากตำาแหนง่ตามวาระอาจ

ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่
ในตำาแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง 

การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี 

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

มีประสิทธิผล
(3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พจิารณาเสนอแตง่ตัง้และเลกิจา้งผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึพจิารณาเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชเีพือ่เสนอตอ่คณะ

กรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
(5) พิจารณาอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

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

คณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
    ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
    ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

     หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
   การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ* กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 9/9

2. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 9/9

3. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 9/9

* เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
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โดยมี นางสาววารีรัตน์ เสริมธาดาทรัพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2557 

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการค่าตอบแทน
คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการของบริษัทจำานวน 3 ท่าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  

มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี กรรมการค่าตอบแทนที่พ้นตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งได้อีก 
กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการท่านอื่นเข้าเป็นกรรมการค่าตอบแทนแทน 

โดยกรรมการค่าตอบแทนที่เข้าดำารงตำาแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการค่าตอบแทน
คณะกรรมการค่าตอบแทนมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง 

การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้
(1) เสนอนโยบาย และหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัคา่ตอบแทน และผลประโยชนข์องกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการคณะ

ยอ่ยอืน่ ๆ  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการ อนกุรรมการหรอืบคุคลอืน่ทีค่ณะกรรมการแตง่ตัง้หรอืมอบหมายใหป้ฏบิตักิาร
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ และ/
หรือ ผู้ถือหุ้น

(2) เชิญบุคคล และหรือขอเอกสาร ข้อมูลจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์ใน 
การดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ได้ตามความจำาเป็น

(3) แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อทำาหน้าที่ช่วยเหลือการดำาเนินงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำาส่งเอกสารประกอบ การประชุม และบันทึกรายงานการประชุม  
รวมทั้งงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำางาน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหา

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
ได้ทำาหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ ์
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำาหนดไว้ และเสนอ 
ความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ  

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในทำาเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และบุคคลในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ในการทำางาน

    รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
     มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการค่าตอบแทนมีจำานวน 3 ท่านประกอบด้วย

 รายช่ือกรรมการค่าตอบแทน ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/
   การประชุมท้ังหมด (คร้ัง)

1. นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการค่าตอบแทน 1/1

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์    กรรมการค่าตอบแทน 1/1

3. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ    กรรมการค่าตอบแทน 1/1
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โดยมีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
(1) กำาหนด สอบทาน และนำาเสนอ นโยบายการบริหารความเสี่ยงธุรกรรมของบริษัท อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน  

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

ให้มีการปฏิบัติ
(3) ทบทวน แนวทางและเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะ ขนาดความเสี่ยง 

แต่ละด้านของธุรกรรมของบริษัท
(4) ทบทวน การกำาหนดเพดานหรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมาตรการในการดำาเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดาน

หรือระดับความเสี่ยงที่กำาหนด
(5) ติดตาม ประเมินผล และดำาเนินการแก้ไข ปรับปรุง ผลการดำาเนินงานด้านความเสี่ยงต่างๆ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะ 

วิกฤต

3. การสรรหาและการแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำาหน้าที่พิจารณา  
โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดดังนี้

(1) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณ)ี เปน็ผูแ้ตง่ตัง้กรรมการอสิระ เขา้รว่มในคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทั

มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยปัจจุบัน 
บริษัทมีกรรมการอิสระจำานวน 3 คน ได้แก่ นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ นายชัยวัฒน์ นิตยาพร และนายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 

บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุที ่ทจ.4/2552 ลงวนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2552 เรือ่ง คณุสมบตัิ
ของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือ ผู้มีอำานาจควบคุม
ของบรษิทั เวน้แตไ่ดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปกีอ่นไดร้บัการแตง่ตัง้ ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึ 
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

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 กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

6. นายพรสันต์ ชูเทพ กรรมการและเลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำานวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำานวน 1 ท่าน และ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำานวน 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 ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 
ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ 
ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำานวนใด 
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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกิน 
รอ้ยละ 1 ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบธรุกจิทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั และเปน็การแขง่ขนัทีม่นียักบั 
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

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) ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเปน็กรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  (3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมา เปน็ผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เปน็กรรมการเทา่จำานวนกรรมการทีจ่ะ

พงึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลำาดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจำานวนกรรมการทีจ่ะพงึ
มีหรือพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 3. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตำาแหนง่ในปแีรกและปทีีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้า
มาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้
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 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการที่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

 5. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำาหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ 
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ 
กรรมการที่ตนแทน 

 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจำานวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่
 6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือ  
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข. กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำาหน้าที่ในการเป็นกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำาหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ  

ค. ผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน์

ต่อการดำาเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัถตุประสงค์ เป้าหมายที่คณะ
กรรมการบรษิทักำาหนดไวไ้ด ้โดยดำาเนนิการคดัเลอืกตามระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล และจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิาก 
คณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่บริษัทได้กำาหนดไว้  
และมีการกำาหนดไว้ในคู่มืออำานาจดำาเนินการของบริษัทย่อย รวมถึงการดำาเนินกิจการที่สำาคัญหรือมีขนาดรายการที่เป็นสาระสำาคัญ
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการจำานวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการ 
ของบริษัท ทำาให้การดำาเนินงานต่างๆ ของบริษัทย่อยจะคำานึงและยึดถือแนวทางการดำาเนินงานของบริษัทเป็นสำาคัญ

5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหาร 
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1) กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำาคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ 

 2) กำาหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำาบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัท
สำาหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ รวมทัง้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
อันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

 3) คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน 
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัตอ้งรกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั ไมน่ำาไปเปดิเผยหรอืแสวงหาประโยชนแ์กต่นเอง
หรอืเพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ืน่ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม รวมทัง้ตอ้งไมท่ำาการซือ้ขายโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยใชค้วามลบั 
และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั เวน้เสยีแตว่า่ขอ้มลูดงักลา่วไดเ้ปดิเผยตอ่สาธารณชนแลว้ และไมเ่ขา้ทำานติกิรรมอนัใดโดยใชค้วามลบั 
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำาการซื้อขาย 
โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำาการ หลังการ 
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เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกำาหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำาหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี 

 4) กำาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และในกรณีที่กรรมการ
หรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
ตามมาตรา 59 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัทำาการใหส้ำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำาหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผย 
ในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำาปี

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

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

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

บัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 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 640,000

 4  บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำากัด นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 40,000

								 รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	 	 2,540,000

ทั้งนี้ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ 
ความเหน็ชอบ และไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 
แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

(2) ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
บริษัทย่อย IGC ได้จ่ายค่าบริการอื่น ให้แก่บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ซึ่งเป็นสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  

บุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีสำาหรับปี 2558 เป็นจำานวนเงินรวม 180,000 บาท ซึ่งเป็น 
การรับรองแบบคำาขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 
7. การปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ

บริษัทได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถและประสบการณ์ในการทำาหน้าที่กำากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดังนี้

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารในการทำาให้มั่นใจว่าจะมีการกำากับการปฏิบัติอย่างเพียงพอ 
2. ตรวจสอบ กำากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ ตลอดจน

นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง
3. เป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคำาปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณ หรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการจัดอบรมความรู้ 
ที่เกี่ยวข้อง
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4. เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บรษิทักำาหนดใหผู้บ้รหิารทกุระดบัในองคก์ร ดแูลรบัผดิชอบและถอืเปน็เรือ่งสำาคญัทีจ่ะดำาเนนิการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบั 

บญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิ นโยบาย/ระเบยีบปฏบิตั/ิขอ้กำาหนดของบรษิทั หลกัการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้กำาหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็น
ระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม 

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส  
หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ 
อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัท 
เกี่ยวกับการทำาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ 
ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่ง 
รายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง 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
ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
หลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 

(CGR) ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/ชัดเจน 
1. ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี
เนื่องจากจำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการที่บริษัทได้กำาหนดไว้ 4 ครั้งต่อปี เหมาะสมและสอดคล้องกับวาระการ

พิจารณาผลการดำาเนินการของบริษัทและวาระการรับรองงบการเงินซึ่งกำาหนดไว้เป็นรายไตรมาสแล้ว อีกทั้งบริษัทก็พร้อมที่จะเรียก
ประชมุคณะกรรมการเพิม่เตมิได ้ในกรณทีีม่เีหตจุำาเปน็หรอืมวีาระใดๆ ทีจ่ำาเปน็ตอ้งพจิารณาเปน็การเรง่ดว่น โดยในปนีีม้กีารประชมุ
คณะกรรมการบริษัทจำานวน 5 ครั้ง

หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติ
1. คณะกรรมการไม่มีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งกรรมการไว้ใน

นโยบายกำากับดูแลกิจการของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การจำากัดจำานวนบริษัทใน
การไปดำารงตำาแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และจำานวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำานวนจำากัด ดังนั้นการกำาหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำาให้บริษัทหาบุคคลมาดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการได้ยาก

2. คณะกรรมการไม่มีการกำาหนดนโยบายในการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากบริษัท 
มีการกำาหนดข้อห้าม/ข้อจำากัดของกรรมการผู้จัดการในเรื่องการไปทำาธุรกรรมหรือการไปดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือองค์กรที่มี 
ผลประโยชน์ขัดกัน หรือที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่แล้ว นอกเหนือจากกรณีข้อห้าม/ข้อจำากัด
ดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นและให้ความเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการในการดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือตำาแหน่งอื่นใด
ในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

3. คณะกรรมการไม่มีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระเนื่องจากการที่กรรมการ 
ดำารงตำาแหนง่อยา่งตอ่เนือ่งนา่จะเปน็ประโยชนต์อ่การบรหิารกจิการและการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั ประกอบกบัการสรรหาบคุคลทีม่ี
ความรู้ความสามารถมาดำารงตำาแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำาเนินการได้โดยง่าย
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4. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการบริหารที่ไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง เนื่องจาก
กรรมการบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การไม่จำากัดจำานวนบริษัทในการไปดำารงตำาแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการ 
ปฏบิตังิาน และจำานวนบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณเ์พยีงพอที ่จะดำารงตำาแหนง่กรรมการของบรษิทัมจีำานวนจำากดั  
ดังนั้นการกำาหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำาให้บริษัทหาบุคคลมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

5. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผล 
การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวม 
ของผู้บริหาร

6. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูงเนื่องจากคณะกรรมการบริหาร 
ไดแ้จง้ความประสงคข์อสละสทิธใินการรบัคา่ตอบแทน และตามคูม่อือำานาจดำาเนนิการ คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูเปน็อำานาจ
ของกรรมการผู้จัดการซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทางงบประมาณประจำาปี

7. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระเนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มี 
คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องคำานึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระ 
หรือไม่

8. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นคนเดียวกัน เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
จะพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ และยึดหลักธรรมาธิบาล โดยไม่ต้อง 
คำานึงว่าจะต้องเป็นคนเดียวกันหรือไม่

9. คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระน้อยกว่า 50 % เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการอิสระ 
ไม่เป็นสาระสำาคัญในการทำาหน้าที่ของกรรมการค่าตอบแทน

10. ประธานกรรมการค่าตอบแทนไม่เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณา 
จากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ โดยไม่ต้องคำานึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือไม่

11. คณะกรรมการค่าตอบแทนไม่ได้จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเนื่องจากการประชุมจะพิจารณาตามความจำาเป็นโดย 
ไม่ได้กำาหนดขั้นต่ำาไว้ 

12. บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทได้กำาหนดให้คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วน 
ได้เสีย ทำาหน้าที่คณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว

13. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่องจากคณะกรรมการทั้งคณะทำาหน้าที่เสมือนเป็น CG Committee อยู่แล้ว
14. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นจำานวนน้อยกว่า 66% เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของ

กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารไม่เป็นสาระสำาคัญในการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
15. คณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการทีเ่ปน็กรรมการอสิระนอ้ยกวา่ 50% เนือ่งจากองคป์ระกอบในสว่นของกรรมการอสิระไมเ่ปน็

สาระสำาคัญในการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
16. บริษัทไม่ได้จัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี 

และกำาหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5% เนื่องจากบริษัท 
ได้มีการดูแลและจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน ทำางานอย่างมีความสุขและผูกพันองค์กรอยู่แล้ว โดยไม่จำาเป็นต้อง 
มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารหรือพนักงานอื่นๆ ในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตามหากบริษัทจะมีโครงการดังกล่าว  
บริษัทก็จะให้สิทธิแก่ทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน

โดยในปี 2558 คณะกรรมการโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Steering Committee) ได้มี 
มติปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสำารวจที่ใช้ในการประเมินประจำาปี 2558 และ 2559 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN  
CG Scorecard ลดความซ้ำาซ้อนของหลักเกณฑ์และง่ายต่อการปฏิบัติจริงมากขึ้น

บริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด 
นอกเหนือจากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัทเปิดเผย
บนเว็บไซต์และในรายงานประจำาปีแล้ว บริษัทยังมีนโยบายด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงาน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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บริษัทเห็นว่�ธุรกิจเอกชนเป็นภ�คส่วนที่มีคว�มสำ�คัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้�ที่ในก�รดูแลให้เกิด
คว�มอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตน�รมณ์ของก�รดำ�เนินธุรกิจให้ประสบคว�มสำ�เร็จ
อย่�งยั่งยืนโดยตระหนักและให้คว�มสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภ�คส่วนภ�ยใต้ปรัชญ�ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจ
ก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพร�ะเชื่อมั่นว่�ก�รคงไว้ซึ่งคว�มสมดุลระหว่�งธุรกิจ พนักง�น และสังคมนั้น จะส่งเสริม
ให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่�งเข้มแข็งและยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ คว�มยั่งยืน จึงเป็นกลยุทธ์ก�รขับเคลื่อนหลักของบริษัทและบริษัทย่อยในก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถทั้งก�ร
ผลิตสินค้�และบริก�รที่เป็นประโยชน์กับสังคม ก�รพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่องสม่ำ�เสมอไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริม ผลักดัน  
พรอ้มทัง้สอดแทรกแนวคดิคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมและก�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนืเปน็สว่นหนึง่ของกระบวนก�รทำ�ง�นอนัเปน็วฒันธรรม
องค์กร ควบคู่ไปกับก�รเสริมสร้�งมูลค่�ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่�จะเป็นผู้ถือหุ้น พนักง�น ลูกค้� คู่ค้� พันธมิตร
ของบริษัท ชุมชน และสังคมส่วนรวมให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกี�รสนบัสนนุและทำ�ง�นรว่มกบัหนว่ยง�นพฒัน�คว�มยัง่ยนืของสงัคมของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์อนัไดแ้ก ่
มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ในกิจกรรมเพื่อก�รพัฒน�ด้�นศึกษ�ของ เย�วชนที่ด้อยโอก�ส ก�รสร้�ง
สังคมแห่งก�รแบ่งปัน ก�รสนับสนุนคนพิก�รที่ด้อยโอก�ส ก�รสร้�งให้เกิดก�รมีส่วนร่วมในก�รร่วมพัฒน�สังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่�งยั่งยืน โดยยึดหลักในก�รก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและก�รสร้�งเครื่องมือหรือองค์กร ให้ผู้อื่นส�ม�รถเข้�ม�มีส่วนร่วมและนำ�ไป
ทำ�ซ้ำ�ได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ ที่ยั่งยืนอย่�งเป็นทวีคูณ ซึ่งส�ม�รถดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.premier.co.th ในหัวข้อ 
“พรีเมียร์เพื่อสังคม”

และเพื่อเป็นก�รสนับสนุนก�รขับเคลื่อนกลไกพัฒน�สังคมดังกล่�ว บริษัทและบริษัทย่อยจึงนำ�เงินเท่�กับจำ�นวนร้อยละ 5 
ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ระค่�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชี บริจ�คเพื่อประโยชน์ด้�นก�รศึกษ�ต่อมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือองค์กร
ส�ธ�รณะกุศลอื่นๆ ต�มนโยบ�ยของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 
โดยมรี�ยละเอยีดทัง้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รดำ�เนนิธรุกจิ กจิกรรมพนกัง�น คูค่�้ และสว่นของมลูนธิติ�่งๆ ดงัทีก่ล�่วไวข้�้งตน้ ดงันี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือคว�มถูกต้อง เสมอภ�คและเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เค�รพสิทธิในทรัพย์สิน
ท�งปัญญ� ก�รส่งเสริมสิทธิท�งก�รเมือง ตลอดจนก�รปฏิบัติต�มพันธสัญญ�ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

การแข่งขันที่เป็นธรรม : 
  ดำ�เนินธุรกิจต่อกันด้วยคว�มยุติธรรม ไม่เอ�รัดเอ�เปรียบ เค�รพและปฏิบัติต�มเงื่อนไขสัญญ�ที่กำ�หนดไว้อย่�งเคร่งครัด
  ไมเ่รยีก หรอืไมร่บั หรอืจ่�ยผลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่มส่จุรติในก�รตดิตอ่กบัคูค่้�หรอืเจ้�หนี ้ห�กในกรณทีีข่อ้มลูปร�กฏว่�

   มีก�รจ่�ยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะห�รือกับคู่ค้�หรือเจ้�หนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญห�ให้รวดเร็วเเละ 
   เกิดคว�มยุติธรรมต่อทุกฝ่�ย

ก่อประโยชน์ต่อสังคม
อย่างเป็นสาระสำาคัญและยั่งยืน

สร้างเครื่องมือ หรือ องค์กรให้ผู้อื่น
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถทำาซ้ำาได้

สร้างระบบนิเวศน์ให้เกิดการทำาซ้ำา
และการมีส่วนร่วมของคนจำานวนมาก
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  เปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิค�้และบรกิ�รอย�่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้ก�รใหข้อ้มลูข�่วส�รที่
   ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้� และมีกระบวนก�รเรียกคืนสินค้�ห�กพบคว�มผิดปกติเก่ียวกับคุณภ�พสินค้� 
   แข่งขันอย่�งเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน มีก�รแข่งขันท�งก�รค้�ภ�ยใต้กรอบกติก�ก�รแข่งขันที่ดี ไม่แสวงห�ข้อมูลที่เป็น
   คว�มลับของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยวิธีก�รที่ไม่สุจริตหรือไม่เหม�ะสม ไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยก�ร 
   กล่�วร้�ยหรือกระทำ�ก�รใดๆ โดยปร�ศจ�กคว�มจริงและไม่เป็นธรรม

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับคู่ค้า :
  เปิดโอก�สให้คู่ค้� ลูกค้� พันธมิตรท�งก�รค้�เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและ

   บรษิทัยอ่ยทัง้ท�งตรงและท�งออ้ม โดยก�รเข�้รว่มกจิกรรมเพือ่สงัคมต�่งๆของบรษิทั หรอืดว้ยก�รสนบัสนนุทนุทรพัย ์
   หรือสิ่งของต�มคว�มประสงค์

การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน :
  ส่งเสริมและปฏิบัติต�มสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิท�งศีลธรรมอย่�งเคร่งครัด โดยกำ�หนด

   นโยบ�ยไว้ในคู่มือนโยบ�ยกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรื่องนโยบ�ยคว�มลับท�งธุรกิจและทรัพย์สินท�งปัญญ�
  สง่เสรมิใหผู้บ้รหิ�ร พนกัง�น ใชท้รพัย�กรและทรพัยส์นิของบรษิทัอย่�งมปีระสทิธภิ�พใชส้นิค�้ และบรกิ�รทีม่ลีขิสทิธิ์

   ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้�หรือก�รกระทำ�ที่เป็นก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�
การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ :
  บริษัทและบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มเป็นกล�งท�งก�รเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มก�รเมืองใด ไม่ให้

   ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรมของพรรคก�รเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด ไม่ให้คว�มช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งท�ง 
   ก�รเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพ�ะ

  เปิดโอก�สให้พนักง�นใช้สิทธิและหน้�ที่ในระบอบประช�ธิปไตยที่จะเข้�ไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมท�ง
   ก�รเมืองต่�งๆ ได้อย่�งอิสระเป็นก�รส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทให้คว�มสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยเชื่อมั่นว่�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และก�รบริห�รจัดก�รในกรอบของ 
ก�รเป็นบรรษัทภิบ�ลที่มีคว�มโปร่งใส ส�ม�รถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษ�ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย บริษัทจึง
กำ�หนดนโยบ�ย “ก�รตอ่ต�้นทจุรติคอรร์ปัชัน่” และประก�ศเปน็นโยบ�ยเพือ่ใหผู้บ้รหิ�รและพนกัง�นทกุระดบัยดึถอืปฏบิตั ิมขีอบเขต  
ระบบบรหิ�รจดัก�รก�รตอ่ต�้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ครอบคลมุทกุขัน้ตอน ทกุกระบวนก�รทำ�ง�นของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
กับง�น จัดซื้อ จัดจ้�ง จัดจำ�หน่�ย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนก�รทำ�ง�นอื่นๆ ที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้กำ�หนด
เป็นคว�มรับผิดชอบด้�นก�รบริห�ร (Management Responsibility) ไว้อย่�งชัดเจนมีดังนี้

2.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)
บรษิทัมคีว�มมุง่มัน่ตอ่ก�รนำ�ระบบม�ตรก�รก�รตอ่ต�้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ม�ใชใ้นกระบวนก�รทำ�ง�น และปรบัปรงุระบบบรหิ�ร

ให้มีคว�มโปร่งใสต�มหลักบรรษัทภิบ�ล โดยกรรมก�รผู้จัดก�รได้ว�งนโยบ�ย และมีคว�มมุ่งมั่นที่จะทำ�ให้บริษัทดำ�เนินธุรกิจโดย
ปร�ศจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่นต�มข้อกำ�หนดของม�ตรก�รก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งได้สนับสนุนทรัพย�กรอย่�งครบถ้วน 
ไดช้ีแ้จงทำ�คว�มเข�้ใจกบัพนกัง�นทกุคนภ�ยในบรษิทัและบรษิทัยอ่ยและบคุคลภ�ยนอกทีเ่กีย่วขอ้ง ใหต้ระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของ
ก�รดำ�เนินกระบวนก�รต่�งๆ อย่�งโปร่งใสสอดคล้องกับระเบียบนโยบ�ย ข้อกำ�หนด ของกฎหม�ยและข้อกำ�หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  ห้�มกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทและบริษัทในส�ยธุรกิจดำ�เนินก�รหรือยอมรับหรือให้ก�รสนับสนุน

   ก�รทจุรติคอรร์ปัชัน่ในทกุรปูแบบทัง้ท�งตรงและท�งออ้ม โดยครอบคลมุถงึบรษิทัยอ่ยทกุบรษิทั พรอ้มใหก้�รสนบัสนนุ 
   หรือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้� คู่ค้� ผู้รับจ้�งหรือผู้รับจ้�งช่วงมีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และกำ�หนดให ้
   มีก�รสอบท�นก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่�งสม่ำ�เสมอ ตลอดจนมีก�รทบทวนแนวท�ง 
   ก�รปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบ�ย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำ�หนด ข้อบังคับ ประก�ศ กฎหม�ย และก�รเปล่ียนแปลงท�งธุรกิจ

  ม�ตรฐ�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของก�รดำ�เนินธุรกิจและเป็นหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของ
   คณะกรรมก�รของบริษัท ผู้บริห�ร ผู้บังคับบัญช� พนักง�นทุกคนทุกระดับ ลูกค้� คู่ค้� ผู้รับจ้�งหรือผู้รับจ้�งช่วง  
   ทีจ่ะมสีว่นในก�รแสดงคว�มคดิเหน็เกีย่วกบัก�รปฏบิตัเิพือ่ใหก้�รดำ�เนนิก�รด�้นก�รตอ่ต้�นทจุรติคอรร์ปัชัน่บรรลผุล 
   ต�มนโยบ�ยที่กำ�หนด
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  บริษัทพัฒน�ม�ตรก�รก�รต่อต้�นทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติ
   ด้�นจริยธรรม โดยจัดให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น 
   และนำ�ม�จัดทำ�เป็นคู่มือแนวท�งในก�รปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

  บริษัทไม่กระทำ�หรือสนับสนุนก�รให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลรวมถึงก�รควบคุม 
   ก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศล ก�รบริจ�คให้แก่พรรคก�รเมือง ก�รให้ของขวัญท�งธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมต่�งๆ  
   ให้มีคว�มโปร่งใสและไม่มีเจตน�เพื่อโน้มน้�วให้เจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐหรือเอกชนดำ�เนินก�รที่ไม่เหม�ะสม

  บริษัทจัดให้มีก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม สม่ำ�เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักง�นมีก�รปฏิบัติที่ไม่เหม�ะสม 
   โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งง�นด้�นก�รข�ย ก�รตล�ด และก�รจัดซื้อ

  บริษัทจัดให้คว�มรู้ด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�รและพนักง�นเพื่อ
   ส่งเสริมคว�มซื่อสัตย์ สุจริต และคว�มรับผิดชอบในก�รปฏิบัติต�มหน้�ที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงคว�มมุ่งมั่นของบริษัท

  บริษัทจัดให้มีกลไกก�รร�ยง�นสถ�นะก�รเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ�
  บริษัทส่งเสริมให้มีก�รสื่อส�รที่หล�กหล�ยช่องท�งเพื่อให้พนักง�น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสอันควร

   สงสยัโดยมัน่ใจไดว้�่ผูแ้จง้เบ�ะแสจะไดร้บัก�รคุม้ครอง โดยไมใ่หถ้กูลงโทษ โยกย�้ยทีไ่มเ่ปน็ธรรมหรอืกลัน่แกลง้ดว้ย 
   ประก�รใด และรวมถึงก�รแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดต�มทุกเบ�ะแสที่มีก�รแจ้งเข้�ม�

บริษัทได้จัดให้มีช่องท�งรับแจ้งเบ�ะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่� ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผล 
กระทบ หรือมีคว�มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท  
หรอืจ�กก�รปฏบิตัขิองพนกัง�นของบรษิทัเกีย่วกบัก�รทำ�ผดิกฎหม�ย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรย�บรรณท�งธรุกจิ รวมถงึพฤตกิรรม
ที่อ�จส่อถึงก�รทุจิต ก�รปฏิบัติที่ไม่เท�่เทียมกัน หรือก�รกระทำ�ที่ข�ดคว�มระมัดระวังและข�ดคว�มรอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือ 
ผู้ร้องเรียนส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งร�ยละเอียดหลักฐ�นต่�งๆ ต�มช่องท�งต่�งๆ ดังนี้ี้

  คณะกรรมการตรวจสอบ
  เลขานุการบริษัท
   บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) 
   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
โดยผู้แจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักง�น ลูกค้� บุคคลที่รับจ้�งทำ�ง�นให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็น

ผู้แจ้งเบ�ะแส จะได้รับก�รปกป้องและคุ้มครองสิทธิต�มกฎหม�ย หรือต�มแนวท�งที่บริษัทได้กำ�หนดไว้

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้คว�มสำ�คัญต่อคุณค่�ของคว�มเป็นมนุษย์  จึงได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยให้ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคน
ต้องให้คว�มเค�รพในเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้คว�มเค�รพในศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักง�นทุกคนและผู้มีส่วนได้เสีย 
อันเป็นหลักก�รต�มม�ตรฐ�นส�กล ซึ่งถือเป็นร�กฐ�นที่สำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบ�ยอย่�งชัดเจนที่จะร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมภ�ยใต้คุณค่�หลัก (Core Value) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” 

  บรษิทัสนบัสนนุและเค�รพก�รปกปอ้งสทิธมินษุยชน โดยจะดแูลมใิหธ้รุกจิและพนกัง�นของบรษิทัเข�้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้ง
   กับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงง�นบังคับ ไม่ใช้แรงง�นเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�น 
   ของกฎหม�ยคุ้มครองแรงง�นอย่�งเคร่งครัด

  บริษัทจะให้คว�มเค�รพและปฏิบัติต�มหลักส�กล ในก�รจ้�งง�น ในก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย ด้วยคว�ม
   เป็นธรรมบนพื้นฐ�นของศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ โดยให้โอก�สทุกคนอย่�งเท่�เทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิด 
   สิทธิขั้นพื้นฐ�นทั้งในเรื่องเพศ อ�ยุ ศ�สน� เชื้อช�ติ ภูมิภ�ค ฐ�นะ สภ�พท�งร่�งก�ย คว�มคิดเห็นท�งก�รเมือง 

  บริษัทเฝ้�ระวังและติดต�มให้บริษัทย่อย คู่ค้� และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติต�มหลักก�รส�กลว่�ด้วยเรื่อง
   สิทธิมนุษยชนอย่�งเคร่งครัด รวมถึงจะให้ก�รคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับคว�มเสียห�ยอันเกิดจ�กก�ร 
   ละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องม�จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด
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  บริษัทได้จัดสถ�นที่ทำ�ง�นโดยคำ�นึงสภ�พแวดล้อมที่น่�อยู่น่�ทำ�ง�น และให้คว�มสำ�คัญในเรื่องคว�มปลอดภัยและ
   อ�ชีวอน�มัยในก�รทำ�ง�นของพนักง�น

  บรษิทัไดเ้ปดิโอก�สใหพ้นกัง�นเข�้ม�มสีว่นรว่ม ในก�รบรหิ�รจดัก�รและแสดงคว�มคดิเหน็เกีย่วกบัก�รดำ�เนนิกจิก�ร
   หรือกระบวนก�รทำ�ง�นของบริษัท โดยผ่�นช่องท�ง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทำ�ง�นชุดต่�งๆ อ�ทิ คณะทำ�ง�น 
   สวัสดิก�ร คณะทำ�ง�นก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น

  บริษัทกำ�หนดม�ตรก�รในก�รให้มีคว�มคุ้มครองพนักง�นที่แจ้งเบ�ะแสเกี่ยวกับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
   ก�รปฏบิตัติอ่พนกัง�นอย�่งไมเ่ท�่เทยีมกนั โดยจะไดร้บัคว�มคุม้ครองไมใ่หถ้กูลงโทษ หรอืกลัน่แกลง้หรอืกระทำ�ดว้ย 
   ประก�รใดๆ ที่จะทำ�ให้ผู้แจ้งเบ�ะแสไม่ส�ม�รถทนทำ�ง�นอยู่ต่อไปได้

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนกัง�นถอืเปน็ทรพัย�กรทีท่รงคณุค�่ของบรษิทั บรษิทัจงึตระหนกัและใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รปฏบิตัติอ่แรงง�นอย�่งเปน็ธรรม
และให้คว�มเค�รพต่อศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มเท่�เทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดคว�มสงบสุข 
ทั้งในบริษัท และในสังคม อย่�งยั่งยืน กล่�วคือ

  บริษัทให้คว�มสำ�คัญในก�รปฏิบัติต่อพนักง�นบนพื้นฐ�นของคว�มเป็นธรรมและคว�มเท่�เทียมกันทั้งในเรื่องของ
   โอก�สในก�รเลื่อนขั้น เลื่อนตำ�แหน่ง ก�รโยกย้�ย ก�รดูแลสวัสดิภ�พและก�รให้ผลตอบแทนรวมตลอดถึงก�รให้ 
   โอก�สในก�รไดร้บัก�รพฒัน� โดยไมเ่ลอืกปฏบิตัอินัเกดิจ�กคว�มแตกต�่งในเรือ่ง เพศ อ�ย ุศ�สน� เชือ้ช�ต ิภมูภิ�ค   
   คว�มคิดเห็นท�งก�รเมือง ฐ�นะ สภ�พร่�งก�ย

  บริษัทกำ�หนดให้ผู้บังคับบัญช�ทุกระดับชั้น มีหน้�ที่ดูแลให้เกิดคว�มเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยง�นโดยหลีกเลี่ยง
   ก�รกระทำ�ที่ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อคว�มรู้สึกไม่มั่นคงในหน�้ที่ก�รทำ�ง�นของพนักง�น หรือกระทำ�ก�รใดๆ  
   อันเป็นก�รคุกค�มสร้�งแรงกดดันต่อสภ�พจิตใจของพนักง�นอย่�งอันไม่เป็นธรรม

  บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�พนักง�นเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภ�พอย่�งสม่ำ�เสมอ
  บริษัทจัดให้มีสวัสดิก�ร ก�รรักษ�พย�บ�ล ก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี ก�รทำ�ประกันสุขภ�พและก�รประกันชีวิต

   ให้พนักง�นอย่�งเท่�เทียมกันทุกระดับชั้น
  บริษัทเปิดโอก�สให้พนักง�นที่ไม่ได้รับคว�มเป็นธรรม หรือพบเห็นก�รกระทำ�ที่ไม่เป็นธรรมส�ม�รถส่งคว�มคิดเห็น

   หรือร้องเรียนได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญช�ที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมก�รผู้จัดก�ร โดยผ่�นช่องท�ง  
   ก�รเข้�พบเป็นก�รส่วนตัว / ร้องเรียนผ่�นจดหม�ย / เอกส�ร / อีเมล เป็นต้น 

  บรษิทักำ�หนดแนวท�งก�รปฏบิตัไิวอ้ย�่งชดัเจนว�่ ขอ้รอ้งเรยีน / ขอ้เสนอแนะ ของพนกัง�นตอ้งไดร้บัก�รชีแ้จง / แกไ้ข  
   หรือนำ�ไปปฏิบัติ

  บริษัทกำ�หนดม�ตรก�รในก�รให้มีคว�มคุ้มครองพนักง�นที่ร้องเรียน / แจ้งเบ�ะแสเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต่อพนักง�น
   อย่�งไม่เป็นธรรม / ไม่เท่�เทียมกัน โดยจะได้รับคว�มคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำ�ด้วย 
   ประก�รใดๆ ที่จะทำ�ให้ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบ�ะแสไม่ส�ม�รถทนทำ�ง�นอยู่ต่อไปได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีพันธสัญญ�ที่จะ “ให้บริก�รอย่�งมีคุณภ�พได้ระดับม�ตรฐ�นส�กล” มุ่งเน้นในก�รให้บริก�รที่มีคุณภ�พและ
ประสิทธิภ�พ รวมทั้งคว�มเป็นมืออ�ชีพให้แก่ผู้บริโภค เพร�ะก�รบริก�รที่ได้ม�ตรฐ�น สร้�งคุณค่�ท�งจิตใจเพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดี
ให้กับผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่�คุณค่�ที่แท้จริงย่อมม�กับก�รบริก�รที่มีคุณภ�พ บริษัทจึงได้มีก�รกำ�หนด
นโยบ�ยและแนวท�งที่จะตอบสนองคว�มพึงพอใจของผู้บริโภค

  นำ�เสนอสินค้�และบริก�รที่มีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�น มีคว�มปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับคว�มต้องก�รของผู้บริโภค
  มีกระบวนก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นส�กล มีประสิทธิภ�พในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก�รคัดเลือกสินค้� ก�รตรวจสอบ

   คุณภ�พอย่�งเข้มงวด รวมถึงมีระบบก�รจัดส่งสินค้�ที่มีคว�มคล่องตัว รวดเร็ว
  มกี�รกำ�หนดหลกัเกณฑต์่�งๆ เกีย่วกบัคณุภ�พสนิค้�ทีบ่รษิทัจะคดัเลอืกม�จดัจำ�หน่�ย และถอืปฏบิตัอิย่�งเครง่ครดั
  มีก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้�และบริก�รอย่�งครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
  ให้ข้อมูลข่�วส�รที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
  มีกระบวนก�รเรียกคืนสินค้�ห�กพบคว�มผิดปกติเกี่ยวกับคุณภ�พ
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ก�รใช้ทรัพย�กร
อย่�งมีประสิทธิภ�พควบคู่กับก�รดำ�เนินธุรกิจม�โดยตลอด บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้กำ�หนดแนวปฏิบัติด้�นสิ่งแวดล้อมไว้ใน 
จรรย�บรรณธุรกิจเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

  ไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่จะมีผลเสียห�ยต่อทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อม
  ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  ไม่ให้ก�รสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภ�พแวดล้อมส่วนรวม
  ส่งเสริมให้มีก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ มีนโยบ�ยในก�รประหยัดพลังง�นและทรัพย�กรอื่นๆ โดยก�รนำ�

   เทคโนโลยีที่ส�ม�รถประหยัดพลังง�นม�ใช้ภ�ยในบริษัท

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นอกจ�กบริษัทและบริษัทย่อยจะตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พแล้ว 
บริษัทและบริษัทย่อยยังมีก�รดำ�เนินง�นที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยคว�มรับผิดชอบ และให้ก�รดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว 
ซึ่งเป็นก�รสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กร ที่ต้องก�รดำ�เนินกิจก�รให้เกิดผลสำ�เร็จอย่�งยั่งยืนร่วมกัน ระหว่�งธุรกิจ พนักง�น และสังคม

นอกจ�กนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมก�รพัฒน�ชุมชนและสังคม ผ่�นก�รดำ�เนินกิจก�รของมูลนิธิต่�งๆ 
อ�ทิ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ด้วยก�รบริจ�คเงินจำ�นวนร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิในแต่ละปีให้กับ
มูลนิธิที่เป็นกลไกหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ในก�รขับเคลื่อนก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�สังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
   สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้ก�รทำ�ง�นของบริษัทเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ และเกิดประสิทธิผลอย่�งต่อเนื่อง บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักง�นทุก 
หน่วยง�น ดำ�เนินก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น รวมถึงก�รลดขั้นตอนคว�มซ้ำ�ซ้อนในก�รทำ�ง�น โดยจัดให้มีก�รแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สั่งสมและถ่�ยทอดคว�มรู้ร่วมกัน ภ�ยใต้โครงก�ร “Knowledge Sharing Management”

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ�ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของกิจก�รเพื่อเปิดเผยก�รปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยก�รจดัทำ�ร�ยง�นเพือ่ก�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนื (Sustainability Development Report) ด้�นคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR Report) 
เป็นฉบับต่�งห�กแยกจ�กร�ยง�นประจำ�ปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-products.co.th
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำ�กดั (มห�ชน) ได้ตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของระบบก�รควบคมุภ�ยใน โดยคณะกรรมก�รบรษิทั
ได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ สอบท�นก�รประเมนิระบบก�รควบคมุภ�ยในของบรษิทั เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบก�รควบคมุ
ภ�ยในมีคว�มเพียงพอและเหม�ะสม รวมถึงก�รมีระบบบัญชีและร�ยง�นท�งก�รเงินที่มีคว�มถูกต้องเชื่อถือได้ และมีก�รป้องกัน
ดูแลรกัษ�ทรพัย์สนิ หรอืลดคว�มเสยีห�ยที่เกดิจ�กคว�มผดิพล�ดหรอื ก�รทจุรติ ตลอดจนได้มกี�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ย ข้อกำ�หนด
ที่เกี่ยวข้องได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ
 ในก�รประชมุคณะกรรมก�รบรษิทัครั้งที่ 4/2558 เมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิ�ยน 2558 คณะกรรมก�รบรษิทัซึ่งรวมกรรมก�รตรวจสอบ 
ทั้ง 3 ท่�น ได้ทำ�ก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท ประจำ�ปี 2558 จ�กก�รตรวจสอบภ�ยในและก�รซักถ�มข้อมูล
จ�กฝ่�ยบรหิ�ร คณะกรรมก�รบรษิทัไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คญัเกี่ยวกบัระบบก�รควบคมุภ�ยใน จงึมคีว�มเหน็ร่วมกนัว่� 
บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอเหม�ะสมกับสภ�พก�รดำ�เนินง�นปัจจุบัน โดยมีบุคล�กรอย่�งเพียงพอที่จะดำ�เนินก�ร
ต�มระบบได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ รวมทั้งมีระบบติดต�มควบคุมดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยให้ส�ม�รถป้องกันทรัพย์สินจ�ก
ก�รที่กรรมก�รหรอืผู้บรหิ�รนำ�ไปใช้โดยมชิอบ หรอืโดยไม่มอีำ�น�จ ซึ่งมสี�ระสำ�คญัดงันี้

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 การควบคุมภายใน

คณะกรรมก�รของบรษิทัและบรษิทัย่อยได้ให้คว�มสำ�คญัต่อระบบก�รควบคมุภ�ยในอย่�งต่อเนื่อง ครอบคลมุทั้งด้�นก�รเงนิ 
ก�รปฏิบัติง�น ก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยตระหนักว�่เป็นกลไกสำ�คัญที่จะสร้�ง 
คว�มมั่นใจต่อฝ่�ยบรหิ�รในก�รช่วยลดคว�มเสี่ยงท�งธรุกจิ รวมทั้ง จดัให้มกี�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมเพยีงพอ มปีระสทิธภิ�พ
และประสิทธิผล โดยมีก�รจัดสรรทรัพย�กรอย่�งเหม�ะสมในก�รปกป้องรักษ�และดูแลทรัพย์สินและมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยบริห�ร
คว�มเสี่ยงไว้อย่�งชดัเจน โดยมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมก�รอสิระ ทำ�หน้�ที่ในก�รกำ�กบัดูแลให้
ระบบก�รควบคมุภ�ยใน ระบบก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสี่ยง มคีว�มเหม�ะสมและมปีระสทิธภิ�พ โดยนำ�กรอบแนวท�งของระบบก�ร
ควบคมุภ�ยในต�มม�ตรฐ�นส�กลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และ
กรอบก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ม�ใช้ปฏบิตั ิ รวมทั้งระบบก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รของบรษิทั  
ก�รดแูลให้บรษิทั มกี�รปฏบิตัติ�มข้อกำ�หนด และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง ก�รดแูลมใิห้เกดิคว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์ ก�รทำ�ร�ยก�ร
ที่เกี่ยวโยงกนั ก�รดแูลรกัษ�และก�รใช้ทรพัย์สนิ เพื่อป้องกนัมใิห้เกดิก�รทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ ให้เป็นไปต�มหลกัเกณฑ์ก�รกำ�กบั
ดูแลต�มแนวท�งของตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสม�คมส่งเสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย (IOD) และ Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD) ม�ประยกุต์ใช้ให้มคีว�มสมบูรณ์ม�กยิ่งขึ้น เพื่อให้ก�รดำ�เนนิง�นด้�นต่�งๆ ของ
บริษัทมีประสิทธิภ�พ และประสิทธิผลม�กที่สุดโดยมีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ที่มีคว�มเป็นอิสระจ�กฝ่�ยบริห�ร ร�ยง�นตรง
ต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ ทำ�หน้�ที่ในก�รตรวจสอบ และประเมนิประสทิธภิ�พ และคว�มเพยีงพอของระบบก�รควบคมุภ�ยใน  
ก�รปฏบิตังิ�นในฝ่�ยต่�งๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อยต�มแผนง�นตรวจสอบประจำ�ปีที่ได้รบัอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้มีก�รประเมินก�รควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้
พนกัง�นมคีว�มรบัผดิชอบในก�รประเมนิและพฒัน�ระบบก�รควบคมุภ�ยในของระบบง�นที่รบัผดิชอบด้วยตนเอง เพื่อสร้�งคว�ม
แข็งแกร่งของระบบก�รควบคุมภ�ยในให้ส�ม�รถตอบสนองสอดคล้องต�มสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�งทันท่วงที เพื่อก่อให้
เกิดคว�มมั่นใจอย่�งสมเหตุสมผลว่� ผลสำ�เร็จของง�นจะส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีก�รประเมิน
ผลก�รควบคมุภ�ยในอย่�งน้อยปีละครั้งเป็นประจำ�ทกุปี

 การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้กำ�กับดูแลให้ง�นตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ที่ในก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่น (Assurance) และให ้

คำ�ปรึกษ� (Consulting)ได้อย่�งอิสระเที่ยงธรรม ในก�รตรวจสอบและประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน รวมทั้ง 
ก�รติดต�มผลก�รปรับปรุงแก้ไขกระบวนก�รปฏิบัติง�นให้เหม�ะสม ครอบคลุมกระบวนก�รทำ�ง�นของบริษัทและบริษัทย่อย  
และร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่�ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ เหม�ะ
สม และมีประสิทธิภ�พ ควบคู่กับก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท 
โดยมอบหม�ยให้คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยก�รง�นตรวจสอบภ�ยใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในก�รปฏิบัติหน้�ที่ 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ผู้ตรวจสอบภ�ยในของบริษัท ซึ่งได้พิจ�รณ�คุณสมบัติของ คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่�มีคว�มเหม�ะสมเพียงพอกับ 
ก�รปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�ว เนื่องจ�กมีคว�มเป็นอิสระ และมีประสบก�รณ์ในก�รปฎิบัติง�นด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในในธุรกิจ  
เคยเข้�รบัก�รอบรมในหลกัสตูรที่เกี่ยวข้องกบัก�รตรวจสอบภ�ยใน ก�รพจิ�รณ�และอนมุตั ิแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้�ยผูด้ำ�รงตำ�แหน่ง
หวัหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในของบรษิทัจะต้องผ่�นก�รเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ทั้งนี้ง�นตรวจสอบภ�ยในได้พัฒน�ก�รตรวจสอบภ�ยในให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นวิช�ชีพตรวจสอบภ�ยใน 
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยกำ�หนดให้มีก�รประเมินตนเอง ต�มม�ตรฐ�น 
วชิ�ชพีฯ และก�รประเมนิคว�มพงึพอใจของผู้มสี่วนได้เสยี นอกจ�กนี้มกี�รกำ�หนด Audit Competency เพื่อใช้ประเมนิผลคณุภ�พ 
ง�นตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภ�ยใน เพื่อพัฒน�และปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นของง�นตรวจสอบภ�ยในให้มีประสิทธิภ�พและ
ประสทิธผิลอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้ทร�บถงึสถ�นภ�พและผลก�รปฏบิตังิ�นที่เป็นอยูอ่ย่�งแท้จรงิ เพื่อใช้ในก�รวเิคร�ะห์ปัญห� อปุสรรค 
และข้อจำ�กัดต่�งๆ ในก�รปฏิบัติง�นของตนเองอย่�งเหม�ะสม ซึ่งสอดคล้องกับก�รพัฒน�ผู้ตรวจสอบภ�ยในให้มีทักษะคว�มรู้  
และคว�มส�ม�รถในระดบัม�ตรฐ�นส�กล เพื่อให้ส�ม�รถปฏบิตัหิน้�ที่ได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พม�กยิ่งขึ้น โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ให้มีก�รฝึกอบรมทั้งคว�มรู้ด้�นวิช�ชีพตรวจสอบภ�ยใน และด้�นธุรกิจต่�งๆ ของกลุ่มบริษัท รวมถึงคว�มรู้ด้�นวิช�ชีพอื่นๆ  
และสอบเพื่อรบัวฒุบิตัรวชิ�ชพีต่�งๆ เป็นต้น

บริษัทและบริษัทย่อย ประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในต�มกรอบโครงสร้�งก�รควบคุมภ�ยใน ต�มม�ตรฐ�นส�กล และ 
หลกัเกณฑ์ต�มแนวท�งของตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่�งครบถ้วน มสี�ระสำ�คญั ดงันี้

1) การควบคุมองค์กร
บริษัทและบริษัทย่อยมีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รปฏิบัติง�นที่ชัดเจน ส�ม�รถวัดผลได้ มีก�รทบทวน 

เป้�หม�ยและเปรยีบเทยีบผลก�รดำ�เนนิง�นจรงิกบัเป้�หม�ยทกุระยะ จดัให้มโีครงสร้�งส�ยก�รร�ยง�น ก�รจดัทำ�ผงัองค์กรแบ่งแยก 
หน้�ที่ต�มส�ยง�น ก�รกำ�หนดอำ�น�จในก�รสั่งก�รและคว�มรับผิดชอบที่เหม�ะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภ�ยใต้ก�รกำ�กับ
ดูแลของคณะกรรมก�รบริษัท และกำ�หนดเกี่ยวกับเรื่องจรรย�บรรณ จริยธรรมท�งธุรกิจ นโยบ�ยในเรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ด ี 
ก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่น และก�รขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงคว�มยึดมั่นในคุณค่�ของคว�มซื่อตรง และจริยธรรม  
รวมทั้งกำ�หนดให้มีคู่มือก�รใช้อำ�น�จดำ�เนินก�รและคู่มือก�รปฏิบัติง�นหลักที่สำ�คัญของทุกระบบอย่�งเป็นล�ยลักษณ์อักษรซึ่งมี 
ก�รทบทวนเพิ่มเตมิให้สอดคล้องกบัม�ตรฐ�นใหม่อยูเ่สมอ เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏบิตังิ�นโดยพจิ�รณ�ถงึหน้�ที่คว�มรบัผดิชอบ  
และระบบก�รควบคุมภ�ยใน จัดให้มีนโยบ�ยพัฒน�บุคคล และมีกระบวนก�รสรรห�บุคล�กร รวมทั้งมีกระบวนก�รประเมินผล 
ก�รปฏบิตังิ�นของพนกัง�นโดยนำ�ระบบ Competency และกำ�หนดตวัชี้วดัคว�มสำ�เรจ็ในก�รปฏบิตังิ�น (Key Performance Indicators:  
KPI) ทั้งในระดับองค์กร ฝ�่ยง�น แผนก และระดับบุคคลโดยนำ�ม�เชื่อมโยงกับผลประเมินก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นในองค์กร  
เพื่อพัฒน�ส่งเสริมและรักษ�บุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถให้อยู่กับบริษัท รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้พนักง�นทุกคนมีจิตสำ�นึก
และปฏบิตัติ�มอย่�งต่อเนื่อง โดยอบรมให้คว�มรู้แก่พนกัง�นเป็นประจำ�ทกุปี เพื่อให้ก�รปฏบิตังิ�นมคีว�มโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนก�รติดต�มและบทลงโทษอย�่งชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้บริห�รปฏิบัติง�นให้สอดคล้องกับ
นโยบ�ยก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รที่ดตี�มที่บรษิทัและบรษิทัย่อยกำ�หนดไว้

คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเป็นอิสระจ�กฝ่�ยบริห�ร ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลและพัฒน�ก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รควบคุมภ�ยใน 
แสดงถงึคว�มมุ่งมั่นในก�รจูงใจ พฒัน�และรกัษ�บคุล�กรที่มคีว�มรู้คว�มส�ม�รถ กำ�หนดให้บคุล�กรมหีน้�ที่และคว�มรบัผดิชอบ
ในก�รควบคมุภ�ยใน เพื่อให้บรรลตุ�มวตัถปุระสงค์ขององค์กร

ในด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้จัดให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับก�รทุจริตภ�ยในบริษัท  
รวมทั้ง ก�รทบทวนก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต และมีคว�มมั่นใจว่�บริษัทมีม�ตรก�รเพียงพอและตรวจสอบก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น 
อย่�งมปีระสทิธภิ�พ

2) การประเมินความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย่อยมีก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์ไว้อย่�งชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ส�ม�รถระบุและประเมินคว�มเสี่ยงต่�งๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับก�รบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ร่วมกับฝ�่ยบริห�รของบริษัทและบริษัทย่อยกำ�กับดูแล
ก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรบัได้ และกำ�หนดนโยบ�ยก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง
เพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ ในก�รพิจ�รณ�ประเมินปัจจัยคว�มเสี่ยงทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัท  โดยระบุและวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงทุกด้�น ได้แก่ ด้�นกลยุทธ์ ก�รดำ�เนินง�น ก�รเงิน ก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์  
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และด้�นเหตกุ�รณ์ต่�งๆ โดยแบ่งเป็น ระดบัองค์กร และระดบัฝ่�ยง�น รวมทั้งคว�มเสี่ยงด้�นก�รทจุรติและคอร์รปัชั่นที่อ�จกระทบ
ต่อก�รบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่�งครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญต�มผลกระทบและโอก�สที่จะเกิดขึ้น
ในแต่ละกระบวนก�รท�งธุรกิจเพื่อกำ�หนดแผนง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อห�ม�ตรก�รในก�รดูแลได้อย่�งเพียงพอเหม�ะสม  
บริษัทและบริษัทย่อยได้กำ�หนดนโยบ�ยและกลยุทธ์สำ�คัญในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยก�รเชื่อมโยงก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเข้�กับ 
แผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจ�รณ�ถึงโอก�สที่จะเกิดก�รทุจริต ส�ม�รถระบุและประเมินคว�มเปลี่ยนแปลงที่อ�จมีผลกระทบต่อระบบ 
ก�รควบคุมภ�ยใน นอกจ�กนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีก�รติดต�มเหตุก�รณ์หรือปัจจัยคว�มเสี่ยงจ�กก�รประเมินตนเอง (CSA)  
อย่�งสมำ�่เสมอ รวมทั้งมกี�รทบทวนปัจจยัเสี่ยงที่มกี�รเปลี่ยนแปลงทั้งจ�กภ�ยนอกและภ�ยในที่อ�จส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำ�
ทุกปีโดยกำ�หนดให้มีก�รร�ยง�นผลให้คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกไตรม�สและร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
เป็นประจำ�ทกุปี นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รและผู้บรหิ�รควบคมุดูแลให้ก�รจดัทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงนิของบรษิทั ปฏบิตัติ�มม�ตรฐ�น 
ก�รบญัชทีี่รบัรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่�งครบถ้วน ถูกต้อง และทนัเวล�

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
บรษิทัและบรษิทัย่อยได้กำ�หนดนโยบ�ยที่สำ�คญัในก�รดำ�เนนิธรุกจิ เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัให้เป็นไป

อย่�งมรีะบบและมปีระสทิธภิ�พ ส�ม�รถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้�หม�ยที่ตั้งไว้มมี�ตรก�รควบคมุที่ช่วยลดคว�มเสี่ยงที่จะไม่บรรลุ
วตัถปุระสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ เลอืกและพฒัน�กจิกรรมก�รควบคมุทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยเีพื่อช่วยสนบัสนนุ
ก�รบรรลวุตัถปุระสงค์องค์กร จดัให้มกีจิกรรมก�รควบคมุผ่�นท�งนโยบ�ย ซึ่งได้กำ�หนดสิ่งที่ค�ดหวงัและขั้นตอนก�รปฏบิตัเิพื่อให้
นโยบ�ยที่กำ�หนดไว้นั้นส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏบิตัไิด้ มกี�รจดัทำ�คู่มอือำ�น�จดำ�เนนิก�รเพื่อกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และวงเงนิ
อำ�น�จอนุมัติของฝ่�ยบริห�รในแต่ละระดับอย่�งชัดเจนและเป็นล�ยลักษณ์อักษร มีก�รจัดทำ�และทบทวนคู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�ร 
และคู่มือ/ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นให้เหม�ะสมกับโครงสร้�งองค์กรและก�รปฏิบัติง�นในปัจจุบัน ก�รจัดทำ�คู่มือม�ตรก�รต่อต้�น
ก�รทจุรติคอร์รปัชั่นให้สอดคล้องกบันโยบ�ยที่กำ�หนด และจดัโครงสร้�งก�รทำ�ง�นโดยให้มกี�รแบ่งแยกหน้�ที่คว�มรบัผดิชอบของ
แต่ละตำ�แหน่งง�นอย่�งชดัเจน ในก�รอนมุตั ิ ก�รบนัทกึร�ยก�รบญัช ี และก�รดูแลจดัเกบ็ทรพัย์สนิออกจ�กกนั รวมทั้งตดิต�มให้
มกี�รปฏบิตัทิี่สอดคล้องกบักฎหม�ยและกฎระเบยีบที่มผีลบงัคบัใช้อย่�งเคร่งครดั  รวมทั้งมหีน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในดำ�เนนิก�ร
สอบท�นผลก�รปฏบิตังิ�นให้เป็นไปต�มกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั คู่มอือำ�น�จดำ�เนนิก�รและคู่มอืก�รปฏบิตังิ�นต่�งๆ อย่�งสมำ�่เสมอ 
เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รปฏบิตังิ�นมรีะบบก�รควบคมุภ�ยในที่เพยีงพอเหม�ะสม และก�รปฏบิตังิ�นมปีระสทิธภิ�พ รวมถงึก�รนำ�ระบบ
ส�รสนเทศม�ใช้ในก�รปฏบิตังิ�นเพื่อช่วยให้ก�รปฏบิตังิ�นมคีว�มรวดเรว็และมปีระสทิธภิ�พม�กขึ้น

นอกจ�กนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้กำ�หนดนโยบ�ย วิธีก�รในก�รทำ�ธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้ถือปฏิบัติเป็นไป 
ในแนวท�งเดียวกัน มีคว�มสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท  
และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ หรอื ก.ล.ต.

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บรษิทัและบรษิทัย่อยให้คว�มสำ�คญัต่อระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล ได้จดัให้มรีะบบข้อมูลส�รสนเทศที่สำ�คญัอย่�ง

เพยีงพอ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้มกี�รพฒัน�ระบบอย่�งต่อเนื่อง ได้แก่ก�รจดัห�ข้อมูลทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอกอย่�งครบถ้วน  
ถูกต้อง  ทนัเวล�และมคีณุภ�พ เพื่อสนบัสนนุให้ก�รควบคมุภ�ยในส�ม�รถดำ�เนนิไปได้ต�มที่กำ�หนดไว้ มกี�รปฏบิตังิ�นให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และมกี�รจดัทำ�ร�ยง�นข้อมลูของหน่วยง�นต่�งๆ เสนอผูบ้รหิ�รเพื่อใช้ประกอบก�รตดัสนิใจ  ในก�รนำ�ระบบเทคโนโลยี
ส�รสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภ�พ รวมทั้งมีคว�มปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่ก�รรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ  
และตดิต�มผลข้อมูล เพื่อให้ก�รปฏบิตังิ�นและก�รนำ�ข้อมูลที่สำ�คญัไปใช้ในก�รบรหิ�รจดัก�รของผู้บรหิ�ร หรอืผู้มสี่วนได้เสยีต่�งๆ 
มคีว�มครบถ้วนถกูต้องอย่�งเพยีงพอ และภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม เพื่อใช้ในก�รตดัสนิใจท�งธรุกจิ โดยก�รจดัทำ�ร�ยง�นเชงิวเิคร�ะห์
เปรียบเทียบหลักก�รและเหตุผล พร้อมเอกส�รประกอบข้อเท็จจริง ร�ยง�นท�งบัญชีและก�รเงิน มีก�รจัดเก็บเอกส�รประกอบ 
ก�รบนัทกึบญัชไีว้อย่�งครบถ้วน เพื่อคว�มโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในก�รปฏบิตังิ�น คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พจิ�รณ�ร่วมกบั
ผู้สอบบญัช ีง�นตรวจสอบภ�ยใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัก�รจดัทำ�งบก�รเงนิของบรษิทัทกุไตรม�ส เพื่อให้มคีว�มมั่นใจว่� บรษิทั 
มีก�รใช้นโยบ�ยบัญชีต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหม�ะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�ง
เหม�ะสมและมกี�รประชมุเพิ่มเตมิในว�ระที่สมควร

ก�รสื่อส�รข้อมูล มีก�รจัดช่องท�งก�รสื่อส�รที่มีคว�มเหม�ะสม เพื่อสื่อส�รหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต�่งๆ  
ให้พนักง�นรับทร�บ ก�รกำ�หนดช่องท�งที่ปลอดภัยสำ�หรับก�รแจ้งเบ�ะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น  
มกี�รสื่อส�รระหว่�งหน่วยง�นภ�ยในบรษิทัและกบับคุคลภ�ยนอกเกี่ยวกบัประเดน็ที่อ�จมผีลกระทบต่อก�รควบคมุภ�ยใน รวมทั้ง 
มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยคว�มปลอดภัยท�งเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รใช้ข้อมูล และจัดให้มีช่องท�งก�รสื่อส�รที่ผู้รับข้อมูล 
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร ส�ม�รถเข้�ถงึข้อมลูได้อย่�งสะดวก รวดเรว็ เช่น ระบบ Intranet และ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องท�ง 
ก�รสื่อส�ร เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รของบรษิทั
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ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัท ดูแลรับผิดชอบในก�รจัดเตรียมข้อมูลและเอกส�รประกอบก�ร
ประชุมล่วงหน้�ก่อนก�รประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปคว�มคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่�งชัดเจนในร�ยง�นก�รประชุมของ 
คณะกรรมก�รบรษิทัทกุครั้ง

5) ระบบการติดตาม
บรษิทัและบรษิทัย่อยได้มกี�รตดิต�มผลก�รปฏบิตังิ�นว่�เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ และมรีะบบก�รตดิต�มก�รปฏบิตังิ�น

เป็นลำ�ดบัชั้น ตั้งแต่คณะกรรมก�รบรษิทั คณะกรรมก�รบรหิ�ร และคณะผู้บรหิ�ร เพื่อตดิต�มเป้�หม�ยและกำ�กบัก�รดำ�เนนิก�ร 
ต�มแผนกลยุทธ์ แผนง�นและโครงก�ร ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำ�ปี โดยได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท เป็นประจำ�ทุกเดือน 
พร้อมทั้ง แก้ไขปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้น และปรับแผนก�รดำ�เนินง�นให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบ 
ผลง�นจริงกับประม�ณก�ร ในกรณีที่ผลก�รดำ�เนินง�นจริงมีคว�มแตกต่�งจ�กประม�ณก�รก็จะให้แต่ละหน่วยง�นวิเคร�ะห์ห�
ส�เหตทุี่ทำ�ให้เกดิผลแตกต่�งเพื่อกำ�หนดแนวท�งปรบัปรงุก�รดำ�เนนิง�นให้มปีระสทิธภิ�พยิ่งขึ้น โดยให้ผูร้บัผดิชอบนำ�เสนอร�ยง�น  
เพื่อทบทวนก�รปฏบิตังิ�นและก�รวเิคร�ะห์ส�เหต ุตลอดจนร่วมพจิ�รณ�เพื่ออนมุตัแิผนก�รแก้ไขปัญห� และให้ร�ยง�นก�รปฏบิตัิ
อย่�งต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำ�หนดระยะเวล�ก�รติดต�มผลไว้โดยชัดเจน มีก�รเปิดเผยข้อมูลอย�่งเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีก�ร 
เปิดเผยร�ยก�รที่เกี่ยวโยงหรอืร�ยก�รที่มคีว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์อย่�งโปร่งใสและส�ม�รถตรวจสอบได้

 การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมก�รบรษิทัให้คว�มสำ�คญักบัก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงในภ�พรวมทั้งองค์กร ซึ่งถอืเป็นกลไกสำ�คญัและเป็นเครื่องมอืใน

ก�รบรหิ�รง�นที่จะทำ�ให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้�หม�ยที่ได้กำ�หนดไว้ โดยมกี�รกำ�หนดเป็นนโยบ�ยก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง 
ซึ่งมุ่งเน้นก�รพฒัน�ระบบบรหิ�รคว�มเสี่ยงต�มแนวท�งก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รที่ด ี(Good Corporate Governance) และให้มกี�รบรหิ�ร
คว�มเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบรูณ�ก�ร โดยดำ�เนนิก�รอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งอ้�งองิต�มม�ตรฐ�นส�กลที่องค์กรทั่วโลกนยิม
ใช้อย่�งแพร่หล�ยและเป็นที่ยอมรบัของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจดัก�รคว�มเสี่ยงให้
อยู่ในระดบัที่ส�ม�รถยอมรบัได้ และตดิต�มก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงอย่�งสมำ�่เสมอ บรษิทัได้มกี�รจดัทำ�ก�รประเมนิก�รควบคมุด้วย
ตนเอง ทั้งในระดบัผู้บรหิ�รและระดบัผู้ปฏบิตักิ�รของบรษิทั เพื่อร่วมกนัประเมนิคว�มเสี่ยง/ปัญห�อปุสรรค คว�มไม่แน่นอนที่อ�จมี
ผลกระทบต่อก�รดำ�เนนิง�นให้บรรลตุ�มวตัถปุระสงค์ของบรษิทั เหตกุ�รณ์ที่อ�จทำ�ให้องค์กรเสยีโอก�สในเชงิธรุกจิ คว�มเสี่ยงที่อ�จ
เกดิขึ้นจ�กส�เหตทุั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรโดยมหีลกัก�รกำ�หนดว่� ห�กมคีว�มเสี่ยงใดที่จะเป็นอปุสรรคต่อก�รดำ�เนนิธรุกจิไม่
ให้บรรลเุป้�หม�ยต�มแผนที่กำ�หนดแล้ว บรษิทัจะต้องมมี�ตรก�รในก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง 

บริษัทมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ที่ผู้บริห�รและพนักง�นทุกคนต้องปฏิบัติต�ม ดำ�เนินก�รปลูกฝังให้ 
ก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงเป็นวฒันธรรมองค์กร และมคีณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บรหิ�รระดบัสูงของบรษิทัเพื่อ
ทำ�หน้�ที่บรหิ�รคว�มเสี่ยงในทกุด้�นให้มคีว�มเหม�ะสมและมอบหม�ยให้คณะทำ�ง�นคว�มเสี่ยงระดบัหน่วยง�น ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริห�รระดับกล�งจ�กทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อทำ�หน้�ที่ ติดต�ม ดูแล วิเคร�ะห์ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่�ยง�น  
โดยจัดทำ�แผนง�นสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน ก�รประเมิน
และตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�นต�มแผนบรหิ�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคมุภ�ยในที่สำ�คญั และนำ�เสนอคว�มคบืหน้�และร�ยง�นผล
ก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงต่อคณะกรรมก�รบรษิทั

นอกจ�กนี้ บริษัทได้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงและปัญห�อุปสรรคที่อ�จมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นพร้อมกับประเมินคว�ม 
เพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในที่มีอยู่ เพื่อพิจ�รณ�ห�แนวท�งในก�รปรับปรุงแก้ไขก�รปฏิบัติง�น ให้ผลก�รดำ�เนินง�นมี
ประสทิธภิ�พม�กยิ่งขึ้น โดยมขีอบเขตครอบคลมุเรื่องก�รบรหิ�รและก�รจดัก�ร ก�รตล�ด ก�รข�ย ก�รผลติ คลงัสนิค้�และโลจสิตกิส์  
ง�นทรพัย�กรบคุคล ง�นธรุก�รและจดัซื้อ ง�นบญัช ีก�รเงนิ สนิเชื่อ ทั้งนี้ได้มอบหม�ยและตดิต�มให้ผู้บรหิ�รที่รบัผดิชอบในแต่ละ
ส่วนง�นดำ�เนนิก�รต�มแนวท�งก�รปรบัปรงุแก้ไขก�รปฏบิตังิ�นต�มที่ได้กำ�หนดไว้ รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยดึถอืเป็นแนวท�งปฏบิตั ิ
เพื่อให้ผลก�รดำ�เนนิง�นมปีระสทิธภิ�พม�กยิ่งขึ้น

คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง ซึ่งดำ�เนนิง�นภ�ยใต้ก�รกำ�กบัดูแลของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ทำ�หน้�ที่กำ�หนด/ทบทวน/ 
อนมุตั ิกรอบและแนวท�งก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง ก�รต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รปัชั่น และคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อก�รจดัทำ�ร�ยง�นเพื่อ
ก�รพฒัน�อย่�งยั่งยนื โดยประส�นง�นกบัฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�รบรษิทัเพื่อ
ทร�บทกุไตรม�ส พร้อมทั้งจดัให้มกี�รประชมุทบทวนผลก�รดำ�เนนิง�นต�มระบบบรหิ�รคว�มเสี่ยง ร�ยง�นคว�มเสี่ยงที่สำ�คญั ร่วมกบั 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ อย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง และมกี�รประชมุระหว่�งหน่วยง�นทั้งที่เป็นก�รประชมุร�ยเดอืน ก�รประชมุย่อย 
เพื่อตดิต�มห�ข้อสรปุร่วมกนัต�มสถ�นก�รณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกดิคว�มรวดเรว็ในก�รแก้ไขปรบัปรงุได้อย่�งทนัท่วงทีี
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2. นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกนัในอนาคต

นโยบายของบรษิทั และบรษิทัย่อยในการทำารายการระหว่างกนัสามารถจำาแนกตามประเภทรายการ ได้ดงันี้ 
บริษัท และบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การซื้อ/ขายสินค้า การเช่าอาคารสำานักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และรถยนต์ เพื่อใช้ในการ 
ประกอบธรุกจิ การรบับรกิารตามสญัญาบรกิารซึ่งเป็นสญัญาประกอบการเช่าพื้นที่สำานกังาน ค่าใช้จ่ายบคุลากรที่ทำางานในโครงการ
ที่บริษัทร่วมทุน การรับบริการตามสัญญารับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้น 
ตามความจำาเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำาหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกัน 
อย่างชดัเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยคำานงึถงึผลประโยชน์ของบรษิทัป็นสำาคญั ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็น 
รายไตรมาส

ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท 
จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงหน่วยงานกำากับดูแลอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่าย 
ทรพัย์สนิที่สำาคญัของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมทั้งปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีี่กำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี



รายงานประจำาปี 255888

1. ภาพรวมธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย

ในช่วงปี 2558 ภาวะการลงทนุในภาคอสงัหารมิทรพัย์ของประเทศได้เกดิภาวะการชะลอตวั เนื่องจากความสามารถในการซื้อ
ที่อยู่อาศยัของผู้บรโิภคลดลง ส่งผลกระทบต่อตลาดของผลติภณัฑ์กลุ่มสิ่งแวดล้อมและวสัดกุ่อสร้างให้มขีนาดเลก็ลงทำาให้เกดิภาวะ
การแข่งขันรุนแรงยิ่งขึ้นตลอดทั้งปี ในขณะเดียวกันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐยังต้องรอความชัดเจน
ของโครงการด้านเงินลงทุนและระยะเวลาที่จะเริ่มดำาเนินการส่งผลต่อการชะลอการลงทุนของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อาศัยการ
เปิดตวัโครงการใหม่ๆ ตามเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม จงึส่งผลกระทบต่ออตัราการเจรญิเตบิโตของยอดขายของบรษิทั  

กลุม่ธรุกจิเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังานได้รบัผลกระทบจากกำาลงัซื้อในประเทศที่ชะลอตวัตามรายจ่ายภาคครวั
เรอืนที่ยงัมข้ีอจำากดัจากแนวโน้มการฟ้ืนตวัอย่างล่าช้าของราคาสนิค้าเกษตร ประกอบกบัสถานการณ์ภยัแล้งที่เกดิขึ้นอย่างกว้างขวาง
ทั่วประเทศและคาดว่าจะยาวนานต่อไปจนถงึปี 2559 ส่งผลต่อยอดขายสนิค้ากลุ่มนี้ 

2. สรปุผลการดำาเนนิงาน

ผลการดำาเนนิงานสำาหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ของบรษิทัและบรษิทัย่อย มกีำาไรสำาหรบัปี 163.63 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน 28.99 ล้านบาท ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อยมกีำาไรลดลง 10.26 ล้านบาท และผลการดำาเนนิงานของบรษิทัหลงัหกั
รายได้เงนิปันผลมกีำาไรลดลง 18.73 ล้านบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้

(1) รายได้จากการขายและบรกิารของบรษิทั มจีำานวน 1,118.12 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 185.24 ล้านบาท จากผลติภณัฑ์
สิ่งแวดล้อม 17.76 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม 167.48 ล้านบาท และมีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ  
33.02 สูงกว่าปีก่อนที่มีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30.80 จากราคาวัตถุดิบหลักที่ลดลงและการบริหารจัดการต้นทุนอย่าง 
เข้มงวด

(2) รายได้อื่นของบรษิทัมจีำานวน 39.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.88 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกดิจากรายได้เงนิปันผลเพิ่ม
ขึ้น 9.07 ล้านบาท  รายได้ค่าบรหิารจดัการเพิ่มขึ้น 6.06 ล้านบาท 

(3) ค่าใช้จ่ายในการขายของบรษิทัมจีำานวน 174.39 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 28.03 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงตาม
รายได้จากการขายและบรกิารที่ลดลง โดยในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายคดิเป็นอตัราร้อยละ 15.60 ต่อรายได้จากการขาย ใกล้เคยีง
กบัปี 2557 ที่คดิเป็นอตัราร้อยละ 15.53

(4) ค่าใช้จ่ายบริหารของบริษัท มีจำานวน 134.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20.89 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่าย 
บคุลากร 7.00 ล้านบาท หนี้สงสยัจะสูญ 3.54 ล้านบาท ค่าบรหิารจดัการ 3.60 ล้านบาท ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 2.49 ล้านบาท  
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 1.92 ล้านบาท ค่าวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ 1.68 ล้านบาท

(5) ค่าใช้จ่ายทางการเงนิของบรษิทัมจีำานวน 8.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.04 ล้านบาท
(6) ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ของบรษิทัมจีำานวน 17.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.59 ล้านบาท เป็นภาษเีงนิได้นติบิคุคลลดลง 

2.33 ล้านบาท และภาษเีงนิได้รอตดับญัชเีพิ่มขึ้น 1.74 ล้านบาท
(7) ผลการดำาเนนิงานของ บรษิทั พรเีมยีร์โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากดั ที่จำาหน่ายผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดั

พลังงานมีขาดทุนสุทธิ 6.47 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.32 ล้านบาท มาจากรายได้จากการขายสินค้าลงลงจากปีก่อน 
จำานวน 22.66 ล้านบาท 

(8) ผลการดำาเนนิงานของบรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั ในปี 2558 มรีายได้จากการจำาหน่ายไฟฟ้ารวม 281.87 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนจำานวน 6.49 ล้านบาท อตัรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 67.77 มกีำาไรจากการดำาเนนิงานก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ เท่ากบั 
153.68 ล้านบาท และมกีำาไรสทุธ ิ111.80 ล้านบาท

(9) สำาหรบับรษิทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั(เดมิชื่อบรษิทั พพี ีวนิด์ เอน็เนอร์จ ีจำากดั) ยงัไม่มรีายได้จากการประกอบกจิการ 
มขีาดทนุสทุธ ิ3.03 ล้านบาท

การวิเคราะห์และคำาอธิบายฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ
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3. ฐานะการเงนิ

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม
                   หน่วย : ล้านบาท

               2558        2557     เพิ่ม (ลด)
   สนิทรพัย์  2,208.10 2,280.78 (72.68)
   หนี้สนิ  1,141.83 1,321.96 (180.13)
   ส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,066.27 958.82 107.45

ค�ำอธิบำยรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่ส�ำคัญ
(1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสทุธลิดลง 35.69 ล้านบาท โดยลูกหนี้อื่นลดลง 7.33 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าสทุธลิดลง 28.36 

ล้านบาท เป็นหนี้ที่ยงัไม่ครบกำาหนดชำาระและค้างชำาระไม่เกนิ 6 เดอืนลดลง 43.24 ล้านบาท หนี้ที่ค้างชำาระเกนิ 6 เดอืน เพิ่มขึ้น 14.88 
ล้านบาท โดยในปี 2558 มรีะยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย 76.00 วนั เพิ่มขึ้นจากปี 2557 (ปี 2557 เท่ากบั 65.33 วนั) 

(2) สนิค้าคงเหลอื
สนิค้าคงเหลอืสทุธ ิณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 จำานวน 151.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.08 ล้านบาท โดยเกดิจากงาน

ระหว่างทำาเพิ่มขึ้น 19.72 ล้านบาท วตัถดุบิเพิ่มขึ้น 3.78 ล้านบาท และสนิค้าสำาเรจ็รูปลดลง 6.99 ล้านบาท
(3) ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์
ที่ดนิอาคารและอปุกรณ์สทุธ ิณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 จำานวน 1,496.66 ล้านบาท บาทลดลงจากปี 2557 จำานวน 36.72 ล้านบาท

เกดิจากการตรีาคาที่ดนิเพิ่มขึ้น 30.05 ล้านบาท ซื้อเพิ่มระหว่างปี 23.73 ล้านบาท และเกดิจากค่าเสื่อมราคาระหว่างปี 90.43 ล้านบาท
(4) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 จำานวน 197.28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำานวน 33.80 ล้านบาท

โดยหลกัมาจากส่วนของเจ้าหนี้การค้าลดลง 22.85 ล้านบาท และเจ้าหนี้ซื้อทรพัย์สนิลดลง 8.72 ล้านบาท 
(5) หนี้สนิระยะยาวจากการปรบัโครงสร้างหนี้ส่วนที่ถงึกำาหนดชำาระในหนึ่งปี
ในปี 2558 บรษิทัได้ชำาระหนี้สนิระยะยาวจากการปรบัโครงสร้างหนี้จำานวน 60.35 ล้านบาทครบถ้วนตามแผนฟ้ืนฟกูจิการของบรษิทัแล้ว
(6) เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที่ถงึกำาหนดชำาระในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่ เป็นเงินกู้ยืมของบริษัท อินฟินิทกรีน จำากัด เพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้ง  

3 แห่ง โดยในปี 2558 บรษิทั อนิฟินทิกรนี จำากดั ได้กู้ยมืเงนิเพิ่มจำานวน 6.93 ล้านบาทและได้ชำาระเงนิกู้ยมืจำานวน 113.00 ล้านบาท  
ส่วนของบรษิทั ได้กู้เงนิเพิ่มจำานวน 85.00 ล้านบาท ชำาระเงนิกู้ยมื จำานวน 2.84 ล้านบาท สทุธเิงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
และเงนิกู้ยมืระยะยาวสถาบนัการเงนิส่วนที่ถงึกำาหนดชำาระในหนึ่งปีลดลง 23.91 ล้านบาท

(7) ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วนของผู้ถอืหุ้นจำานวน 1,066.27 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบรษิทัจำานวน 

857.22 ล้านบาท เปรยีบเทยีบกบัส่วนของบรษิทั ณ วนัสิ้นปี 2557 มจีำานวน 771.27 ล้านบาท ส่วนของบรษิทัเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีเท่ากบั 
85.95 ล้านบาท ซึ่งรายการเปลี่ยนแปลงมาจาก

 กำาไรในปี 2558 เพิ่มขึ้นจำานวน 136.96 ล้านบาท
 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ้น 20.99 ล้านบาทจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั
 จ่ายเงนิปันผล 72.00 ล้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงิน

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ 3 ปี  
ที่ผ่านมา

   2558 2557 2556

อตัราส่วนสภาพคล่อง
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.16 0.93 0.74
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.80 0.65 0.46
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.61 0.49 0.18
 อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.74 5.51 6.11
 ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย (วนั) 76.00 65.33 58.90
 อตัราส่วนหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 10.46 12.73 11.68
 ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั) 34.43 28.28 30.83
 อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนี้ (เท่า) 6.61 6.92 5.87
 ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย (วนั) 54.43 52.03 61.34
 Cash Cycle (วนั)  56.00 41.58 28.40

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร   
 อตัรากำาไรขั้นต้น (%) 38.66 36.38 36.63
 อตัรากำาไรจากการดำาเนนิงาน (%) 14.15 14.48 14.27
 อตัรากำาไรอื่น (%)  1.27 1.12 0.69
 อตัราส่วนเงนิสดต่อการทำากำาไร (%) 151.20 126.41 81.50
 อตัรากำาไรสทุธ ิ(%) 10.81 11.11 9.85
 อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) 16.16 22.12 29.07

อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) 7.29 8.38 6.63
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร (%) 16.77 17.86 14.13
 อตัราการหมนุของสนิทรพัย์ (เท่า) 0.67 0.75 0.67

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ
 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 1.07 1.38 1.96
 อตัราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 6.55 4.79 2.13
 อตัราส่วนความสามารถชำาระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เท่า) 0.47 0.65 0.34
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คณะกรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ที่จดัทำาขึ้น 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มี
การบนัทกึข้อมลูทางบญัชทีี่ถกูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอที่รกัษาไว้ซึ่งทรพัย์สนิ รวมทั้งการป้องกนัการทจุรติและการดำาเนนิการที่ผดิปกต ิ
และในการจดัทำารายงานทางการเงนิ ได้มกีารพจิารณาเลอืกใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสมำา่เสมอ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทั่วไป รวมทั้งได้มกีารเปิดเผยข้อมูลสำาคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ซึ่งผู้สอบบญัชี
ได้แสดงความเหน็ไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีี 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กำากับดูแลรายงานทางการเงิน
และประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้
แสดงไว้ในรายงานประจำาปี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 (นายสุรเดช บุณยวัฒน) (นายมณฑล หรรษคุณารมณ์)
 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
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คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั พรเีมยีร์โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) เป็นกรรมการอสิระจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 นำงสำวชนิดำ  สุวรรณจูฑะ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เข้ำร่วมประชุม 9/9 ครั้ง
 นำยชัยวัฒน์  นิตยำพร กรรมกำรตรวจสอบ            เข้ำร่วมประชุม 9/9 ครั้ง
 นำยปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์ กรรมกำรตรวจสอบ            เข้ำร่วมประชุม 9/9 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสอบทานงบ 
การเงนิ การบญัช ีการสอบบญัช ีการตรวจสอบภายใน ด้านกฎหมาย การบรหิารการเงนิ และด้านวศิวกรรม ตามลำาดบั  

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มิได้เป็นกรรมการในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในลำาดับเดียวกัน  
มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ไม่ได้ถอืหุ้นของบรษิทั ไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารงานหรอืเป็นผู้สอบบญัช ีที่ปรกึษา 
คู่ค้า หรืออื่นๆ กับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ ได้กำาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ได้รบัการแต่งตั้ง เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั หรอืผู้ถอืหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรษิทั ซึ่งสอดคลอ้งกบัข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุรวม 9 ครั้ง  
ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำานวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย จำานวน 2 ครั้ง การประชมุร่วมกบัผู้บรหิารโรงงานบรษิทัและบรษิทัย่อยจำานวน 2 ครั้งและการประชมุเป็นการ
เฉพาะกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝี่ายบรหิารร่วมประชมุ จำานวน 1 ครั้ง โดยในการประชมุแต่ละครั้งผู้บรหิารระดบัสูง ผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม ช่วยให้กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ความรบัผดิชอบตามที่กำาหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เรื่องสำาคญั
ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรปุดงันี้
1. ความถกูต้อง ครบถ้วน เชือ่ถอืได้ ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งประจำาไตรมาส และงบการเงินประจำาปี ทั้งในส่วนเฉพาะบริษัทและงบการ
เงินรวม ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและฝ่ายจัดการ ทั้งในประเด็นความถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ความเหมาะสม โดยได้สอบถามและรับฟังคำาชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและ
ความเพยีงพอในการเปิดเผยข้อมลูก่อนที่จะมกีารนำาเสนองบการเงนิเพื่อขออนมุตัจิากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทั การสอบทานจะ 
มุง่เน้นรายการบญัชทีี่สำาคญั รายการที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนียัสำาคญั รายการปรบัปรงุ ประมาณการทางบญัช ีตลอดจนการเปิด
เผยข้อมูลที่มคีวามสำาคญั เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงนิได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชดัเจน เพยีงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์
อย่างแท้จรงิต่อนกัลงทนุ และบคุคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงนิ

จากผลการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินในปี 2558 ที่ได้รายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมกีารจดัทำาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและให้ข้อแนะนำาในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัท
และบรษิทัย่อย เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชี
2. ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ โดยพิจารณาจาก
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง
ที่กำาหนดโดยสำานกังาน ก.ล.ต. และหากพบประเดน็ข้อบกพร่องสำาคญั คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขไป
ยงัคณะกรรมการบรษิทั ผลการตรวจสอบที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผู้ตรวจสอบภายในว่า บรษิทัจดั
ให้มรีะบบการควบคมุภายในที่เพยีงพอและเหมาะสม มปีระสทิธภิาพต่อการบรหิารอย่างบรรลผุล มรีะบบปฏบิตังิานที่มปีระสทิธภิาพ 
ตลอดจนมรีะบบบรหิารความเสี่ยง การดูแลรกัษาทรพัย์สนิ และการบรหิารบคุลากรที่มปีระสทิธภิาพ ตามลกัษณะธรุกจิ และไม่พบ
จดุอ่อนหรอืข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคญั 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. การกำากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน 
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทปฏิบัติหน้าที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้พจิารณา สอบทานและอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในประจำาปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลมุทั้งในส่วนของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย  และสอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อแนะนำาและตดิตามการดำาเนนิการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ
ในประเด็นที่มีนัยสำาคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให ้
การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิ่งขึ้น
4. การปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบของสำานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
กบัธรุกจิของบรษิทั 

บรษิทัมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบรษิทัตดิตามวเิคราะห์และรายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและดำาเนินการให้บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้
ตดิตามและสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจิของบรษิทั เพื่อให้มั่นใจว่าบรษิทัได้ถอืปฏบิตัคิรบถ้วน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าไม่
พบประเดน็ที่เป็นสาระสำาคญัในเรื่องการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อกำาหนดดงักล่าว
5. การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประชมุของคณะกรรมการในเรื่องการบรหิารความเสี่ยงโดยการสอบทานความเหมาะสม 
และความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาส 
เพื่อรบัทราบการดำาเนนิงานด้านการบรหิารความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยได้ให้ความสำาคญักบัการระบปุัจจยัเสี่ยงและแผนการบรหิาร
จดัการความเสี่ยงของบรษิทั พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบรหิาร เพื่อให้ระบบการบรหิารความเสี่ยงมปีระสทิธภิาพ
และเหมาะสมกบัสภาพธรุกจิมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัได้บรหิารปัจจยัความเสี่ยงที่ได้ระบไุว้ในปี 2558 
อย่างระมดัระวงัแล้วตามสมควร
6. การปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ

บริษัทมีการสอบทานการปฏิบัติรวมถึง การควบคุมภายใน การจัดทำารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รปัชั่น บรษิทัได้จดัทำาคู่มอืมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชั่นและจดัให้มกีารประเมนิความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบั
การทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2557 และในปี 2558 บรษิทัได้รบัการประเมนิดชันชีี้วดัระดบัการ 
ต่อต้านการคอร์รปัชั่น (Anti-Corruption Progress Indicator) ในระดบัที่ 5 ที่เป็นระดบัสงูสดุ เป็นการแสดงให้เหน็ถงึนโยบายที่ครอบคลมุ
ถงึหุน้ส่วนทางธรุกจิที่ปรกึษา ตวักลาง หรอืตวัแทนธรุกจิรวมถงึการดำาเนนิการผลกัดนัให้คูค้่าในห่วงโซ่ธรุกจิดำาเนนินโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ของสถาบันไทยพัฒน์และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานสากลสำาหรับบริษัทที่จดทะเบียนและบริษัททั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมี
การนำามาตรการไปปฏบิตัอิย่างครบถ้วนเพยีงพอด้วยความเคร่งครดัและระมดัระวงั 
7. การทำารายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัมนีโยบายเกี่ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการทำารายการระหว่างกนัที่สอดคล้องกบักฎหมาย กฎระเบยีบ และ
ได้สื่อสารให้เป็นที่ทราบกันทั่วทั้งองค์กร และตามขอบเขตที่กฎหมายได้อนุญาตไว้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำา
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์  
และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชทีี่มคีวามเหน็ว่า รายการระหว่างกนักบับรษิทัที่เกี่ยวข้องกนัที่มสีาระสำาคญัได้เปิดเผย
และแสดงรายการในงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิแล้ว 
8. การกำากบัดแูลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและตดิตามผลการปฏบิตัติามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการที่ด ีตามที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเพื่อแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความเชื่อมั่นและความมั่นใจ 
ต่อผู้ถอืหุ้น ผู้มสี่วนได้เสยีและผู้ที่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาการกำากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั
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9. ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีโดยอ้างอิงจากคุณภาพของงานสอบบัญช ี  

ความเหมาะสมของคณะผู้สอบบัญชี จากการสอบทานรายงานทางการเงิน และจากการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย ซึ่งจะทำาให้รับทราบถึงผลการสอบบัญชีและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ  
ผลจากการพจิารณาข้างต้นทั้ง การพจิารณาคณุสมบตัขิองผู้สอบบญัช ีคณุภาพของงานการสอบบญัช ีทมีงาน ความเชี่ยวชาญ และ 
ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า ผูส้อบบญัชไีด้ปฏบิตังิานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็ควรเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนมุตัทิี่ประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบญัชขีองบรษิทั สำานกังาน อวีาย 
จำากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัในปี 2559 เนื่องจากผู้สอบบญัชไีด้ปฏบิตังิานการตรวจสอบได้เป็นอย่างดตีลอดมา 
10. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของตนเองในปี 2558 ทั้งคณะ โดยเปรียบเทียบกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลการประเมินพบว่า ในทางปฏิบัติแล้ว ขอบเขตงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
ดำาเนนิการในปี 2558 มคีวามสอดคล้องกบักฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รายงานผลการปฏบิตังิาน รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ให้คณะกรรมการบรษิทัทราบทกุครั้งที่มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั

โดยสรปุในปี 2558  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าที่ตามกฎบตัรโดยได้สอบทาน 
ประเด็นต่างๆ กับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่าง 
ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินของบริษัทมี 
การเปิดเผยข้อมลูที่ครบถ้วนเชื่อถอืได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานบญัชแีละหลกัการบญัชทีี่รบัรองทั่วไป การบรหิารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิผล เหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่ม ี
ความเสี่ยง และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัการดำาเนนิธรุกจิในปัจจบุนั

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการค่าตอบแทน
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทจำานวน 3 ท่าน เพื่อเสนอนโยบายและ

หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการคณะย่อยอื่นๆ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการผู้จัดการ อนุกรรมการหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้
ปฏบิตัติามข้อบงัคบัของบรษิทั และหลกัเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั  

ในปี 2558 คณะกรรมการค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ
กำาหนด โดยกรรมการค่าตอบแทนทกุท่านได้เข้าร่วมประชมุเพื่อพจิารณากำาหนดค่าตอบแทนสำาหรบักรรมการ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิ
ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเวลาเดียวกัน
รวมถึงพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งได้ดำาเนินการพิจารณา
กำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการโดยคำานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำาปี และได้รายงานผลต่อ
คณะกรรมการบรษิทั

ในนามคณะกรรมการค่าตอบแทน

นายสุรเดช บุณยวัฒน
 ประธานกรรมการค่าตอบแทน
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง 
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
และงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ  
และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั
ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจาก 
การแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำาระสำาคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำาระสำาคัญ 
หรอืไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว  
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ  
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ 
ความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีี่จดัทำาขึ้นโดยผู้บรหิาร รวมทั้งการประเมนิการนำาเสนองบการเงนิโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า
ความเหน็

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดำาเนนิงานและกระแสเงนิสดสำาหรบั
ปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั  
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ : 19 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)
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งบการเงิน

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558



ร�ยง�นประจำ�ปี 255898

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558



ร�ยง�นประจำ�ปี 2558100

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558



ร�ยง�นประจำ�ปี 2558102
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558



ร�ยง�นประจำ�ปี 2558106

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2558110
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2558124
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2558140



141บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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143บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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Product Groups
 Building Materials and Industrial Support Products 

 Clean Energy Business 

 Environmental Products  Building Materials and Industrial Support Products 

 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:
1. Premier Home Appliance Co., Ltd. (PHA)
2. Infinite Green Co., Ltd. (IGC)
3. PP Green Energy Co., Ltd. (PPG) formerly PP Wind Energy Co., Ltd. (PPW)

Significant Changes and Major Developments within the Last 3 Years
Year 2015 
 In 2015, The Company introduced a new innovation, which was the Auto Grease Remover system that can automatically control 

the trapping and releasing of grease. We also developed new products that responded to market needs such as the SATS PE 
wastewater treatment tank, the first in its series being made of polyethylene (PE) plastic much sought by the market. We underline 
the importance of new product development and have a future plan to invest in our production line to accommodate new product 
development of water storage and wastewater treatment systems. 

 Our company was named by the Stock Exchange of Thailand (SET) in the Thailand Sustainability Investment list of equity, making 
us one of the seven companies with market capitalization of no more than Baht 3 billion to be in the list. The SET selected the 
so-called “sustainable equity” from companies willing to answer a sustainability questionnaire and passing the sustainability criteria 
based on the Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) indicators. 

 Our anti-corruption practice in the sustainability development evaluation was rated Level 5 “Extended”, which was the highest 
rank, by Thaipat Institute, in 2015. The rating reflected our comprehensive policy on this subject that covered business partners, 
consultants, mediators and agents who were against all forms of corruption. We also urged suppliers within the chain to pursue 
the anti-corruption policy and practices by not asking, receiving or paying a bribe and by revealing information if the company or 
its subsidiary was under an investigation of corruption law violation by the anti-corruption authorities. 

 The Company was given a full score of 100 for the quality of its Annual General Meeting (AGM) for the second consecutive year 
since 2014. The evaluation of the AGM quality was organized by Thai Investors Association in collaboration with the SET and the 
Securities and Exchange Commission (SEC). Criteria for this evaluation covered processes before the meeting, on the meeting day 
and after the meeting. 

 The Company was awarded an outstanding workplace for labor relations and welfare, had our work system accredited and awarded 
an outstanding workplace for health, safety and environment (HSE) by Ministry of Commerce for the second consecutive year  
since 2014. 

 The Company had been bestowed the CSR-DIW award from Department of Industrial Work as an industrial plant with social 
responsibility since 2010 up to 2015. 
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 The Company was accredited ISO14001: 2004 on January 9, 2015.
 The Company was also accredited with Green Culture Level 4, which means everyone in the organization contributed to every area 

of the business and made it environmentally friendly. This green culture has become part of our corporate culture. 
 The Company announces that year 2015 is the year of Innovation Company for building up sustainable of business, employee, 

society and environment. This is under the concept of “Create Human-Centric Solution for Sustainable Living and Environment” 
for all of company’s supply chain in order to become green organization by using operation improvement to reduce wasteland and 
increase products’ values together with capacity improvement of employee.

 IGC, our subsidiary, was certified by Department of Labor Welfare and Protection for its anti-narcotics management system at the 
workplace under the White Factory Project, Level 3. 

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 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 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.

 The 3 Solar power plants operated by IGC, have been certified for quality standard ISO9001:2008. 
 PPG (formerly 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, PPG (formerly 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.
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2. Shareholding Structure of the Group of Companies

Shareholding structure of Premier Products Public Co., Ltd. and its subsidiaries as at December 31, 2015.

The shareholding structure and business operation of the subsidiary companies are as follows:
1) 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 countries in the ASEAN 
Economic Community (AEC). The Company holds 9,997 shares of PHA, which is equivalent to 99.97% of its registered capitals. To make our 
management more efficient and to reduce management costs, the Company transferred PHA’s electronic appliance business unit to be part 
of PPP’s organization starting from January 1, 2016.

2) 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) PPG, formerly named PP Wind Energy Co., Ltd., was incorporated to conduct a feasibility study on a wind-powered electricity  
generating business. However, the study revealed that the area where the wind farm was to be located could not be connected with the 
grid of the electricity authorities, which led to the project suspension. Yet, as we still wished to produce and sell electricity from alternative 
energy, the firm’s name was later changed to PP Green Energy Co., Ltd. (PPG) based on a special resolution adopted by the Extraordinary 
Shareholders’ Meeting No. 1/2558 held on November 2, 2015. We also submitted an application to change the company’s name to Department  
of Business Development on November 12, 2015. The Company currently holds 80% of PPG’s 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.

99.97 %

Premier Products Public Co., Ltd.

Infinite Green Co., Ltd.
  (IGC)

Premier Home Appliance Co., Ltd.
(PHA)

PP Green Energy Co., Ltd.
 (PPG)

75.60 % 80.00 %
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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

Remarks:  * Sales and service income for the clean energy business includes the additional tariff (adder).
 #Other income consists of rental income, interest income, 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, and BIOFil 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, AEROWHEEL, AEROMAX and SUPERSATS 

tanks and P.P. grease trap.

  Consolidated Income  Operated Share 2015 2014 2013

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

1. Environmental products PPP - 846.40 55.90 864.07 49.84 717.49 47.19

2. Building materials and PPP - 271.60 17.94 439.16 25.33 405.34 26.67
 industrial support  products   

3. Energy-saving electrical PHA 99.97 95.12 6.28 122.54 7.07 166.95 10.98
 appliances

4. Clean energy business* IGC 75.60 281.86 18.61 288.37 16.64 220.00 14.47

Sales and Service Income   1,494.98 98.73 1,714.14 98.88 1,509.78 99.31

Other income#   19.24 1.27 19.47 1.12 10.55 0.69

Total Income   1,514.22 100.00 1,733.61 100.00 1,520.33 100.00
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In 2015, the Company developed new products favored by the market;
- The Auto Grease Remover system, which can automatically control the trapping and release of grease.
- The SATS PE wastewater treatment tank, our first series of wastewater tank made from polypropylene (PE) favored by the market.
 Water and wastewater system equipment 

The Company is a distributor of water and wastewater system equipment, for example, Tsurumi sewage pump; Tsurumi, Air Pure 
and Fuchs aerators; and other equipment for improving water quality.

 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.
 Water Recycle System

The Company designs, manufactures and distributes water recycle system, to serve medium-to-large sized buildings and  
water-intensive industries, namely MaxFil.

 Air Pollution Treatment System
The Company designs, manufactures and distributes Air Pollution Treatment Systems namely, Scrubber and Bio Scrubber.
 Water and Wastewater treatment system monitoring and maintenance services

The Company effectively provides fully comprehensive design, advisory and maintenance services for small to large wastewater 
treatment systems for various types of buildings by the specialist. The types of services provided are as follows:

- Services for small wastewater treatment systems. 
- Services for large wastewater treatment systems. 
- Repair services for water and wastewater system equipment.
- Services for water quality analysis.
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, fiberglass reinforced acrylic, forged steel and solar power  
system 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 and building decoration 
The Company produces and distributes building materials made from fiber glass-reinforced cement, which can respond to  

architectural designs too complicated to be manufactured and installed by materials normally found in the market. The fiber  
glass-reinforced cement is light in weight but durable to all kinds of weather and could be used in almost all building designs, which 
makes the product ideal for old and contemporary buildings. For old building renovation, the precast wall panels can help reducing  
the building’s structural load. The product is also quick to manufacture and install.

 Noise barrier systems
The Company produces and distributes noise barrier systems with support and transfer of noise control technology and barrier  

design from Japan’s Asahi Building-Wall Co., Ltd. The noise barrier systems are made of various materials ranging from fiber  
glass-reinforced cement to fiber glass-reinforced plastic, steel and acrylic. The system is designed on the principle of noise control where 
noise is reduced either by echoing, distributing or absorbing it in order to reduce a noise level at the point of origin or at the end point. 
The systems are designed for use in traffic projects, at factories and in residential projects.

 Metal roofing and sidings for buildings and factories
The Company produces and installs metal roofing and sidings designed for use in factories that need to be built in such a short time. 

The product also reduces leakages resulted from joints and connectors, is lightweight and therefore lowers the cost of roofing structure.  
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Our metal roofing and sidings have been certified by TISI (Thai Industrial Standards Institute) compulsory standard, is made of high-quality 
steel and laminated with materials and paints resistant to all weather. Several product styles are available to respond to a variety of  
building designs. 

 Bathtubs and bathroom accessories
The Company designs, produces, imports and distributes bathroom products; namely, bathtub, wash basin, readymade toilet cabin,  

shelf, massage wall, bathing tray, bathroom wall and flooring and sink, all of which are made from high-quality materials of fiber-glass  
and acrylic.

 Chemical corrosion resistant pipes, tanks and fittings
The Company underline the importance of quality of life and environment by taking into consideration the quality of pipes, tanks  

and fittings made by fiber glass-reinforced plastic. High-quality, chemical corrosion resistant materials are chosen to make the products 
safe for industrial use. 

Chemical corrosion resistant pipes, tanks and fittings have been designed and tested on the engineering principles and made by 
the auto spray and filament winding systems under the sophisticated machinery. We offer design and consulting services and we produce 
and sell the products locally and overseas. 

 Solar power system products for installation on roofs (solar rooftop)
The Company offers survey, design and installation services of the solar rooftop system. We are a distributor of the solar PV system  

of the world’s leading solar PV manufacturers; namely, Norway’s REC solar cells, China’s JINKO solar cells, Germany’s SMA inverter; 
mounting structures and solar battery for both project clients and individual customers.
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.

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.
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 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 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
As we are in a business where our products are directly affected by the property sector whether it’s residential, commercial,  

industrial or basic infrastructure projects, our industry therefore suffered the same fate as the country’s property and construction sectors.
The property and construction sectors were weakening throughout 2015. Areas allowed for construction of residential and  

commercial buildings and other industrial projects nationwide fell by 11.5%, which was a fall for the third consecutive year. While this 
indicated a dramatic decline of the construction industry, the same thing happened to the volumes of cement, concrete and steel,  
three major materials used in the construction industry, which fell between 0.8-5.3%. The decline not only reduced the market size of  
environmental products and construction materials but also led to stiffer competitions all year long as stocks kept increasing as a result of  
the remaining productivity. The industry generally switched to a pricing strategy to maintain its sales and market shares.

In October 2015, the cabinet approved measures to stimulate the sluggish property sector. The measures, designed to reduce  
the burden of low-income citizens and lessen negative impacts to Thailand’s real estate sector, included relaxation for housing  
mortgage approval, reducing housing transfer fee and offering personal income tax reduction for housing of no more than  
Baht 3 million. While the measures last only six months, it did help re-balancing the property business since there were so many  
residential units left unsold. The measures however were not expected to create any positive effect to the construction business or to  
our products since they were designed to load off housing units sat idly in the hands of realtors. Besides, they were short-lived  
and launched towards the end of the year.

Regarding investment in the country’s transportation mega-projects under the government’s urgent plan, one needs to wait and see 
where the funding will come from and when the project will start. Most projects tend to be delayed from their original plans. This can 
be seen from projects of which the bids are accepted and the construction has already started, which are all delayed from their original 
schedules. Besides, projects of which the bid will be placed lag far behind their schedules. As a result, real estate developers, who tend to 
launch new projects along new transportation infrastructure, prefer to stall their investments. That’s why the construction materials sector 
is expected to remain weakening at least into 2016. Yet, as soon as the government manages to call for bidding of various construction 
projects as planned, the construction material sector should strongly rebound. 

1.2.3 Competition
The Company is a leading manufacturer and distributor of environmental products, construction materials and industrial  

products. The 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.  
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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 Company has started penetrating  
the polyethylene wastewater tank designed for low-rise buildings, which we perceive a very big market. This is also in line with  
the market trend of low-rise property, which tends to rely on a pricing strategy. 

As a result of the decline of areas nationwide approved for construction of which the figure fell for the third consecutive year,  
competitions during the past year were stronger than the year before. As demands were down due to the contraction of the property  
business and the entire industry, markets for construction materials became smaller. This led to a pricing war to maintain one’s  
market shares and sales. While we did see our sales fall, we tried to make our entire work process more efficient. Proactive and  
reactive measures were introduced to suit each market condition to maintain our competitiveness.

Competitions for the solar rooftop in 2015 were much stronger than the previous years. This was due to an increase of new players 
who focused on project clients based on the government’s policy especially after residences with solar rooftop were allowed to sell a total 
of 200 megawatts of electricity to the Provincial Electricity Authority (PEA). This project alone attracted a lot of businesses into this market, 
which inevitably led to higher competitions. However, due to the there are a lot of rules and regulations to comply with, some customers 
changed their minds, suspended or even dissolved their projects. The Company’s business however did not focus only at government-sector 
clients but also eyed private customers, solar rooftop contractors as well as residences, commercial buildings, factories and warehouses 
wishing to reduce their electricity bills varied in accordance with electricity supply costs now and in the future and to have an image of 
being a green corporate. That’s why we received warm responses from these groups of customers. Besides, we emphasized the sales 
of high-quality products at reasonable prices offered with our post-sales services. As our marketing was focusing at clients whose major 
concern was quality, we found out that competition under this group of customer was not as tough as that witnessed among mid- and 
low-ended customers. 

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, Hotel, Department Store and Community mall and 4) infrastructure projects. The large build-
ings, Hotel, Department Store and Community mall 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 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.  Products distributed are both under the Company’s own brands and brands of  
its employers under contract manufacturing.
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1.3 Procurement of Products and Services
1.3.1 Procurement of Raw Materials and Products
Since our policy is to underline the quality of our products, we established a team to manage the supply chain has been appointed 

to supervise and oversee the entire process starting from looking at client’s demands, procurement, production and delivery. Our raw 
material procurement focuses at quality, pricing and delivery time. Normally, our procurement takes place locally but there are certain raw 
materials and products that need to be imported from overseas such as fittings for water and wastewater treatment systems. To procure 
raw materials, Departments of Procurement, Sale and Production meet to acknowledge demands and discuss a procurement plan. By doing 
so, we haven’t yet run into any raw material shortage.

To select distributors of raw materials and products, we set up criteria that distributors have to be registered, that they have 
to pass a test and that their quality has to be in compliance with our desired standards. We usually consider distributors with quality  
accreditation such as ISO 9001:2008 or ISO 14001:2004 or green industry as an initial guarantee that we have distributors who produce  
quality and environmentally-friendly products. We also pay a visit to distributors to evaluate their workplace to ensure that we have got  
quality products and raw materials that meet a standard we are looking for. In addition, we manage the risk of having too few suppliers 
by increasing a pool of suppliers who meet our quality standards as mentioned above to ensure that we will be provided quality raw 
materials within a specific timeframe. 

The main raw materials and products 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. The Company has installed a 10-Kilowatt solar rooftop and replaced conventional fluorescent light bulbs 
and accessories with the more energy-efficient LED bulb that lasts longer.

With environment in our mind, we will become a green organization. And because of our strict environmental impact practices,  
in 2015, we were accredited with ISO 14001:2004, and the Green Industry Standard, Level 4, from Ministry of Industry as a business  
that strived for a green operation. In addition, we have been given the CSR-DIW Award as recognition to our social responsibility  
from Department of Industrial Works from 2010 up to now. 
1.4 Work Not Yet Delivered

-¬ None -

2. Energy-Saving Electrical Appliances Group

2.1 Characteristics of the Products or Services
PHA is a distributor of electrical appliances with energy-saving features under the “MIRAGE” brand. In the year 2016  

the Energy-Saving Electrical Appliances products are transferred to operate by PPP. Products distributed include:
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 Beverage coolers, chest freezers and wine coolers
 Minibar refrigerators
 Hot & cold water dispensers
 Floor standing gas cooker with oven
 Cake refrigerator
 LED light bulb

2.2 Marketing and Competition
2.2.1 Competitive Strategy and Operation Direction
The electrical appliances business 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 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.

A new LED light bulb was added into a product list in 2015. Not only energy-efficient, but also campaigned by government as a 
replacement. The LED is distributed through existing channels of our current products. 

2.2.2 Industry Trend
Referring to effect of household expenditure during year 2015 which have limitation from slow agricultural products price  

recovery and continuous of drought situation in all area in Thailand which may continue to year 2016. All of these factors affect to lower 
purchasing power in Thailand and result to Consumers spend more carefully. This also affect to lower circulation of household electrical 
appliance industry. Trend of Thailand economic growth in 2016 will be 2.8%-3.8% because of many positive factors such as Global 
economic recovery and export price, economic stimulate packages which help low income population and farmers who got effect from low  
agricultural products price such as measures to promote wellbeing of low income population in Moo-ban and sub-district level, Project for 
Building up stronger structure of rubber plantations. All of these will also give good effect to electrical appliance industry. 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 
From the economic slowdown and lower household spending results to the higher competition in the electrical appliances  

market, 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) Lucky Star Sales Co., Ltd. (POWER COOL) and The Cool Co., Ltd. (THE COOL).  
However, the Company 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
The Electrical Appliances products is a 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. 
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(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.

(3) Online channel via website LAZADA which began in year 2015.
2.3 Procurement of Raw Materials and Products

The products are purchased 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. The major manufacturers is Panasonic 
Appliances Cold Chain (Thailand) Co., Ltd. manufactures beverage coolers, chest freezers and wine coolers. Normally, the 
production order is sent 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 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 -

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 energy business is a business where a power purchase agreement (PPA) is signed to sell electricity to the government.  

In other words, the public sector will buy all generated electricity as long as it does not exceed what’s stated in the contract, making 
this business competitor-free. As for the current industrial trend, based on Thailand’s Power Development Plan 2015, the idea is to 
strengthen the country’s electricity system and adding electricity generated from alternative energy. According to the Alternative Energy 
Development Plan, in 2036, generating capacity from renewable and alternative energy is expected to reach 19,634 kilowatts, of which 
6,000 megawatts will come from solar energy, up from the current’s approximately 1,298 megawatts only. 

As a result, the overall market for alternative energy whether it’s solar or other types of clean energy is really promising as 
it has been actively supported by the government. For the government, it’s an alternative to increase the ratio of renewable energy 
and to diversity the public sector’s risk from having to overly rely on a particular energy. The highly promoted solar energy has led to  
a sharp increase of new solar-energy generating businesses. 
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.
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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 Other

 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 per cent 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.

1. Risk management framework

To enable us to respond to rapid changes in a timely fashion, to take matters in hand before it’s too late, to exploit risk from new 
business opportunities and to ensure that risk of the Company and its subsidiaries are managed in the same direction, we have set up a 
risk management framework starting from identifying risks to evaluation them, formulating indicators, setting up a monitoring system and 
reporting. The idea is to allow a risk management process to help us achieving our strategies and plans.

2. Risk management structure

The Board of Directors supervises risk management via the Audit Committee chaired by our managing director to maximize the 
efficiency of risk management monitoring and support. We have come up with a risk management chart at the corporate and department 
levels as seen.

Risk Factors

Risk Management Structure Diagram

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
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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.

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.

3. Risk Management Process

The Company has applied the ISO 31000 and COSO ERM risk management systems to manage the risks of the Company and subsidiaries. 

4. Classifying risks

The Company has identified six risks based on its types and sources; namely, strategic risk, financial risk, operational risk, compliance 
risk, hazard risk and fraud and corruption risk. 

5. Major risks and preventive measures for sustainability

Risks are assessed based on the risk management framework and trends from internal and external points of views. We applied 
the 4 Ts strategy of Take, Treat, Terminate and Transfer to manage these risks for sustainability.

6. Operational Risks

Environmental Products Group and Building Materials and Industrial Support Products Group
 Risk of dependence on the condition of the real estate sector and construction 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 sector and construction industry, demand and pricing of such products thus 
depend on the condition of the real estate and construction industry as a whole.

To resolve and prevent this risk, we have added product variety into our marketing and product management strategy. In addition,  
we diversify risk in this area by expanding our customer base and distribution channel to become more diverse. We also focus at expanding  
our market among industries and realtors who are environmental-conscious especially with regard to clean water, odor, dust and noise. 
We expand our markets to overseas, online market and we launch new products and service such as the water recycle system, small 
wastewater treatment tank, grease-trapping tank made from PE, solar rooftop products, LED light bulb.
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 Risk from alternative products and change in consumer preferences
A market survey showed that demands for water tank for consumption purpose and wastewater tank for residential use were  

changing. Consumers wanted PE products more than before. This affected our operation. That’s why we developed our products by replacing  
fiber glass with PE. However, our current production capacity cannot yet cope with customer’s appetite for PE products. 

To prevent and resolve this problem, we have invested in machinery to produce this group of products as well as set up a team on 
innovation to conduct a study to find a proper technology that will answer to consumer’s needs. We have collaborated with the National 
Innovation Agency and tertiary education institutes who have expertise in production technology and material science to advise us. In  
addition, new products with diverse quality have been produced to meet customer’s desire. We also improve our marketing process and 
offer comprehensive sales and service to provide customers solutions especially in the green building segment.

 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. 
The company is also considering repayment debt prior to maturity when the exchange rate is beneficial to the company. 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), such as Lao PDR., Cambodia and Republic of the Union of Myanmar.

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, IGC 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 to provide capacity on demand (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 Phaew commenced commercial operation on 26 April 2013.
Power Plant 3  located in Tambol Huai Haeng commenced commercial operation on 26 April 2013.
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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, IGC pay attention and follow 
the requirements of the Provincial Electricity Authority in strict terms. To prevent the risk of such termination.

 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 non-flood locations areas, 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, 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.
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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



Annual Report 2015164

 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 1  :  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 : www.infinitegreen.co.th
 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 Green Energy Company Limited (PPG)
 Type of Business : Producer and distributor of electricity from renewable energy
 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.93, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
    Tel: 0-2009-9000  
    Fax: 0-2009-9991
    SET Contact Center  0-2009-9999
    Website : http://www.set.or.th/tsd
    E-mail : SETContactCenter@set.or.th

2) Debenture Holders’  - None -
 Representations
3) Auditors 2015 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.
    33 rd Floor, Lake Ratchada Office Complex, 
    193/136-137, New Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
    Tel : 0-2264-0777
    Fax : 0-2264-0789-90

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, 2015 are as follows:

Securities information and Shareholders

 Name Number of Shares Percentage of Shareholding

1. Premier Fission Capital Co., Ltd.* 174,200,920  58.07

   - Premier Fission Capital Co., Ltd. 174,000,905 58.00

   - Mrs. Vimolthip Phongsathorn 200,015 0.07

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

3. CIMB Thai Bank Public Co., Ltd. 6,757,200  2.25

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

5. Mr. Phanurangsri Sriwarattha 5,369,500  1.79

6. Mr. Kachen Benjakul 5,360,700  1.79

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

8. 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

9. Mr. Teerapun Sangpaiboon     2,298,500  0.77

10. Mr. Prathan Plengwittaya   1,780,000  0.59

 Total 216,186,565 72.06

*  Includes 200,015 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 39.50%
(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

(4) Agreement with major shareholders
 The Company does not have an agreement with any shareholders.
 

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 Company’s separate operating results to its shareholders. Summarized as follows:

Dividend Payment Policy

*  On 19 February 2016, the Board of Directors’ meeting No.1/2559 has resolution to propose the distribution of dividend for the year 2015 to the Annual 
Meeting of Shareholders to be held on 21 April 2016 at the rate of Baht 0.08 per share, after adding the interim dividend payment of Baht 0.08 per 
share on September 4, 2015, the total dividend payment was Baht 0.16 per share.

** The Ratio between the dividend and the net profit after tax, legal reserve and accumulated loss for the year 2015, 2014 and 2013 are 69%, 61% and 
55% respectively.

 Year 2015* 2014 2013

Earnings per share (Baht:share) 0.24 0.27 0.32

Dividend per share (Baht:share) 0.16  0.16 0.05

Dividend payout (%)**   67 59 16
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(1) Mrs. Duangthip Eamrungroj was absent from the General Meeting of Shareholders as the meetings scheduled by  
the Company overlapped with the overseas travel that the director had already planned in advance.

(2) Mr. Somchai Choonharas was absent from the Board of Director’s Meeting No. 2/2015 because of illness and Board of Director’s 
Meeting No.5/2015 because of he had an important matter.

Mr. Teerapol Juthapornpong, the Company Secretary served as the Secretary of the Board of Directors and the Secretary to  
the Audit Committee. Detail of Mr. Teerapol Juthapornpong as shown in Details of Directors and Executives.

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.

1. Board of Directors 

As at December 31, 2015, the Board of Directors consisted of 9 directors as follows:

 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 Committee 5/5 - 1/1 1/1

2.  Mrs. Duangthip Eamrungroj (1) Director
  Member of Remuneration Committee 5/5 - 1/1 -/1

3.  Mr. Somchai Choonharas (2) Director 3/5 - - 1/1

4.  Mr. Ekkarat Kladpan Director 5/5 - - 1/1

5.  Mrs. Walairat Pongjitt Director 5/5 - - 1/1

6.  Mr. Montol Hunsakunarom Director 5/5 - - 1/1

7.  Miss Chnida Suwanjutha  Independent Director
  Chairman of Audit Committee
  Member of Remuneration Committee 5/5 9/9 1/1 1/1

8.  Mr. Chaiyavat Nitayaporn Independent Director
  Member of Audit Committee 5/5 9/9 - 1/1

9. Mr. Paritud Bhandhubanyong Independent Director
  Member of Audit Committee 5/5 9/9 - 1/1
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 (2) Review and approve major issues, such as policies, strategies, 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, strategies, 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, other sub-committees and Chief Executive Officer.
 (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  
transparency 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.

 
2. Executives 

As of December 31, 2015, the management team consisted members as follows:

 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. Natthachai Puangpradith Assistant Managing Director, Factory Unit

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

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

7. Mr. Surasak Passorn Assistant Managing Director, Sales for Building Material and Clean Energy Products Unit
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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, strategies, 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, strategies, 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, strategies, 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, strategies, plans and budgets.
(4) Supervise and monitor that the Company’s business operation is in compliance with relevant laws and regulations.
(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.

  Name Position
 PHA (subsidiary)

 1. Mr. Apisit Ohpassatchakul Managing Director

  Name  Position
 IGC (subsidiary)

 1. Mr. Johnny  Ko Managing Director
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Remark : Meeting allowances are paid only to directors who attend each respective meeting.

                Composition of Remuneration Year 2015

Remuneration of Directors
Meeting Allowance  - Chairman (Baht/time) 21,000
                      - Directors    (Baht/person/time) 16,000

Remuneration of Audit Committee
Meeting Allowance  - Chairman (Baht/time) 21,000
                      - Directors (Baht/person/time) 16,000

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

Annual Remuneration
  - Chairman (Baht/year) 260,000
  - Chairman of Audit Committee (Baht/year) 325,000
  - Audit Committee (Baht/person/year) 290,000
  - Directors (Baht/person/year) 230,000

Other Remunerations - None -

(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,  

regulatory, 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. 

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. 1/2015 held on April 23, 2015 approved the remuneration of directors as follows: 
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In 2015, 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. Somchai Choonharas* Director - - -  -

4.  Mr. Ekkarat Kladpan* Director - - -  -

5.  Mrs. Walairat Pongjitt* Director - - -  -

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

7.  Miss Chnida Suwanjutha Independent Director 79,000 166,000 10,000 250,000 505,000
  Chairman of Audit Committee
  Member of Remuneration 
  Committee

8.  Mr. Chaiyavat Nitayaporn Independent Director 79,000 126,000 - 220,000 425,000
  Member of Audit Committee 

9. Mr. Paritud Bhandhubanyong Independent Director 79,000 126,000 - 220,000 425,000

  Member of Audit Committee      

 Year 2015
 Type of Remuneration Number of Executives Remuneration/ (Baht)

 Salary, bonus 7 persons 21,300,077.96

Remark :  * Directors who did not wish to receive remuneration as directors of the Company. 
 ** Director’s Annual Remuneration : Requiring the payment by the general meeting of shareholders each year.  

 b. Remuneration of Executives
 In 2015, the Company paid remuneration to the executives as follows:

(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 in the percentage 

of salary based as specified by the Company. In 2015, the Company made total contributions of 1,499,199.84 Baht to the provident fund 
for the 7 executives.

Executive’s remuneration does not include incentives and sales commissions which are selling expenses. 
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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, 2015,  

the Company had a total of 582 employees and had paid total remuneration of 213,143,072 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 22,820,181 Baht to its employees. (does not include incentives and sales commissions 
which are selling expenses).

Number of Employees The  PHA IGC PPG Total
and Remuneration in 2015 Company (Subsidiary) (Subsidiary) (Subsidiary)
Executives  - Male (persons) 6 3 2 - 11
 - Female (persons) 1 2 - - 3

Operation and support staff - Male (persons)           207 2 7 - 216
                    - Female (persons) 104 - 1 - 105

Office staff - Male (persons) 145 7 8 - 160
                     - Female (persons) 119 7 5 - 131

Total (persons)  582 21 23 - 626

Employee Remuneration (Baht)  213,143,072 10,847,228 11,972,953 - 235,963,253

In 2015, the Company’s employees decreased by 53 persons from 2014 mainly in the production. The Company had not any labour 
dispute within the past 3 years.
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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 2015, the company formulated a policy focusing at five major areas to develop our business, personnel and the society for  

a sustainable operation. Details are as follows:
1. Innovation - To prepare ourselves to be a green organization, where we focus at developing goods and services that respond  

to consumer’s needs within the framework of quality of life and sustainable environment. The work process is enhanced into a paperless 
system and a business that is friendly to both the society and the environment. 

2. Anti-corruption - To be a corruption-free organization while persuading suppliers and customers to be part of this movement  
by promoting this corporate culture and the idea of a crook-free society by 2017.

3. Social responsibility - To have a culture where citizens know their rights, duties and responsibilities by 2017.
4. Supply chain development focusing at productivity improvement from upstream to downstream by 2017.
5. Business development by looking for a new business that answers to a sustainable quality of life and environment. 
To achieve the goals of both the three-year master plan training and the five-area policy mentioned above, we have adjusted our 

capacity-building plan to reflect them. Meanwhile, the development and training continued to be classified into three areas as follows.
1. Basic work knowledge: This refers to knowledge in each position based on the nature of the job which is taught by  

direct and indirect supervisors focusing mainly at on-the-job training method. The fundamental knowledge refers to knowledge of 
quality and environmental systems; HSE (health, safety and environment); labor protection laws under the standards of Thai labor;  
fundamental product knowledge such as Surumi pump and water pump, water and wastewater treatment tank; knowledge as  
a controller of pollution treatment system; Code of Conduct; anti-corruption practices for business; CSR; risk-based thinking for  
ISO 9001:2015 and CSR evaluation and knowledge management. Fundamental knowledge also includes organizing activities in each area 
to foster understanding. 

2. Supplementary knowledge to increase skills and capacity of employees. This refers, for example, to knowledge of the sufficiency  
economy to strengthen employees’ way of living; knowledge on how to manage one’s future; a study visit to Japan; a full-scaled E-business; 
managing productivity efficiency to improve workplace standards; the laws on labor relations and labor protection; skills and ethics of  
supervisors and how to teach, present and make a strategic planning based on the participatory management practice.

3. Vocational knowledge to enable vocational staff and employees of all levels to be knowledgeable in productivity improvement,  
KM & innovation, innovation and technology for product design, creativity to innovation, Ethical Leadership Program, verifying  
the CAC checklist: Experience sharing from auditors and HR as a coach. 

In addition, the Copany came up with three more plans to additionally train three groups of employees; namely, the successor, 
the potential and the key position. The development was offered on an individual basis to suit each position’s competency. This was  
to strengthen our workforce and to make us ready for business sustainability. The training plan consisted of specific coursework  
with contents aimed to develop a new generation of executives whose ideas can lead to the development of work process and  
business network. 
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 Human Resources Development and Training  for the Year 2015
 Employee Group Staff-Officer  Department Head Manager 
Main Topic

1. Basic Work Knowledge Knowledge of work according to operations manual/according to the nature of work for 
 which the employees are responsible

 Knowledge of work according to quality system

 Human Management/labour laws

 Anti-corruption : ethics for sustainable organization

 Happy 8 Work Places /  Corporate Social Responsibility

 5S activities / Quality Control Circle (QCC) / Kaizen Suggestion System (KSS)

 Awareness of quality/safety/environment Specifications of quality/safety/
   environment

  Innovation Thinking / KM & Innovation / Supply Chain Management

 Mind Mapping Tools to increase productivity / Presentation/Communication

  Total Quality Management : TQM 

2. Supplementary knowledge in work   Safety officer supervisor Safety officer management

  HR for line Manager Total Quality Management : TQM

 Organizational Communication Teaching/Coaching Meeting techniques/time management

  Commanding Conflict management

  Moral/Ethics for supervisors HRM & HRD

3. Vocational Knowledge  Depend on vocations; for example. - Engineer/Scientist/Accountant

Human Resources Development and Training by Position for the Year 2015
In 2015, the Company provided a total of 178 employee training/development programs. Each employee received on average  

28.59 hours of training per person. The human resource development expenditure of 2,381 Baht/person and the number of employees  
who received training equaled 91.41% of the total employees of the Company.

The HR development plan in year 2016
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. We will continue to adhere to the staff-training plan implemented in 2015. What will be 
added is that we will have consultant who will provide advices and we will increasingly join hands with specialized education institutions 
to train our staff. 
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Details of Directors and Executive

Mr. Suradej Boonyawatana Age 65 Years 
Chairman, Chief Executive Officer and
Authorized Director
Date of Appointment : 22 August 2012 
Chairman of the Remuneration Committee
Date of Appointment : 22 February 2013
 

Mrs. Duangthip Eamrungroj Age 60 Years
Director and Authorized Director
Date of Appointment  : 22 August 2012 
Member of the 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 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Course,  

 Class 3/2009 
  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
  Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Class 2/2015

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 Green Energy Company Limited
  Present Director Companies in the Premier Group of Companies
  2011 – Present Vice President and Director    Enlive Foundation
  2015 – Present Director     Yuvabadhana 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 : 0.33%
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 Green 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 Vice President and Treasurer   Khonthai Foundation
  2011 – Present Director and Treasurer    Enlive Foundation
  2010 – Present Director K-Kon Company Limited
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Mr. Somchai Choonharas Age 65 Years
Director and 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
 Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Class 1/2015

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
Position on the other Listed Company
  2007 – Oct. 2015 Director and Managing Director

  Premier Marketing Public Company Limited
  Oct. 2015 – Present  Director and Chief Executive Officer

  Premier Marketing Public Company Limited
Position on the other Firm (Non – Listed Company)
  2003 – Present Director 

  Premier Canning Industry Company Limited       
  2003 – Present Director 

  Premier Frozen Products Company Limited
  2003 – Present Director and Managing Director

  P.M. Food Company Limited
  2004 – Present Director

  Premier Fission Capital Company Limited

Mr. Ekkarat Kladpan Age 57 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 Green Energy Company Limited
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Miss Chnida Suwanjutha Age 74 Years
Independent Director and Chairman of the Audit Committee
Date of Appointment : 22 August 2012 
Member of the 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 – Apr. 2015 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
  2004 – 2015 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 53 Years
Director and 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 Green 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 65 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
  Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Class 1/2015

Percentage of Shareholding : None
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 61 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
 Training on Advanced Audit Committee Program (AACP) Course, Class 20/2015
 Training on Director Certification Program Update (DCPU) Course, Class 3/2015

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
Position on the other Listed Company
 1997 – Apr. 2015 Independent Director

  Premier Technology Public Company Limited
Position on the other Firm (Non – Listed Company)
  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 53 Years
Assistant Managing Director – Accounting & Finance Unit
Date of Appointment  : 1 May 2007

Education 
 Bachelor’s degree of Accounting, Kasetsart University
 Certified Public Accountant 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 44 Years
Managing Director
Date of Appointment : 1 January 2014 
Director and 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
 Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Class 1/2015

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
  2014 – Present    Managing Director

    Premier Products Public Company Limited
Position on the other Listed Company
  None

Position on the other Firm (Non – Listed Company)
  2004 – 2012 Executive 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 48 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 and Sales 

  Premier Products Company Limited
 2012 – Present Assistant Managing Director -  

  Sales for Environmental Products Unit
  Premier Products Public Company Limited

Mr. Natthachai Puangpradith Age 49 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 and 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. Pornsun Chutep Age 57 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

Mr. Surasak Passorn Age 45 Years
Assistant Managing Director – Sales for Building Material  
and 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 and Sales 

  Renewable Energy Products
  Premier Products Public Company Limited
  Jun. 2013 – Dec. 2014 Assistant Managing Director - Sales for Clean Energy  

  Products Unit  
  Premier Products Public Company Limited
  2015 – Present Assistant Managing Director - Sales for Building Material  

  and Clean Energy Products Unit
  Premier Products Public Company Limited
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Mr. Teerapol Juthapornpong Age 51 Years
Company Secretary
Date of Appointment : 10 August 2012 

Mr. Akapun Nuanmuang Age 52 Years
Corporate Director, Internal Audit
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 Company Secretary, 

  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
 Training on Anti – Corruption : The Practical (ACPG) Course, Class 2/2013

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 Global Capital Company Limited
  Premier Enterprise Public Company Limited
  Premier LMS Company Limited
  Premier Capital (2000) Company Limited
  2012 – Present Corporate Director, Internal Audit Office

  Premier Fission Capital Company Limited
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  31 December 2014 31 December 2015 Increase
 Name  Number of  %  Number of   %  (Decrease)
 share owned  share owned 
Mr. Suradej Boonyawatana  1,403,900 0.47 1,403,900  0.47 -
Mrs. Supannee Boonyawatana (Spouse)      1,500,000  0.50 1,500,000  0.50 -

Mrs. Duangthip Eamrungroj  1,000,000 0.33 1,000,000  0.33 -
Mr. Prasert Eamrungroj (Spouse)  - - - - -

Mr. Somchai Choonharas  -  -  - - -
Mrs. Marisri Choonharas (Spouse)  -  -  - - -

Mr. Ekkarat Kladpan  - - - - -
Mrs. Suwanna Kladpan (Spouse)  - - - - -

Mrs. Walairat Pongjitt  500,000 0.17 500,000 0.17 -
Mr. Suwat Ponjit (Spouse)  - - - - -
Miss Monpatsorn Pongjit (Minor Child) - - - - -
Mr. Waritthorn Pongjit (Minor Child) - - - - -

Miss Chnida Suwanjutha  - - - - -
Mr. Prathueng Srirodbang (Spouse) - - - - -

Mr. Chaiyavat Nitayaporn  25,000 0.01 - - (25,000)

Mr. Paritud Bhandhubanyong  - - - - -
Mrs. Oracha Bhandhubanyong (Spouse) - - - - -

Mr. Montol Hunsakunarom  - - - - -
Miss Tirada Yingprasert (Spouse)  - - - - -
Mr. Thanat Hunsakunarom (Minor Child) - - - - -

Miss Nattaya Nuanplub  - - - - -
Mr. Montri Khundhamas (Spouse)  - - - - -

Mr. Natthachai Puangpradith  - - - - -
Miss Wipa Thongsema (Spouse)  - - - - -
Miss Natthipha Puangpradith (Minor Child) - - - - -
Mr. Paboon  Puangpradith (Minor Child) - - - - -

Mr. Decha Kaewparuehaschai  - - - - -
Miss Jane Kaewparuehaschai (Minor Child) - - - - -

Mr. Pornsun Chutep  - - - - -
Mrs. Karnnakorn Chutep  (Spouse) - - - - -

Mr. Surasak Passorn  - - - - -
Miss Woranee Chuacharoensiri (Spouse) - - - - -
Mr. Jirapat Passorn (Minor Child)  - - - - -
Miss Jidapa Passorn (Minor Child)  - - - - -

Total  4,428,900 1.48 4,403,900 1.47 (25,000)

Shareholding of the Board of Director and Management
Premier Products Public Company Limited

As at 31 December 2015
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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. Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.  (DCS Myanmar)
10. Premier Marketing Public Co., Ltd. (PM)
11. P.M. Food Co., Ltd. (PMF)
12. Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI)
13. Premier Frozen Products Co., Ltd. (PFP)
14. PM SE Co., Ltd.  (PMSE)
15. Green Net SE Co., Ltd.  (GNSE)
16. Premier Products Public Co., Ltd. (PPP)
17. Premier Home Appliance Co., Ltd. (PHA)
18. Infinite Green Co., Ltd. (IGC)
19. PP Green Energy Co., Ltd. (PPG)
20. Premier Motors Co., Ltd. (PMC)
21. Premier Resorts and Hotel Co., Ltd. (PRH)
22. Raya Heritage Co., Ltd. (RYH)
23. Moo Ban Seri Co., Ltd. (MS)
24. Seri Premier Co., Ltd. (SP)
25. Premier Assets Co., Ltd.  (PAC)
26. Premier Metrobus Co., Ltd. (PMB)
27. Premier Manufacturing Co., Ltd. (PMN)
28. Premier Pet Products Co., Ltd. (P-PET)
29. Sea Harrier Co., Ltd. (SHR)
30. Premier CE Co., Ltd. (PCE)
31. Imperial Eagle Co., Ltd. (IME)
32. Seri Properties Holding Co., Ltd. (SPH)
33. Premier Planner Co., Ltd. (PPlanner)
34. Premier Alternative Motors Co., Ltd. (PAM)
35. Sarasuk Co., Ltd. (SRS)
36. Premier Sukhumvit Center Co., Ltd. (PSC)
37. Seri Assets Co., Ltd. (SA)
38. Premier TDO Co., Ltd. (PTDO)
39. LPCE Co., Ltd. (LPCE)
40. Premier Global Capital Co., Ltd. (PGCAP)
41. Senanee Co., Ltd. (SNE)
42. Liquidation 5 Co., Ltd. (LQ5)
43. BVTS (Thailand) Co., Ltd.  (BVTS)
44. Seto Restaurant Co., Ltd. (Seto)
45. 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 decisions 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 
information 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. 
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     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.
    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:



Annual Report 2015190

     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.
     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.



191Premier Products Public Company Limited

  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 2015, the Company held the meeting on April 23, 2015 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 76 shareholders attended the meeting in person and by proxy or 72.6999%of the total number of subscribed shares. 
The meeting was attended by 8 from 9 directors comprising the Chairman and Chairman of the Remuneration Committee, Chairman of 
the Audit Committee, Managing Director, and 5 other directors. In addition, the Senior executives of the Company and its subsidiaries, 
the Company’s senior management for Accounting Division, Financial Division and Legal Division of the Company; Corporate Secretary and 
external auditor also joined the meeting.

For all the general meetings of shareholders including in 2015, 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 2015, 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 a full 
score of 100 points.

The criteria that the Company was not able to put into practices according to the Corporate Governance Report of Thai Listed  
Companies (CGR) in Chapter 1: The Rights of Shareholders are as follows:

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 39.50% 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.

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.
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   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:

  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.
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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 2015, 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.

The criteria that the Company was not able to put into practices according to the Corporate Governance Report of Thai Listed  
Companies (CGR) in Chapter 2: The Equitable Treatment of Shareholders are as follows :

1. The Company did not specify the election of directors by Cumulative Voting because the Company has completed the process 
of recruiting qualified management and recognizes the rights of the minority anyway.

2. The Company does not set policy for its directors and senior executives to report the Board of their share transactions at 
least one day before the trading. This is because we have a regulation concerning the use of internal information where the Board and  
executives must not sell, buy, transfer or take transfer of the securities within a month before the disclosure of its financial  
statements and within two days after such disclosure. The securities trading in certain cases is a decision made by information  
available at the time and therefore cannot be notified in advance.

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:
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  
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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.
   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.
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   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 Development 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 2015, 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 2015, 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 had no pending case of violation against the laws on labor and employment, consumers, trade competition and 
environment. Neither did we have any litigation regarding intellectual property infringement, corruption or ethical misconduct.

 There were a total of 8 cases accidents, 2 cases of absences and no illness or disease from work. In 2016, the Company 
has established policies and measures to reduce accidents by 50%.

 The Company were awarded an outstanding workplace on HSE (health, safety and environment). We were also declared 
as a workplace with commitment to become a safe workplace in an honor of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.  
In addition, we were awarded an outstanding workplace for labor relations and welfare. We were accredited a full-scale  
Thai Labor Standard or Mor Ror Thor 8001. Our management standard for AIDS was also recognized as a gold level 
by Department of Labor Welfare and Protection and Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

 In 2015, the Company allows employees to determine their contribution rate on the provident fund in accordance 
with the working period and income in order to provide opportunities for employees for saving, especially at  
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the operational level. In addition, the Company has revised the contribution rate on provident fund for employees  
who have high working period to provide a source of savings and guarantee the livelihood of employees after  
retirement. Presently, the fund has 414 members or equal to 71.13% 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, 235 employees or 40.38% of the total number of employees are members of the  
savings cooperative. 

 The Company introduced the concept of HM King Bhumibol Adulyadej’s sufficiency economy to residents of Kok Ki 
Lek Village, Tambon Nong Ki, Kabinburi District, Prachinburi Province, by introducing income-enhancing activities 
which managed to increase an average monthly household income of the residents from Baht 6,193 to Baht 10,265.  
In addition, we also built check dams for Klong Ta Muen Community at Nadee District, Prachinburi Province,  
which could reserve 14,400 cubic meters for156 Rais farmland to have sufficience water along the drought period. 

 In the environmental area, the Company was accredited ISO 14001: 2004 environmental quality accreditation by TUV 
Nord on January 9, 2015 and certified the Green Culture Standard, Level 4, by Ministry of Industry on July 24, 2015.  
We also encouraged staff to provide two environmental advices per person per year by including this requirement as 
part of everyone’s Key Performance Indicator (KPI). A week of productivity increase (concerning health, safety and 
environment (HSE)) was also held on an annual basis. 

 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. The Company is in the renewal process to become a certified  
member of the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption in 2016. 

 In 2015, Thaipat Institute, through the SEC’s support, evaluated our level on sustainability development through an 
anti-corruption progress indicator. We were rated Level 5 “Extended” which was the highest level, for the anti-corruption 
progress practice thanks to our policy that covered business partners such as suppliers and customers and our practices 
that was against all forms of corruption. 

 The Company has prepared a Sustainability Development Report on corporate social responsibility for sustainable de-
velopment 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 4). The report 
is disclosed on the Company’s website. 

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.
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 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.

 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;
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  (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;
  (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 2015, 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 September 4, 2015 and provided information to analysts, institutional investors and retail investors by regularly and 
equitably replying to email and telephone queries.

The criteria that the Company was not able to put into practices according to the Corporate Governance Report of Thai Listed  
Companies (CGR) in Chapter 4: Disclosure and Transparency are as follows :

1. The Company does not represent the indicator of non-financial performance such as market share, the level of customer satisfaction  
etc. Since the information should not be disclosed.

2. There are no press conference/preparation newsletter presents the financial position of the Company because the Company has 
to disclose important information and financial information in its Annual Statement (Form 56-1), Annual Report, Sustainability Development 
Report, the report of Annual General Meeting of the Shareholders and on the Company’s website correctly. And the Company is ready to 
provide the information to the press.

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, strategies, 

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.
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 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 Chairman and Managing Director so that neither person has unlimited power. 

 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 meet-
ings, 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, strategies 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:
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   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. 

 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.
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 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.

    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 of Director and the committees 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 2015, the Company evaluated the performance of the Board as a whole 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 whole and as individuals. The evaluation consists of 3 
main sections, which are:

Section 1 : Status of Ahievements
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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
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 2015, the Directors have attended seminars and training courses of the Thai Institute of Director (IOD) as follows:

 Name Position Training Course in 2015 Training 
    Period (Days)

1.  Mr. Suradej Boonyawatana Chairman - Ethical Leadership Program   1
 Chief Executive Officer and  (ELP) Course, Class 2 Year 2015
 Chairman of Remuneration Committee 

2.  Dr. Somchai Choonharas Director -  Ethical Leadership Program   1
   (ELP) Course, Class 1 Year 2015 

3.  Mr. Chaiyavat Nitayaporn Independent Director -  Ethical Leadership Program   1 
 and Member of Audit Committee  (ELP) Course, Class 1 Year 2015

4. Mr. Paritud Bhandhubanyong Independent Director - Advanced Audit Committee Program   4
 and Member of Audit Committee   (AACP) Course, Class 20 Year 2015
  -  Director Certification Program Update 2
    (DCPU) Course, Class 3 Year 2015 

5.  Mr. Montol Hunsakunarom Director -  Ethical Leadership Program   1
 and Managing Director  (ELP) Course, Class 1 Year 2015
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2. Committees

The Board of Directors has appointed the following committees:
Audit Committee

As at December 31, 2015, the Audit Committee comprised 3 members:

In 2015, the Audit Committee met 9 times, which included 4 quarterly meetings of the Audit Committee, 2 meetings with the Risk 
Management Committee of the Company and its subsidiaries, 2 meetings with the management of Company’s factory and subsidiary,  
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, the Internal Auditor is in charge of the internal control, internal audit and risk management systems and  
reports directly to the Audit Committee. Details of Mr. Akapun Nuanmuang as shown in Details of Directors and Executives.

Term of Office of the Audit Committee
The term of office of the Chairman of Audit Committee and 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.
    An opinion on transactions with potential conflicts of interests.

 Name of Audit Committee Member Position Meetings Attended/
   Total Meetings (Times)

1. Miss Chnida Suwanjutha* Independent Director, Chairman of Audit Committee 9/9

2. Mr. Chaiyavat Nitayaporn Independent Director, Member of Audit Committee 9/9

3. Mr. Paritud Bhandhubanyong Independent Director, Member of Audit Committee 9/9

* 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
Consists of 3 directors of the Company who were appointed by the Company’s Board of Directors. 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 consistent to the the strategies of business, 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.

    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, 2015, the Remuneration Committee comprised 3 members:

 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
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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.

 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, 2015, the Risk Management Committee comprised 6 members of which 1 member is a director and 5 members 

are senior executives:



Annual Report 2015206

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.

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 characteristics 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.



207Premier Products Public Company Limited

  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.

  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 subsidi-
aries 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 
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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.

 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:

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 640,000

 4  PP Green Energy Co., Ltd. Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn 40,000

        Total Remuneration Paid for the Audit  2,540,000

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 2015 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

The Company has assigned the Legal Department of Premier Fission Capital Co Ltd to oversee the compliance issue for us within 
the following scopes of duties and responsibilities:

1. To support policies and objectives of the company and executives to ensure adequate compliance.
2. To supervise and monitor all divisions’ compliance with the laws, rules and regulations and policies, practices and criteria regularly 

made by the Board.
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3. To be a center for compiling and disseminating knowledge and advice on corporate practices to ensure full compliance by all 
divisions and to organize trainings on related matters from time to time.

4. To communicate and promote compliance knowledge and to keep the Board, executives and staff fully updated and to comply therewith. 
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:

    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.

In 2015, the Company did not have any material dispute with the stakeholders.
The criteria that the Company was not able to put into practices according to the Corporate Governance Report of Thai Listed Com-

panies (CGR) in Chapter 5: Responsibilities of the Board of Directors are as follows :
Criteria that has not complete / clearly
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. In this year, there are 5 times of Board meeting. 

Criteria that has not practiced
1. The Board of Directors did not establish the policy of limitation of the number of registered companies where each director would 

be titled director 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.

2. 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.

3. The Board of Directors did not determine the policy on limitation of the mandate of a yearly basis of independent director,  
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. 
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4. 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 unlimit of companies for directorship position did not affect their performance. 
In 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. 

5. 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.

6. 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.

7. 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. 

8. The President and the Chief Executive Officer is the same person, as the appointment of the President, the Company’s directors 
will 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.

9. 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.

10. 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.

11. The Remuneration Committee has not held the meeting at least 2 times per year, as the meeting will be considered as neces-
sary without requiring the minimum.

12. 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.

13. The Board of Directors did not appoint the CG Committee as it has already acted as the CG Committee by itself. 
14. The Board of Directors consists of fewer than 66% of non-executive directors, as the element of executive director is not the 

essence of the performance of the Company’s Board of Directors.
15. The Board of Directors had less than 50% of independent directors, as the element of the independent directorship is not the 

essence of the performance of the Company’s Board of Directors.
16. The Company did not provide project grants to managements to purchase the Company’ shares for a period of more than 3 

years and pricing higher than the price at the time of allocation, including the concentration not more than 5%, since The Company pro-
vides oversight and incentive to managements and other employees to work happily and organizations already bound without the need for 
project grants to management or other employees in purchasing the Company’ shares. However, if the Company has such a project, the 
Company also will give both managements and other employees on the principles of equality.

In 2015, the CGR Steering Committee of the Institute of Directors of Thailand (IOD) has decided to develop the survey policy used to 
evaluate for the year 2015 and 2016 according to the guidelines of ASEAN CG Scorecard to reduce duplication of policy and easy to follow.

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 in Good Corporate Governance and ensure to manage under the corporate governance framework 
that are transparent and accountability for the best interest of all stakeholders. The Company has also set the “anti-fraud and  
corruption” policy and informed the 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 company and subsidiaries 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 subsidiary companies, 
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 
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.
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 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 “The Premier Business, The Premier People, The Premier 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, 
   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 and subsidiaries 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  
Sustainability 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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The Board of Directors’ opinion on internal control

Premier Products Public Co., Ltd. recognizes the importance of internal control. Accordingly, the Board of Directors has delegated 
the Audit Committee to review the Company’s internal control system. The focus is to check if the company has adequate and appropriate 
internal control systems including an accurate and reliable accounting and financial reporting system, maintenance and protection systems 
of property and assets, a mitigation system that reduces the damage caused by error or fraud, as well as ensuring that the operation is 
incompliance with the law and other relevant requirements.

The Board of Directors Meeting No. 4/2015 consisting of the Board of Directors and 3 Audit Committee held on 9th November, 2015 
had evaluated the internal control of the Company in 2015 by internal auditing and interviewing with the management, found no significant 
deficiencies in regards to internal control. Therefore, the Meeting agreed that the Company’s internal control system is adequate for the 
current operating conditions. There are enough staff to implement the system effectively as well as a monitoring system that monitors the 
operation of the company and subsidiaries to prevent the event directors or executives used the company’s assets wrongfully or without 
a permission. Details are as follows:

Internal Control and Risk Management
 Internal Control

The Board of Directors of the Company and subsidiary companies have been paying attention to the issue of internal control  
continuously, covering the area of finance as well as operation to ensure compliance with relevant laws and regulations. The Board of 
Directors recognizes that this is a key mechanism to strengthen the confidence of the management in order to reduce business risks, as 
well as providing adequate, effective and efficient risk management programs and policy that allocate resources appropriately to protect 
and maintain the company’s property and assets. The Board of Directors has appointed the Audit Committee consisting of independent  
directors to be responsible for overseeing the internal control system by applying the framework of internal control standards of COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission) and the framework of Enterprise Risk Management.  
The Audit Committee also applies corporate governance and other regulations that belong to the Company or in compliance with the laws, 
as well as producing reports and ensuring that a case of conflict of interest, fraud or abuse of assets do not take place in accordance with 
the guidelines of the Stock Exchange of Thailand (SET), the Thai Institute of Directors (IOD) and Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD). The Internal Audit Department which are independent from the Management, whose responsibilities involves 
monitoring and evaluating the adequacy and appropriateness of the internal system of the Company and its subsidiary companies is to 
report directly to the Audit Committee as stated in the annual audit plan approved by the Audit Committee. 

In addition, the Board of Directors has set up the Control Self-Assessment, CSA by making the staff responsible for the assessment 
and development of internal control systems by themselves to make the internal control resilient to changing circumstances. The Board of 
Directors also provides an evaluation of internal control at least once a year, every year.

 Internal Auditing
The Audit Committee has oversight of internal audit work to conduct the assurance and consulting freely upright to audit and evaluate  

the sufficient of internal control system, as well as monitoring the appropriateness of improving working process of the company and 
subsidiaries. The Internal Audit Department will report directly to the Audit Committee to ensure that the internal control is sufficient and 
effective and the risk management is in the acceptable level and have a good governance. The Audit Committee has so far entrusted Mr. 
Akapun Nuanmuang, Director of the Internal Audit Department, as a main responsible 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 Audit has developed an internal auditing work in accordance with the International Standards for the Professional Practice 
of Internal Auditing by the self-evaluation according to the Professional Standards and the satisfaction of stakeholders. In addition, the Audit 

Internal control and risk management 
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Competency is defined to evaluate quality audit of internal auditors to develop and improve the performance of internal audit efficiency 
and effectiveness as well as to aware of the status and performance that is truly, in order to analyze the problems and limitations of 
performing their work properly. This is also consistent with the development of internal auditors with the skills knowledge and the ability 
to meet international standards. Moreover, to be able to perform their duties more effectively by promoting and supporting the training and 
knowledge of the internal audit profession and businesses as well as other professional training to get a diploma, etc.

The Company and its subsidiary companies evaluate their internal control system under the international standards framework, as 
well as rules and guidelines of the Stock Exchange of Thailand in its entirety, as follows.

1) Control Environment
The Company and subsidiary companies have clear operational and business targets which can be measured. The targets and the 

actual performances are periodically reviewed. The Company and its subsidiary companies provides a structure for supervision (who reports 
to who), divides the organizational structure according to lines of work, appoints, authorizes and assigns responsibilities appropriately in order 
to achieve the objectives under the supervision of the Board of Directors, business ethics, the good governance policy, the anti-corruption 
and conflicts of interest and the adherence to the values of integrity and good faith, as well as providing all operation guidelines of the main 
and important systems in writing which can be frequently revised and reviewed to align with new standard. The written operation guideline 
also use for guide the practice which considering the responsibilities and internal control. There is recruitment and the HR development  
process as well as the performance evaluation for employees utilizing the competency systems and Key Performance Indicators: KPI,  
in organizational, department and individual level in order to develop, promote and keep quality employees with the company. There is also 
an annual campaign that encourages all employees to operate in a transparent and fair manner to all stakeholders which also monitors 
and give clear penalties for the abusers as well as encouraging executive-level employee to operate in accordance with good corporate 
governance of the Company and its subsidiary companies.

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 Assessment 
The Company and its subsidiary companies have set clear objectives to be able to identify and evaluate risks that might prevent 

if from reaching its objectives. The Audit Committee has engaged with the management of the Company and subsidiary companies to  
implement their risk management policies to meet the organizational target and acceptable as well as providing the risk management  
policies for everyone to abide by to assess the risks both internal and external factors that can have an impact on the business or  
operations of the Company by identifying and analyzing risk in all aspects of operations i.e. strategic risk, operational risk, financial risk,  
compliance risk and circumstantial risks. These risks will also be identified and divided as either organizational and department risks, as well as,  
the risk of fraud and corruption that may affect the achievement of the objectives set for the entire organization. Moreover, the classification  
of the seriousness of various risks and envisaging the impact they would have in order to come up with the adequate and appropriate  
risk management plan were conducted. The Company and its subsidiary companies have established in risk management policies and  
strategies by connecting risk management with a business plan, as well as taking into account the possibility of fraud, identifying and  
assessing changes that may have an impact on internal control. Moreover, the Company and its subsidiaries also monitor events or 
risks from self-assessment (CSA) regularly, which includes reviewing changing risk factors externally and internally that may affect  
the organization annually. The review report of shall be submitted the Risk Management Committee on a quarterly basis and to the  
Audit Committee annually. Furthermore, the Board of Directors and the management must oversee the preparation of the financial report  
of the company to ensure its compliance accounting standards generally accepted as well as ensuring its accuracy and punctual  
disclosure.
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3) Control activities 
The Company and its subsidiary companies have established important business-operation policies as operational guidelines in order 

to ensure that operations are systematic and effective and the Company’s target can be reached. These policies also act as a mitigating 
measure that reduces the risk of not achieving the objectives of the organization to an acceptable level. They also provide selections and 
develop general control activities through technological system to help the Company to meet its objectives. There is a clearly written 
authorized manual that determines the scope of work of each functions as well as providing the details of the monetary limit that each 
level of management is authorized to sign off. There are revised versions of manual authorization / procedures provided for organizational 
structure and current operation. There is an anti-corruption handbook in accordance with the applicable policies. There are organizational 
structure by duties and responsibilities to perform accounting separate from assets keeping. All these will be closely monitored to ensure 
the compliance. Internal Audit Unit will carry out a review to ensure that the internal control has sufficience and the performances are in 
line with the rules, regulations, guideline, manuals and operational procedures. Including the IT systems used in the operation to assist 
the operation is quick and more efficient.

In addition, the Company and its subsidiary companies have established the same transactional procedures to be applied to every 
stakeholder that are reasonable, fair and compliant with the rules of the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Securities and Exchange 
Commission (SEC).

4) Information and Communications
The Company and subsidiary companies pay attention to the information technology and communications by providing IT systems 

adequately, promoting and encouraging the further development which includes providing information from both internal and external 
sources completely, accurately, timely, and quality. This is to support the internal control to be carried out as planned and to be submitted 
to the management to make a decision on introduce of modern information technology and effective including data security since data 
collection, data processing, storage and monitoring. All is to support the management decision making or to support other stakeholders 
with the complete and correct data timely.  Reports are prepared by the analytical rationale based on documents, facts, accounting and 
financial reporting. All the documents are recorded systematically with transparency and are ready to be called for. The Audit Committee 
works together with auditors, the Internal Audit and those involved in preparation of its financial statements on a quarterly basis, in order 
to ensure that the Company has adopted accounting principles acceptable for the nature of its business as well as the appropriateness of 
disclosure and additional meeting in appropriate agenda.

As for Communications, a channel of communication is appropriately provided for duty communications as well as any announcements 
to staffs. There is also a safe channel for staff to report suspicious, corrupt or fraudulent behaviors. There are communications from the 
Company to any third party about the issues that might affect internal control. The policy of safe IT and communications is also provided. 
The company also provides a channel for internal communication as well as to external recipients via Intranet and Internet system with the 
aim that the information reaches quickly and easily.

The Company and subsidiaries has assigned Corporate Secretary to be responsible for preparing information and meeting documents 
prior to the meeting as well as keeping records of minutes of the meetings, and comments in precise manners.

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 
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. 
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 Risk management
The Board of Directors applies risk management to the entire organization as it is an important tool in managing the Company  

to achieve its objectives. The Board of Directors has therefore set up risk management policy based on the Good Corporate Governance  
principle, which manages risks of the whole enterprise in an integrated system, and based on the widely used and accepted ISO  
31000: 2009 and COSO ERM (Enterprise Risk Management) to mitigate the risks to an acceptable level as well as monitoring the performance  
of risk management. The Company has provided a Control self-assessment system (CSA) to both executive and operational levels of the 
company in order to jointly evaluated the risks / obstacles or uncertainties that may affect the target achievement of the company, events 
that may cause the organization to lose business opportunities or the risks that may arise from internal and external causes. The Company 
has a principle that if there is any likely risk that may prevent the Company from reaching its targets, the Company must take measures 
to manage the risk.

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, production, 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, 2 times 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. 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. Business Overview of the Company and Its Subsidiaries

In 2015, Investment condition in real estate sector has decelerated because purchasing power of residential decreased. It affected 
environmental products and building material market became smaller and caused an intense competition all the year.  At the same time, 
Investment on government infrastructure has awaited for clarification of capital project and period of time for embarking, which impacted 
the investment in real estate business decelerated depending on new project launches along route infrastructure. They influenced sales 
growth rate of the company.

The Energy-Saving Electrical Appliances Group has gotten an impact from domestic purchasing power decelerated owing to household 
expenditure that has limitation from slow recovery of agricultural product prices. In addition, drought condition, which has spread out 
throughout the country and extensively continued until 2016, has impacted to sales volume of this group of products.

2. Summary of Operating Performance

The results of operations of the Company and its subsidiaries for year then ended 31 December 2015, profit for the year was 163.63 
million Baht, decrease 28.99 million Baht. The subsidiaries had profit decreased 10.26 million Baht. The result of operation after deducting 
the dividend income had profit decreased 18.73 million Baht. The details are as follows:

(1) Revenues from sales and services of the company was 1,118.12 million Baht, reducing from the  previous year 185.24 million 
Baht, from environmental products 17.76 million Baht and Building Materials and Industrial Support Products 167.48 million Baht. Gross profit 
margin was 33.02%, higher than the previous year which was 30.80%, because of decreased material cost and intensive cost management. 

(2) Other revenues amounted to 39.00 million Baht, increasing from the previous year 14.88 million Baht. Most of them come from 
dividend income increased by 9.07 million Baht and revenues from management fee increased by 6.06 million Baht.

(3) Selling Expense of the company amounted to 174.39 million Baht, decreasing from the previous year 28.03 million Baht which 
reduces according to dropped sales and services income. In 2015, selling expense was 15.60% of sales revenues, close to 2014 which 
was 15.53%. 

(4) Administrative Expense of the company amounted to 134.97 million Baht, increasing by 20.89 million Baht from the previous year. 
Mostly from personnel expenses 7.00 million Baht, allowance for doubtful debt 3.54 million Baht, management fee 3.60 million Baht, loss 
from exchange rate 2.49 million Baht, Loss on impairment of investments in subsidiary 1.92 million Baht, and research and development 
expenses 1.68 million Baht.

(5) Financial expense of the company amounted to 8.92 million Baht, increasing by 0.04 million Baht from the previous year.
(6) Tax expense of the company amounted to 17.20 million Baht which is less than the previous year 0.59 million Baht. Corporate 

income Tax decreased by 2.33 million Baht and deferred tax expense increased by 1.74 million Baht. 
(7) For the operation result of Premier Home Appliance Company Limited, a distributor of energy-saving electrical appliances, net 

loss 6.47million Baht. Net loss increased by 6.32 million Baht from the previous year because sales revenues reduced by 22.66 million 
Baht from the previous year.  

(8) For the operation result of Infinite Green Co., Ltd. in 2015, total revenue from Sales of electricity was 281.87 million Baht which 
decreased by 6.49 million Baht from the previous year. Gross profit margin was 67.77%. Revenue from operation before deducting financial 
expenses amounted to 153.68 million Baht and net profit was 111.80 million Baht.  

(9) For PP Green Energy Company Limited (Formerly PP Wind Energy Company Limited), has not gotten any revenue from the 
company operation, had net loss 3.03 million Baht.

Management Discussion and Analysis (MD&A)
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3. Financial Position

 Statement of financial position
 As at 31 December

                   Unit: (million Baht)

               2015        2014    Increase (Decrease)
   Assets  2,208.10 2,280.78 (72.68)
   Liabilities  1,141.83 1,321.96 (180.13)
   Shareholders’ equity 1,066.27 958.82 107.45

 The Significant changes in the financial position are as follows:
 (1) Trade and Other Receivables
 Trade and other receivables decreased by 35.69 million Baht. Other receivables reduced by 7.33 million Baht and trade receivables 
decreased by 28.36 million Baht which is current and overdue not over 6 months decreased 43.24 million Baht. And overdue more than 6 months  
increases 14.88 million Baht. In year 2015, collection period was 76.00 days which is increased comparing to year 2014 (In 2014 was 
65.33 days). 
 (2) Inventories
 Net inventories as at 31 December 2015 amounting to 151.36 million Baht increased by 16.08 million Baht from the previous year: 19.72  
million Baht increasing from work in process, raw material increased by 3.78 million Baht but finished goods decreased by 6.99 million Baht.
 (3) Property, plant and equipment 
 Net property plant and equipment as at 31 December 2015 amounted to 1,496.66 million Baht, decreasing from 2014 by 36.72 million 
Baht because of land revaluation increase 30.05 million Baht, acquisition during the year 23.73 million Baht and decrease from depreciation 
expense during the year 90.43 million Baht. 
 (4) Trade and other payables
 Trade and other payables as at 31 December 2015 amounted to 197.28 million Baht reducing from the previous year 33.80 million Baht.  
The main reason is decreasing of trade payables by 22.85 million Baht and decreasing of other payable for acquisition of asset by 8.72 million Baht. 
 (5) Current portion of long-term liabilities under debt restructuring
 In year 2015, the company has already paid long-term liabilities under debt restructuring 60.35 million Baht which completed according 
to the recovery plan.
 (6) Long-term loan from financial institutions and current portion of long-term loans from financial institution
 Long-term loan from financial institutions were mainly belongs to Infinite Green Company Limited for construction of 3 solar power 
plants. In year 2015, Infinite Green Company Limited borrowed an additional 6.93 million Baht and repaid loans on schedule of 113.00 
million Baht. The Company borrowed 85.00 million baht and repaid loans of 2.84 million Baht. Net Long-term loan from financial institutions 
and current portion of long-term loans from financial institution is 23.91 million Baht decreasing.
 (7) Shareholders’ equity
 As at 31 December 2015, the company and its subsidiaries had shareholders’ equity amount 1,066.27 million Baht, which 857.22 
million Baht was for the Company only. Comparing to the company’s equity at end of year 2014 which is 771.27 million Baht, the company’s 
equity increased 85.95 million Baht because of followings:
  Profit for the year 2015 increased by 136.96 million Baht.
  Other comprehensive income increased 20.99 million Baht from capital surplus of land revaluation and actuarial loss.
  Dividend Paid  of 72 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.

   2015 2014 2013

Liquidity Ratio
 Current Ratio (Times) 1.16 0.93 0.74
 Quick Ratio (Times)  0.80 0.65 0.46
 Cash flow from Operations to current liabilities ratio (Times) 0.61 0.49 0.18
 Account Receivable Turnover (Times) 4.74 5.51 6.11
 Collection Period (Days) 76.00 65.33 58.90
 Inventory Turnover Ratio (Times) 10.46 12.73 11.68
 Average Inventory Turnover Period (Days) 34.43 28.28 30.83
 Payable Turnover Ratio (Times) 6.61 6.92 5.87
 Average Payment Period (Days) 54.43 52.03 61.34
 Cash Cycle (Days)  56.00 41.58 28.40

Profitability Ratio   
 Gross Profit Margin (%) 38.66 36.38 36.63
 Operating Profit Margin(%) 14.15 14.48 14.27
 Other Profit Margin (%) 1.27 1.12 0.69
 Cash Flow Margin (%) 151.20 126.41 81.50
    Net Profit Margin (%) 10.81 11.11 9.85 
 Return on Equity : ROE (%) 16.16 22.12 29.07 

Efficiency Ratio   
 Return on Total Assets : ROA (%) 7.29 8.38 6.63 
   Return on Fixed Assets (%) 16.77 17.86 14.13 
   Assets Turnover Ratio (Times) 0.67 0.75 0.67 

Financial Policy Ratio   
 Debt to Equity Ratio (Times) 1.07 1.38 1.96 
 Interest Coverage Ratio (Times) 6.55 4.79 2.13 
 Cashflow Coverage Ratio - Cash Basis (Times) 0.47 0.65 0.34 
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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 flows.  
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 incompliance 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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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 9/9 times
 Mr. Chaiyavat Nitayaporn Member of the Audit Committee Meeting Attended 9/9 times
 Mr. Paritud Bhandhubanyong Member of the Audit Committee Meeting Attended 9/9 times

The Audit Committee has met all the requirements of the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of 
Thailand (SET). They possess knowledge and experiences in financial statement review, accounting, audit, internal audit, legal and financial 
management and engineering, respectively.

3 Audit Committee are not part of any board of directors either of the parent company, subsidiary companies, affiliated or associated 
companies They are qualified legally are not shareholders of any aforementioned company, 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 2015, 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 met 9 times, which included 4 quarterly 
meetings of the Audit Committee, 2 meetings with the Risk Management Committee of the Company and its subsidiaries, 2 meetings 
with the management of Company’s factory and subsidiary, and a specific meeting with the external auditor without the management 
present. The senior executive, 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 separate 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, 
the 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 who use of financial statements.

The result of the review, the Audit Committee has agreed with the auditors that the financial report of the year 2015 to the Stock 
Exchange of Thailand is accurate, complete and reliable in all material respects, in conformity with generally accepted accounting principles 
and are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

In addition, the audit committee has reviewed and recommendations to improve the accounting practices of the company and its 
subsidiaries to comply with accounting standard.
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 internal 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 audit committee will report at the solutions to the board of directors. Results of the audit, the 
audit committee has agreed with the internal 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 internal auditor of the company operates and report directly to the audit committee. In 2015, 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 and regulations related to 
the company, to comply with the law and regulations correctly. The Audit Committee has monitored and reviewed for compliance with 
the Securities and Exchange Commission Law whether we 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 company’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 2558 and then  
carefully reasonable.
6. The Compliance measures against corrupt practices by the alignment of the private sector in  
Thailand anti-corruption

The Company has reviewed the conduct, 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. The Company was certified a member of the Private Sector Collective Action Coalition against 
Corruption (CAC) on April 4, 2014 and in 2015, the company has been evaluated by the Anti-Corruption Progress Indicator and given the 
highest score of  5 Extended which demonstrates a comprehensive policy to business partners, consultants, intermediaries or agencies, 
including the effort by the company to encourage the business partners in the chain of business to practice and provide policies that are 
non affiliated with corruption which is under the guideline of Thai Pat Institute Thailand and the Securities and Exchange Commission (SEC), 
based on international standards for listed and any companies. The Auditing Committee is of the opinion that the Company has appropriately 
adopted these measures to full extent, strictly and carefully. 
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 transaction 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 that the 
significant transactions with related parties are 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 2015, 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 2015, 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 2016 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 2015, 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 2015 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 2015, 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 Audit Committee believes that the financial statements of the disclosure 
of complete trust and comply with accounting standards and generally accepted accounting principles, risk management and internal control 
are adequate and effectiveness. The 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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Report of the Remuneration Committee
The Board of Directors appointed the Remuneration Committee comprising 3 members to 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 report to the Board of Directors. 

In year 2015, the Remuneration Committee has met 1 time to perform duties under the duties and responsibilities as assigned by 
the Board of Director. All members of the Remuneration Committee attended the meeting to consider the remuneration for directors by 
comparison with the listed companies in the same industry with the same revenue level and market capitalization over the same period 
as well as the Company’s operating results and the duties and responsibilities of each director. They also consider the remuneration for 
Managing Director by considering to the responsibilities and performances for the year, and report to the Board of Director.

On behalf of the Remuneration Committee

(Mr. Suradej Boonyawatana)
Chairman of the Remuneration 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 2015, and the related consolidated statements of 
comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant 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 2015, 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: 19 February 2016
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Financial Statements

Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position
As at 31 December 2015
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2015
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2015
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2015
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of comprehensive income (continued)
For the year ended 31 December 2015



Annual Report 2015238

Pr
em

ie
r 
Pr

od
uc

ts
 P

ub
lic

 C
om

pa
ny

 L
im

ite
d 

an
d 

its
 s

ub
si
di

ar
ie

s
St

at
em

en
t 
of

 c
ha

ng
es

 in
 s

ha
re

ho
ld

er
s’
 e

qu
ity

Fo
r 
th

e 
ye

ar
 e

nd
ed

 3
1 

D
ec

em
be

r 
20

15



239Premier Products Public Company Limited

Pr
em

ie
r 
Pr

od
uc

ts
 P

ub
lic

 C
om

pa
ny

 L
im

ite
d 

an
d 

its
 s

ub
si
di

ar
ie

s
St

at
em

en
t 
of

 c
ha

ng
es

 in
 s

ha
re

ho
ld

er
s’
 e

qu
ity

 (
co

nt
in

ue
d)

Fo
r 
th

e 
ye

ar
 e

nd
ed

 3
1 

D
ec

em
be

r 
20

15



Annual Report 2015240

Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2015
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 December 2015
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to consolidated financial statement
For the year ended 31 December 2015
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คิดและสร้างสรรค์ 
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Create Human-Centric Solution 
for Sustainable Living and Environment

เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 0-2301-2100-1  โทรสาร 0-2398-1301

No.2, Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nongbon Sub-district,  
Prawet District, Bangkok 10250
Tel : 0-2301-2100-1  Fax : 0-2398-1301

Website : www.premier-products.co.th


