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คุณค่าของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
THE PREMIER VALUE

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เราดำาเนินธุรกิจบนความเชื่อที่ว่า ธุรกิจที่ดีนั้นจะต้องประสบความสำาเร็จ บนความยั่งยืนร่วมกัน
ของสังคม องค์กรและพนักงาน เพราะสามสิ่งนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การดำาเนินธุรกิจ
ของเราจึงต้องดีต่อองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า และต้องดีต่อพนักงาน รวมทั้งสังคมของเรา ดังคำา
กล่าวที่ว่า “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ด้วยวิสัยทัศน์ของเรา ที่จะเป็นกลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำา
ในการทำาธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จ ทั้งในด้านสังคม องค์กร และพนักงาน เพื่อสร้างความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

Premier Group of Companies firmly believes in the balance between the sustainability of the society, organization, 
and employees, the three elements that are undeniably dependent on one another. All of which are necessary for 
the prosperity of us as a whole. We always put great emphasis on mutual benefits between our companies, clients, 
stakeholders, business partners, and employees. The most important part that cannot be omitted is the society. 
All the elements help contribute to our philosophy “Harmonious Alignment of Success”.
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SUMMARY OF FINANCIAL DATA

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

** ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2560 มมีตอินมุตัใิห้เสนอการจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2559 ต่อที่ประชมุผู้ถอืหุ้นใน 
 วนัที่ 21 เมษายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท ซึ่งเมื่อรวมกบัเงนิปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที่ 2 กนัยายน 2559 อตัราหุน้ละ 0.10 บาท จะเป็น 
 เงนิปันผลจ่ายรวมเท่ากบั 0.36 บาท
** On February 17, 2017, the Board of Directors’ resolution to propose the distribution of dividend for the year 2016 to the Annual Meeting of  
 Shareholders to be held on April 21, 2017 at the rate 0.26 Baht per share ,after  adding  the interim dividend payment of Baht 0.10 per share on  
 September 2, 2016 the total dividend payment was Baht 0.36

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท

(หน่วย / Unit : ล้านบาท / Million Baht)

 2559 / 2016 2558 / 2015 2557 / 2014 

ข้อมูลทางการเงิน / FINANCIAL DATA

สินทรัพย์รวม / Total Assets  2,145.65 2,208.10 2,280.78

หนี้สินรวม / Total Liabilities  968.76 1,141.83 1,321.96

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity  1,176.89  1,066.27  958.82

รายได้จากการขายและบริการ / Sale and Service Income  1,541.57 1,494.99 1,714.14

รายได้รวม / Total Revenues  1,563.15 1,514.22 1,733.61

ก�าไรขั้นต้น / Gross Profit  580.67 577.99 623.69

ก�าไรส�าหรับปี / Profit for the year  179.26 163.63 192.62

อัตราส่วนทางการเงิน / FINANCIAL RATIO

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) / Gross Profit Margin (%)  37.67 38.66 36.38

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) / Net Profit Margin (%)  11.47 10.81 11.11

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) / Return on Equity (%) 15.98 16.16 22.12

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) / Return on Assets (%)  8.23 7.29 8.38

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) / Earnings per Share (Baht) * 0.52  0.46  0.55

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) / Dividend per Share (Baht)  0.36 **  0.16  0.16
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วิสัยทัศน์
VISION

 ผลติ จำาหน่ายสนิค้าและบรกิารที่มคีณุภาพ
 สรรหาและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์นำ้า สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทันสมัย และพลังงาน
สะอาดสู่ตลาดเพื่อคณุภาพชวีติ 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 เพื่อความยั่งยืนของ
ธุรกิจ 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

ในปี 2559 คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตใิห้คงวสิยัทศัน์และพนัธกจิไว้เช่นเดมิ
In year 2016, the Board of Director has a resolution to maintain the vision and mission are the same as prior year.
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OUR PRIDE
ความภาคภูมิใจ

จากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสมดุล ภายใต้หลักการ 

“เพื่อความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” ทั้งทางด้านธุรกิจ สังคม และพนักงาน 
ส่งผลให้ในปีนี้บริษัทได้รับรางวัล 

“Rising Star Sustainability Awards 2016” 
และได้รับการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน “Thailand Sustainability Investment” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Our corporate governance aimed to achieve a balance between business growth and social 
and environmental development under the principle of “Harmonious Alignment of Success” 

commonly shared by us, the society and our employees led us to win 
the “Rising Star Sustainability Award 2016” and the Company was announced the List of Stocks  

so called “Thailand Sustainability Investment” for the second consecutive year.  
From The Stock Exchange of Thailand.
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ด้วยวิสัยทัศน์ ของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ในการดำาเนินธุรกิจเพื่อความสำาเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน  
ทั้งธรุกจิ พนกังานและสงัคม ที่บรษิทัได้ยดึมั่นมาตลอด 40 กว่าปีที่ได้ดำาเนนิธรุกจิมา และเพิ่มความมั่นคงและแขง็แรงมาก
ขึ้น เมื่อผ่านกระบวนการและหลักการดำาเนินงาน ที่บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่องานและกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม (Environ-
ment) ด้านสังคม (Social) ด้านบรรษัทภิบาล (Governance) และการดูแลพนักงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (Well Being) ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวทางการบรหิาร และการส่งเสรมิ การดำาเนนิงานของบรษิทัที่ดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้ 
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทที่จัดอยู่ใน  
“กลุ่มหุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment) เป็นปีที่ 2 และปี 2016 บริษัทได้รับรางวัล Rising Star Sustainability  
Awards 2016 เป็นปีแรก นอกจากนี้บรษิทัได้รบัคดัเลอืกให้ได้รบัรางวลั โรงงานต้นแบบการบรหิารจดัการนำา้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
จากสถาบนันำา้เพื่อความยั่งยนื สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมทรพัยากรนำา้บาดาล กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรางวลัที่บรษิทัได้รบัดงักล่าวข้างต้นนี้ เป็นผลจากการที่ บรษิทัยดึมั่นแนวทาง และปรชัญาการดำาเนนิธรุกจิ
ที่ว่า “ความสำาเรจ็ร่วมกนัอย่างยั่งยนื” (Harmonious Alignment of Success)

นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังคงยึดมั่นในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovation Company) ภายใต้แนวคิด  
“สร้างสรรค์คณุภาพชวีติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยนื” ด้วยแนวทางการดำาเนนิงาน ที่ให้ความสำาคญัต่อกระบวนการห่วงโซ่อปุทาน
ธรุกจิของบรษิทั (Premier Products : Value Chain) และการเป็นองค์กรสเีขยีว (Green Organization) ในอกี 5 ปีข้างหน้าตาม 
ที่ได้วางยทุธศาสตร์ไว้ โดยเพิ่มประสทิธภิาพในกระบวนการทำางานเพื่อลดความสญูเปล่า พฒันาผลติภณัฑ์ ด้วยการเพิ่มมลูค่า 
ในผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความพร้อม ต่อการรับมือกับ  
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม ของโลกธรุกจิในอนาคต

ผลการดำาเนนิงาน สำาหรบัปีสิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ของบรษิทัและบรษิทัย่อย มรีายได้รวม 1,563.15 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำานวน 48.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.23 และมีกำาไรสุทธิ 179.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
15.63 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 9.55

จากผลการดำาเนินงานในปี 2559 ของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ที่มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ที่กล่าว
ข้างต้น สะท้อนให้เห็นภาพรวมของธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำาคัญ ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ ต่อมวลมนุษยชาติ 
โดยรวม เพราะความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของโลกที่เกิดขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม ล้วนมีผลต่อ
การดำารงชวีติของคนในสงัคมในทกุด้าน ดงันั้นธรุกจิด้านสิ่งแวดล้อม จงึเป็นหวัใจสำาคญัที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ด ี 
ที่ถูกต้อง และที่ควรจะเป็น ให้เกิดขึ้นต่อสังคมได้อย่างมีรูปแบบและมีความยั่งยืน พลังงานทดแทนเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จะ
สร้างความปลอดภยั ความมั่นคง ต่อประเทศชาตไิด้ ซึ่งประเทศในภูมภิาคอาเซยีน ได้บรรจใุห้เป็นเรื่องสำาคญัในลำาดบัต้นๆ  
ของการวางยทุธศาสตร์ ด้านเศรษฐกจิ และสงัคม ของประชาคมอาเซยีน ดงันั้น ธรุกจิด้านสิ่งแวดล้อม ยงัคงเป็นหวัใจสำาคญั
ในการดำาเนนิธรุกจิในภาพรวม และยงัคงเป็นธรุกจิที่ผูบ้รโิภคทกุภาคส่วนยงัให้ความสำาคญั ให้ความสนใจ ในการรบัรู ้สรรหา
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และให้ความสนใจในการลงทนุ เป็นลำาดบัแรกๆเช่นเดมิอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นในการบริหารงาน และการดำาเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
ยึดหลักคุณธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และคณะกรรมการบริษัท  
ขอขอบคณุ ผู้ที่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย ลูกค้า คู่ค้า พนัธมติรทางธรุกจิ ผู้ถอืหุ้น และพนกังานทกุท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมอืและให ้
การสนบัสนนุการดำาเนนิงานของบรษิทัด้วยดเีสมอมา

คณะกรรมการ
บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จ�ากดั (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ
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Thanks to our vision throughout four decades of existence to conduct business with our employees and the society in a  
sustainable manner and through our principles and practices that underlined environment, social responsibility, corporate governance 
and staff’s wellbeing that aligned with the Stock Exchange of Thailand (SET)’s management direction to promote best business 
practices, Premier Products Public Company Limited was lauded by the SET as Thailand Sustainability Investment for the second 
consecutive year. In 2016, we were also bestowed the Rising Star Sustainability Award 2016 for the first time. Besides, to recognize 
our efficient water management, the Water Institute for Sustainability, Federation of Thai Industries, and Department of Groundwater 
Resources, Ministry of Natural Resources and Environment made our factory a prototype for this endeavor. The prestigious awards 
are a testament of our adherence to the philosophy of “Harmonious Alignment of Success.” 

In addition, we actively commit ourselves to becoming the innovation company on the basis of “Create Solution for Sustainable 
Living and Environment” through our activity that underlines the value chain and the Green Organization vision set to accomplish within 
the next five years. As clearly stated in our strategy, we strive to enhance efficiency in our work process by reducing waste, adding 
values to our products while simultaneously nurturing knowledge and enhancing staff capacity to enable them to flexibly respond to 
technological, economic and environmental changes in tomorrow’s business world. 

As of end of 31 December 2016, Premier Products and subsidiaries’ total revenues stood at Baht 1,563.15 million, which 
represented a 3.23% increase or Baht 48.93 million from a year ago. Net profit also rose 9.55% from the previous year totaling Baht 
15.63 million to Baht 179.26 million. 

In brief, our operation results kept increasing. This reflects the importance of the environmental business to the society, the 
country and everyone. Changes in different aspects faced by the world on a daily basis especially environmental impacts do affect 
everyone’s life. The environmental business thus is critical for sustainable and better changes in a society. The renewable energy 
is one of the businesses that can help making the country safe and stable. Countries in Asean have placed the renewable energy 
business among the top when formulating economic and social strategies for the Asean Economic Community (AEC).  As such, the 
environmental business remains a fundamental business activity and one of the top concerns in which consumers express interest 
and wish to invest.

The Board of Directors is truly committed to manage the business on a transparency basis under the principle of corporate 
governance where we adhere to integrity and ethics to continue sustaining confidence from our shareholders, investors and all  
parties. The Board of Directors wishes to thank everyone starting from customers to suppliers, business partners, shareholders and 
our co-workers for heartfelt collaboration and support we have enjoyed.

Board of Directors 
 Premier Products Public Company Limited

MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS
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BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการ

1. นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 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 กลัดพันธุ ์ 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 ผ่องจิตต ์ กรรมการ
 Mrs. Walairat Pongjitt Director

1 27 6 3 48 59
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MANAGEMENT TEAM
คณะผู้บริหาร

1. นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 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 งานบัญชีการเงิน
 Miss Nattaya Nuanplub Assistant Managing Director - Accounting & Finance

4. นายเดชา แก้วพฤหัสชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง
 Mr. Decha Kaewparuehaschai Assistant Managing Director - Environmental and Building Materials Engineering

5. นายพรสันต์ ชูเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานทรัพยากรบุคคล
 Mr. Pornsun Chutep Assistant Managing Director - Human Resources

6. นายสุรศักดิ์ ภัสสร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานสะอาด
 Mr. Surasak Passorn Assistant Managing Director - Electrical and Clean Energy Engineering

7. นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานผลิตและวิจัยพัฒนา
 Mr. Natthachai Puangpradith Assistant Managing Director - Production and Research & Development

8. นายทรงพล ทองสรรเสริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม
 Mr. Songpol Thongsarnsern Assistant Managing Director - Sales for Environmental Products

1 25 3 46 87
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OUR PRIDE
ความภาคภูมิใจ

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการจัดการน้ำา โดยให้มีการใช้น้ำาตามหลัก 3 R (Reduce Reuse 
และ Recycle) สามารถนำาน้ำากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 100 % ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็น

“โรงงานต้นแบบการบริหารจัดการน้ำาที่มีประสิทธิภาพ”
จากสถาบันน้ำาเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

Our commitment to develop a water management system through the 3R principle of Reduce, 
Reuse and Recycle enabled us to recycle and reuse 100% of water. This significant milestone led 

the Water Institute for Sustainability, Federation of Thai Industries and Department of Groundwater Resources 
to bestow us a model factory status in recognition of our efficient water management.
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1. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่�าคญั 

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)

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่�าคญัในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา
ปี 2559 
 บรษิทัได้พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ได้แก่ ถงัดกัไขมนั พ.ีพ.ี (P.P. Grease Tap) ที่ผลติจากวสัดพุลาสตกิโพลเีอทลินี มกีารออกแบบ

ตามหลกัวศิวกรรมเพื่อให้มคีวามแขง็แรง ทนทาน ใช้งานได้สะดวก ทำาความสะอาดได้ง่ายและประสทิธภิาพสูง นอกจากนี้
บรษิทัยงัได้พฒันาผลติภณัฑ์ระบบสำารองนำ้ารุน่ใหม่ที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด ได้แก่ ถงัสำารองนำ้ารุน่อนิทลิเิจ้นท์ 
(Intelligence Water Storage Tank) เป็นถงัสำารองนำา้ที่มกีารออกแบบให้สามารถตดิตั้งปั๊มนำ้าบนถงัสำารองนำ้า ทำาให้ประหยดั
พื้นที่ตดิตั้ง ลดปัญหาเสยีงรบกวนและความเสี่ยงภยัจากนำ้าท่วม ลดขั้นตอนการตดิตั้งระบบสำารองนำ้า ประหยดัค่าใช้จ่าย 
ได้มาตรฐาน มรีูปลกัษณ์สวยงาม ง่ายต่อการดูแลและการบำารงุรกัษา รวมถงึมกีารออกแบบผลติภณัฑ์ระบบผนงักนัเสยีง
ลวดลายใหม่ แบบลายไทยประยกุต์ มเีอกลกัษณ์และความสวยงาม โดยยงัคงคณุสมบตัใินการป้องกนัเสยีงได้ดเีช่นเดมิ

 บริษัทได้รับรางวัลโรงงานต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการนำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จากสถาบันนำ้าเพื่อความยั่งยืน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรนำ้าบาดาล โดยเน้นให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าตามหลัก 3R 
คอื Reduce Reuse Recycle

 บรษิทัได้รบัรางวลั Sustainability Awards 2016 ประเภทรางวลั Rising Star จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น 
ผลจากการที่บริษัทดำาเนินงานทั้ง 3 ด้านคือ ทำาความดีและให้ต่อสิ่งแวดล้อม ทำาความดีและให้ต่อสังคม ทำาความดีและ 
ให้ต่อการเป็นบรรษทัภบิาล

 บรษิทัได้รบัการประกาศรายชื่อ Thailand Sustainability Investment หรอืรายชื่อ “หุ้นยั่งยนื” จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
ซึ่งเป็นบริษัทที่สมัครเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนและมีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัด ESG  
(Environmental, Social, Governance: ESG) ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ต่อเนื่องกัน 
เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2559

 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ  
ในการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ตั้งแต่ก่อนวนัประชมุ วนัประชมุ และภายหลงัวนัประชมุด้วยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ต่อเนื่องกนั 
เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2559

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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 บรษิทัได้ดำาเนนิการชกัชวน คู่ค้า ลูกค้า มาเป็นแนวร่วมการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่น ทำาธรุกจิอย่างโปร่งใสผ่านการทำา
บนัทกึความเข้าใจ (MOU) รวม 13ราย เพื่อสร้างวฒันธรรมและสงัคมปลอดคนโกง

 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นด้านความมุ่งมั่นพัฒนาระบบ 
คลงัสนิค้า และรางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านความมุง่มั่นพฒันาโลจสิตกิส์ ในองค์กรจากกระทรวงอตุสาหกรรมโดยสำานกั 
โลจสิตกิส์กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่

 บริษัทได้รับรางวัลโรงงานต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ระดับประเทศจาก
กระทรวงแรงงาน โดยเน้นระบบการจดัการและปฏบิตัดิ้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ตามระบบมาตรฐานสากลต่อเนื่องกนัเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2559

 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศจากกระทรวงแรงงาน 
โดยเน้นระบบการจัดการและปฏิบัติเพื่อดูแลพนักงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในบริษัท ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 
3 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2559

 บรษิทัได้เข้าร่วมเป็นองค์กรปฏบิตักิาร ศนูย์การเรยีนรูอ้งค์กรสขุภาวะปีที่ 1 ร่วมกบัสมาคมอตุสาหกรรมไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์
และโทรคมนาคมไทยและสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการพฒันาทกัษะ 
ที่หลากหลาย (Multi skill) โดยวิธี On-the-job skill matrix 2)ด้านทักษะการบริหารเงินของตนเองและครอบครัวเพิ่มทักษะ
อาชีพเสริมรายได้ (Life skill) 3) ด้านทักษะการพัฒนาขับเคลื่อน Coach the Coach ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนา
ทกัษะของพนกังาน (Work skill)

 บรษิทัได้รบัรางวลัโครงการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างมสี่วนร่วม (CSR-DIW) ต่อเนื่องกนั 
เป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2559

ปี 2558
 บรษิทัได้มนีวตักรรมใหม่ ได้แก่ ระบบแยกไขมนัอตัโนมตั ิ(Auto Grease Remover) สามารถควบคมุการดกัและระบายไขมนั

ได้แบบอตัโนมตั ินอกจากนี้บรษิทัยงัได้พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด เช่น ถงับำาบดันำา้เสยี
รุ่นแซทส์ พอี ี(SATS PE) ที่เป็นถงับำาบดัรุ่นแรกของบรษิทั ซึ่งผลติด้วยพลาสตกิโพลเีอทลินีตามความนยิมในตลาดปัจจบุนั 
ทั้งนี้บริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นอย่างมากและมีแผนการลงทุนในอนาคตสำาหรับกระบวนผลิต
เพื่อรองรบัการออกผลติภณัฑ์ใหม่ ทั้งระบบสำารองนำ้า และระบบบำาบดันำ้าเสยีอย่างต่อเนื่อง 

 บรษิทัได้รบัผลการประเมนิระดบัการพฒันาความยั่งยนืเรื่อง Anti-Corruption ของบรษิทัจดทะเบยีนไทย ปี 2558 จากสถาบนั
ไทยพฒัน์ ในระดบั 5 ซึ่งเป็นระดบัที่สูงสดุ แสดงให้เหน็ถงึนโยบายที่ครอบคลมุถงึหุ้นส่วนทางธรุกจิ ที่ปรกึษา ตวักลาง หรอื
ตัวแทนในการดำาเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ การดำาเนินการผลักดันให้คู่ค้าในห่วงโซ่
ธรุกจิดำาเนนินโยบายและแนวปฏบิตัทิี่จะไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการคอร์รปัชั่น ไม่ว่าด้วยการเรยีก รบั และจ่ายสนิบน รวมถงึ 
การเปิดเผยข้อเทจ็จรงิเกี่ยวกบักรณทีี่บรษิทัและบรษิทัย่อยถกูตรวจสอบหรอือยูร่ะหว่างถกูตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มอีำานาจ
หน้าที่ว่ามกีารฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกบัการคอร์รปัชั่น

 บรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐานจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 เมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2558
 บรษิทัได้รบัการรบัรองว่าเป็นอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบัที่ 4 วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) ทกุคนในองค์กรให้ความร่วมมอื

ร่วมใจดำาเนนิงานอย่างเป็นพนัธมติรกบัสิ่งแวดล้อมในทกุด้านของการประกอบกจิการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม
องค์กร

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

 บรษิทัย่อย IGC ได้รบัการรบัรองจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ว่ามรีะบบการจดัการด้านยาเสพตดิในสถานประกอบ
กจิการ ตามโครงการโรงงานสขีาวระดบัที่ 3

ปี 2557
 บรษิทัได้มกีารพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด เช่น ระบบบำาบดันำ้าเสยีแบบเตมิอากาศ “BIOFil” 

ที่มขีนาดเลก็ ประหยดัพื้นที่ในการตดิตั้ง และมปีระสทิธภิาพสงู สามารถนำานำ้าทิ้งที่ผ่านระบบกลบัมาใช้ประโยชน์ได้ สำาหรบั
ระบบสำารองนำ้ามกีารปรบัปรงุผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามความนยิมของตลาด ได้แก่ ถงัเกบ็นำ้า “PP. Safe” 

 บรษิทัได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัิ
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ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2557 เพื่อรบัรองว่าเป็นบรษิทัที่มนีโยบายและระบบป้องกนั
การทจุรติคอร์รปัชั่น

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

 บริษัทได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ในการจัดอันดับธุรกิจด้านพัฒนาความยั่งยืนมีการดำาเนินการโดดเด่นด้าน
สิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (ESG100) บริษัทเป็น 1ใน 100 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้งหมด 567 บริษัท 
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการระดับทอง จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ

 โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งที่ดำาเนนิการโดยบรษิทัย่อย IGC ได้การรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
 เดอืนมกราคมบรษิทัย่อย PPG (เดมิชื่อ PPW) เพิ่มทนุจดทะเบยีนเป็น 5 ล้านบาท บรษิทัซื้อหุน้เพิ่มทนุและมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน  

PPG คดิเป็นร้อยละ 80.00

2. โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั

โครงสร้างการถอืหุ้นของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559

โดยมโีครงสร้างการถอืหุ้นและการประกอบธรุกจิของบรษิทัย่อยดงันี้
1) PHA เดมิประกอบธรุกจิเป็นผูจ้ดัจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน ภายใต้ตราสนิค้า “MIRAGE” ซึ่งเป็น

ตราสนิค้าของ PHA เอง โดยเป็นการจดัจำาหน่ายผ่านลกูค้าที่เป็นร้านค้าจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มศีกัยภาพทั้งในประเทศ และประเทศ
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยบรษิทัถอืหุ้นใน PHA จำานวน 9,997 หุ้นคดิเป็นร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบยีนของ PHA  
อย่างไรกต็าม เพื่อให้การบรหิารให้มปีระสทิธภิาพและลดต้นทนุการบรหิารจดัการ PHA ได้หยดุการประกอบธรุกจินี้ โดยได้โอนธรุกจินี้ 
ให้แก่บรษิทัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

2) IGC เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ซึ่งจดัอยูใ่นประเภทผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (Very Small Power Producer 
หรอื VSPP) โดยมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และได้รบัการสนบัสนนุจากโครงการสนบัสนนุพลงังานทดแทนของ
สำานักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงานโดยแหล่งรายได้หลักมาจากค่าไฟฟ้าและเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)  
จากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโดยบรษิทัถอืหุ้นใน IGC คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 75.60 ของทนุจดทะเบยีนของ IGC 

3) PPG เดมิชื่อ บรษิทั พพี ีวนิด์ เอน็เนอร์จ ีจำากดั (PPW) มวีตัถปุระสงค์เพื่อผลติและจำาหน่ายพลงัไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
โดยบรษิทัถอืหุ้นใน PPG คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 80.00 ของทนุจดทะเบยีน PPG

3. ความสมัพนัธ์กบักลุม่ธรุกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ่

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด (PFC) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  
ให้ดำาเนนิการด้านงานบรหิารและงานสนบัสนนุแก่บรษิทัและบรษิทัย่อย ตามสญัญาว่าจ้างบรหิารและให้คำาปรกึษาธรุกจิ โดยขอบเขต
การให้บรกิารของ PFC ครอบคลมุงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านการบรหิารและนโยบาย งานสนบัสนนุด้านบญัชแีละการเงนิ ด้านการ

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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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  
และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นของความเหมาะสมของ
สญัญาที่เปลี่ยนแปลงไปทกุครั้งก่อนเข้าทำาสญัญาใหม่
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กลุ่มผลิตภัณฑ์

 กลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่สิง่แวดล้อม 

 กลุม่ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม 

 กลุม่ธรุกจิไฟฟ้าพลงังานสะอาด 
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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

ลกัษณะการประกอบธรุกจิแต่ละกลุม่ผลติภณัฑ์

1. กลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่สิง่แวดล้อม และกลุม่ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม

1.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร
กลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่สิง่แวดล้อม 
บรษิทัเป็นผู้ออกแบบ ผลติ นำาเข้า จดัจำาหน่ายสนิค้าและบรกิาร ผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งประเภทของผลติภณัฑ์

หลกัๆ ดงันี้
 ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

ปัจจบุนัวสัดทุี่ใช้ในการผลติถงับำาบดันำา้เสยีโดยทั่วไปมดี้วยกนั 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

  รายได้รวม  ดำาเนินการ %การถือหุ้น ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

    โดย ของบริษัท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท - 906.64 58.00 846.40 55.90 864.07 49.84

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง บริษัท - 320.69 20.52 271.60 17.94 439.16 25.33
  และอุตสาหกรรม   

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัท/PHA 99.97 50.61 3.24 95.12 6.28 122.54 7.07
  ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน 

4. กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า พลังงานสะอาด* IGC 75.60 263.63 16.86 281.86 18.61 288.37 16.64

รวมรายได้จากการขายและบริการ   1,541.57 98.62 1,494.98 98.73 1,714.14 98.88

รายได้อื่น#   21.58 1.38 19.24 1.27 19.47 1.12

รายได้รวม   1,563.15 100.00 1,514.22 100.00 1,733.61 100.00



บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)    17 

- ระบบบำาบดันำ้าเสยีสำาหรบับ้านพกัอาศยั เช่น ถังแซทส์ (SATS) ถังอีโค่แท้งค์ (ECO TANK) ถังแซทส์ พีอี (SATS PE) และ 
ถังดักไขมันพี.พี.

- ระบบบำาบดันำ้าเสยีสำาหรบัอาคารขนาดกลางถงึใหญ่ และโรงงานอตุสาหกรรม ได้แก่ ถงัแอโรวลี (AEROWHEEL) ถงัแอโรแมกซ์  
(AEROMAX) ถงัซูเปอร์แซทส์ (SUPERSATS) ถงัดกัไขมนั พ.ีพ.ี และระบบดกัและระบายไขมนัอตัโนมตัิ

ในปี 2559 บรษิทัได้พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด ได้แก่
- ถงัดกัไขมนั พ.ีพ.ี (P.P. Grease Trap) ที่ผลติจากวสัดพุลาสตกิโพลเีอทลินี ซึ่งมกีารออกแบบตามหลกัวศิวกรรม ให้มคีวาม 

แขง็แรง ทนทาน ใช้งานได้สะดวกทำาความสะอาดได้ง่ายและประสทิธภิาพสูง
 อุปกรณ์ส�ำหรับระบบน�้ำและน�้ำเสีย 

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

 ระบบส�ำรองน�้ำ
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายถังสำารองนำ้าซึ่งผลิตจากไฟเบอร์กลาสและพลาสติกโพลีเอทิลีน ภายใต้ตราสินค้า “PP”  

ถงัสำารองนำ้าของบรษิทัสามารถแบ่งตามขนาดได้ 2 ประเภท คอื
- ถงัสำารองนำ้าทั่วไปโดยมขีนาดความจตุั้งแต่ 500 - 4,000 ลติร ซึ่งเหมาะสำาหรบับ้านเรอืนที่อยู่อาศยั รวมถงึอาคารต่างๆ และ
- ถงัสำารองนำ้าขนาดใหญ่โดยมขีนาดความจตุั้งแต่ 5,000 - 100,000 ลติร ซึ่งเหมาะสำาหรบัอาคารหรอืโรงงานต่างๆ
ในปี 2559 บรษิทัได้พฒันาผลติภณัฑ์ระบบสำารองนำ้ารุ่นใหม่ที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด ได้แก่
- ถงัสำารองนำ้ารุ่นอนิทลิเิจ้นท์ (Intelligence Water Storage Tank) เป็นถงัสำารองนำา้ที่มกีารออกแบบให้สามารถตดิตั้งปั๊มนำ้าบน 

ถงัสำารองนำ้า ทำาให้ประหยดัพื้นที่ตดิตั้ง ลดปัญหาเสยีงรบกวนและความเสี่ยงภยัจากนำ้าท่วม ลดขั้นตอนการตดิตั้งระบบนำ้า ประหยดั
ค่าใช้จ่าย ได้มาตรฐาน มคีวามสวยงาม ง่ายต่อการดแูลและบำารงุรกัษา

 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 และดูแลจดัการระบบนำา้และระบบบำาบดันำ้าเสยี ทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่

ของอาคารประเภทต่างๆ แบบครบวงจร โดยผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่ลกูค้าอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยมปีระเภทการให้บรกิาร 
ดงันี้

- การให้บรกิารระบบบำาบดันำ้าเสยีขนาดเลก็
- การให้บรกิารระบบบำาบดันำ้าเสยีขนาดใหญ่
- การให้บรกิารซ่อมอปุกรณ์สำาหรบัระบบนำ้าและนำ้าเสยีทกุชนดิ
- การให้บรกิารการวเิคราะห์คณุภาพนำ้าเสยี
กลุม่ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้าง และอตุสาหกรรม 
บริษัทดำาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบและติดตั้งวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่ทำา

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

 ผนังเบำส�ำเร็จรูป บัวประดับ และวัสดุตกแต่งส�ำหรับงำนสถำปัตยกรรมอำคำร
บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจำาหน่ายวสัดอุาคาร ที่ผลติจากวสัดซุเีมนต์เสรมิใยแก้วที่สามารถตอบสนองต่อการออกแบบได้ตามจนิตนาการ

ของสถาปนกิ ในรูปแบบลกัษณะที่ซบัซ้อนยากแก่การผลติและตดิตั้งได้โดยวสัดทุั่วไปในท้องตลาด วสัดซุเีมนต์เสรมิใยแก้ว มนีำา้หนกั
เบาแต่มีความทนทานและทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศ สามารถนำามาออกแบบใช้ในเกือบทุกอาคาร ตอบสนองต่อรูปแบบทั้งอาคาร 
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ย้อนยุคและทันสมัย มีความเหมาะสมต่อการนำาไปออกแบบปรับปรุงอาคารเก่าที่ต้องการลดภาระนำ้าหนักบรรทุกของโครงสร้าง 
อาคารเก่าและมคีวามรวดเรว็ในการผลติและตดิตั้งใช้งาน

 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

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบผนังกันเสียงลวดลายใหม่ แบบลายไทยประยุกต์ มีเอกลักษณ์และความ
สวยงาม โดยยงัคงคณุสมบตัใินการป้องกนัเสยีงได้ดเีช่นเดมิ

 หลังคำและผนังเหล็กขึ้นรูปส�ำหรับอำคำรและโรงงำน
บรษิทัเป็นผู้จำาหน่ายและให้บรกิารตดิตั้งระบบหลงัคาและผนงัเหลก็ขึ้นรูป ผลติภณัฑ์หลงัคาและผนงัเหลก็ขึ้นรูป ถูกออกแบบ

เพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้งานในอาคารโรงงานที่ต้องการความรวดเรว็ในการก่อสร้าง และลดปัญหาการรั่วซมึจากรอยต่อ มนีำา้หนกัเบา  
ลดค่าใช้จ่ายโครงสร้างหลังคา ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผลิตจากวัสดุเหล็กที่มีคุณภาพสูง
และได้รับการเคลือบด้วยวัสดุเคลือบและสีที่มีความทนต่อทุกสภาพอากาศ โดยมีหลายรูปทรงเพื่อรองรับและตอบสนองต่อรูปแบบ
อาคารที่หลากหลาย

 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
ใช้ในงานอตุสาหกรรมได้อย่างปลอดภยั

ท่อทนต่อสารเคม ีถงับรรจสุารเคม ีและอปุกรณ์ทนต่อสารเคม ีได้ถกูออกแบบ ทดสอบตามหลกัวศิวกรรมและผลติด้วยเครื่องจกัร
ที่ทันสมัยด้วยระบบ Auto Spray และ Filament Winding โดยให้บริการ ออกแบบ แนะนำา ผลิตและจำาหน่ายทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ

 ผลิตภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟำ้ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ (Solar rooftop)  
บรษิทัเป็นผู้ให้บรกิารสำารวจ ออกแบบ ตดิตั้ง และวางระบบ ผลติภณัฑ์ระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบน

หลงัคา (Solar rooftop) และยังเป็นตวัแทนจำาหน่ายผลิตภณัฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar 
PV System) จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของโลก อาทิ แผงโซล่าเซลล์ REC จากประเทศนอร์เวย์ JINKO จากประเทศจีน  
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั SMA จากประเทศเยอรมน ีอปุกรณ์จบัยดึแผงโซล่าเซลล์ (Mounting Structures) 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยจีากประเทศออสเตรเลยี แบตเตอรี่สำาหรบัการจดัเกบ็พลงังานไฟฟ้า (Solar Battery) จากระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังาน
แสงอาทติย์ เพื่อนำามาใช้ในการตดิตั้งให้กบัลูกค้าโครงการของบรษิทั และเพื่อการจำาหน่ายให้ผู้ซื้อทั่วไป
1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั

1.2.1 กลยทุธ์การแข่งขนัและทศิทางการดำาเนนิงาน
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 
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รวมถงึการเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายในต่างประเทศ เพื่อให้มกีารกระจายรายได้จากแหล่งต่างๆ นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารพฒันาสนิค้า
เพื่อให้มรีาคาที่แข่งขนัได้ สร้างความแตกต่างจากผลติภณัฑ์ในท้องตลาด การสร้างกจิกรรมส่งเสรมิการขายต่างๆ ผ่านช่องทางเดมิ
และช่องทางใหม่ๆ รวมถงึการศกึษารูปแบบทางธรุกจิที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มของสงัคมและลูกค้า

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารพฒันาธรุกจิ ผลติภณัฑ์และบรกิารร่วมกบัผู้ผลติ ผู้จดัจำาหน่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ได้สนิค้า
ที่มคีณุภาพ ราคาที่เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิและกำาลงัซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สามารถแข่งขนัได้รวมไปถงึการศกึษารูปแบบ
ธรุกจิใหม่ๆ กบัคู่ค้า

 ดำ้นกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
บริษัทได้มีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านโครงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ที่ทางบริษัทได ้

จดัทำาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทกุปี เพื่อตดิตามความเปลี่ยนแปลงของลกูค้ากลุม่เป้าหมายและคูแ่ข่งอย่างใกล้ชดิ และนำามาวเิคราะห์เพื่อหา 
จดุอ่อน จดุแขง็ และโอกาสในการพฒันาปรบัปรงุการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่สอดรบักบัความต้องการของลูกค้ากลุ่ม 
เป้าหมาย

 ดำ้นกำรจัดกำรภำยใน
บรษิทัได้มกีารปรบัปรงุการบรหิารงานภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั เพิ่มประสทิธภิาพการทำางาน 

ลดความซำา้ซอ้น ลดต้นทนุ และนำาไปสูก่ารสร้างโอกาสใหม่ๆในการดำาเนนิงาน ทั้งนี้บรษิทัมกีารจดัตั้งคณะกรรมการข้ามสายงาน อาท ิ
คณะกรรมการพจิารณาสนิเชื่อซึ่งมกีารประชมุและตดิตามหนี้ที่มปีัญหาอย่างสมำา่เสมอและควบคมุลูกหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม  
คณะทำางานด้านผลติภณัฑ์เพื่อให้ทนักบัสถานการณ์ภายนอก

 ดำ้นกำรจัดกำรบุคลำกร
บรษิทัเน้นการเพิ่มขดีความสามารถขององค์กร ด้วยการสร้างและพฒันาบคุลากรเพื่อรองรบัการเตบิโตของธรุกจิ ทั้งนี้สนิค้าและ

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

 ดำ้นนวัตกรรม
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเป็นส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ สินค้า และบริการในระยะยาว เพื่อสร้างความ 

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

1.2.2 แนวโน้มอตุสาหกรรม
จากการเป็นกลุ่มผลติภณัฑ์ที่แปรผนัและได้รบัผลกระทบโดยตรงจากภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ทั้งในส่วนของอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการอยู่อาศยั อาคารเพื่อการพาณชิย์ อตุสาหกรรม และสาธาณูปโภคขั้นพื้นฐาน ดงันั้นแนวโน้มอตุสาหกรรมจงึเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกบัภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์และอตุสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศในภาพรวม

สถานการณ์ของภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์และอตุสาหกรรมการก่อสร้าง ในปี 2559 อยู่ในภาวะชะลอตวัลงตลอดทั้งปี ข้อมูล
จากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า พื้นที่รบัอนญุาตก่อสร้างรวมทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วยที่อยู่อาศยั อาคารพาณชิย์ อตุสาหกรรม
และอื่นๆ มีพื้นที่ลดลงถึง 5.4% ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แสดงถึงภาวะการถดถอยของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
อุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และ 
เหลก็เส้น ซึ่งเป็นวสัดหุลกัในอตุสาหกรรมก่อสร้าง ที่มปีรมิาณการใช้ลดลง 0.5%, 2.1% และ 7.2% ส่งผลกระทบต่อตลาดของผลติภณัฑ์
กลุม่สิ่งแวดล้อมและวสัดกุ่อสร้างให้มขีนาดเลก็ลง ทำาให้เกดิภาวะการแข่งขนัรนุแรงมากขึ้นโดยแนวโน้มอตุสาหกรรมเป็นการใช้กลยทุธ์
การแข่งขนัด้านราคาเพื่อรกัษายอดขายและส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละบรษิทัไว้

สำาหรับมาตรการจากทางภาครัฐเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการกระตุ้นการบริโภค คณะรัฐมนตรีได้อนุมัต ิ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และช่วย
บรรเทาผลกระทบในภาคธุรกจิอสงัหารมิทรัพย์ ด้วยมาตรการผ่อนปรนเรื่องการอนมุตัิสนิเชื่อที่อยู่อาศัย มาตรการลดค่าธรรมเนียม
ในการทำาธุรกรรมการซื้อที่อยู่อาศัย และการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำาหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท  
ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้น 6 เดือนเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 ส่งผลดีในการเร่งกระตุ้น 
การโอนอสงัหารมิทรพัย์จากผู้ประกอบการไปยงัผู้บรโิภค ยอดขายของผู้ประกอบการอสงัหารมิทรพัย์เพิ่มขึ้นในช่วง 4 เดอืนแรกของปี  
แต่หลังจากหมดมาตรการการกระตุ้นจากภาครัฐแล้ว ภาครวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีมูลค่าลดลง 3.1% 
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ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ลดความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ โดยการเลื่อนเปิดตัว 
โครงการใหม่ๆ จากไตรมาสที่ 4 ของปี ไปเป็นปี 2560 เนื่องจากยงัมปีรมิาณที่อยู่อาศยัคงค้างจำานวนมาก รวมถงึโครงการที่เปิดตวั 
ใน 3 ไตรมาสแรก มยีอดการจองชะลอตวัลงอย่างมาก

ด้านการลงทนุในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ภายใต้แผนปฏบิตักิารระยะเร่งด่วนของภาครฐั มคีวามชดัเจนของโครงการ
ด้านเงนิลงทนุและระยะเวลาที่จะเริ่มดำาเนนิการมากขึ้น แต่ในหลายโครงการยงัอยู่ในระหว่างการประมูล เพื่อคดัเลอืกผู้รบัเหมา เช่น 
โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืงและสชีมพู ซึ่งคาดว่าจะได้สามารถประกาศผลการประมูลในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ดงันั้นในปี 2559 
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าจงึเป็นโครงการที่ได้รบัการอนมุตัมิาก่อนปี 2559 เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสแีดง รถไฟฟ้าสายสเีขยีวอ่อน 
ส่วนต่อขยายเพิ่มเตมิ ทั้งนี้โครงการต่างๆ มแีนวโน้มที่ล่าช้ากว่าแผนงาน โดยโครงการต่างๆที่มกีารประมลูงานและดำาเนนิการก่อสร้าง
ไปแล้ว พบว่าส่วนใหญ่ล่าช้ากว่าแผนงาน ตลอดจนโครงการที่รอเปิดประมลูกล่็าช้ากว่าแผนปฏบิตักิารที่กำาหนดไว้ ส่งผลต่อการชะลอ
การลงทุนของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่อาศัยการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ ตามเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งทำาให้
ผลติภณัฑ์กลุ่มวสัดกุ่อสร้างยงัอยู่ในภาวะซบเซาตลอดทั้งปี ทั้งนี้คาดว่าหากภาครฐัได้ประมูลโครงการต่างๆ ตามแผนงาน ตลาดวสัดุ
ก่อสร้างกม็แีนวโน้มที่จะขยายตวัได้ดใีนระยะต่อไป

1.2.3 ภาวะการแข่งขนั
บรษิทัถอืเป็นหนึ่งในผู้นำาการผลติและจดัจำาหน่ายในผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม วสัดกุ่อสร้าง อตุสาหกรรมและพลงังานสะอาด 

ซึ่งเป็นสนิค้าและบรกิารที่ต้องอาศยัความรูแ้ละความเชี่ยวชาญทางด้านวศิวกรรม โดยบรษิทัมขีดีความสามารถในการแข่งขนัหลายด้าน 
ทั้งความเชี่ยวชาญของบคุลากร การผลติ คณุภาพของผลติภณัฑ์ การส่งมอบที่ทนัเวลา  สนิค้ามคีวามหลากหลายและการให้บรกิารที่
ครบวงจร ซึ่งมุ่งเน้นในการทำาตลาดระดบักลางถงึระดบับนของกลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทต่างๆ เช่น บ้านพกั คอนโดมเินยีม 
โรงแรม ห้างสรรพสนิค้า โรงงานอตุสาหกรรม ตลอดจนโครงการสาธารณูปโภคของภาครฐั ทั้งนี้บรษิทัได้เริ่ม ทำาการตลาดถงับำาบดั 
นำ้าเสยีที่ผลติด้วยพลาสตกิโพลเีอทลินี สำาหรบัโครงการที่อยูอ่าศยัแนวราบ  เนื่องจากเลง็เหน็ว่าเป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่ และสอดคล้อง
กบัแนวโน้มของตลาดอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์แนวราบที่ใช้กลยทุธ์ด้านราคาในการดำาเนนิธรุกจิ

จากภาวะการชะลอตวัลงของพื้นที่รบัอนญุาตกอ่สร้างรวมทั้งประเทศที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ป ีตดิต่อกนั ทำาให้สถานการณ์
การแข่งขนัทางการตลาด มสีภาวะการแข่งขนัรนุแรงมากขึ้นเมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา เนื่องจากอปุสงค์ลดลงจากภาวะการชะลอตวัของ
ภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์และอตุสาหกรรม ทั้งนี้ส่งผลให้ตลาดผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างมขีนาดเลก็ลง จงึเกดิการแข่งขนัด้านราคาเพื่อ
รกัษายอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด อย่างไรกต็ามบรษิทัได้พยายามบรหิารจดัการทั้งขบวนการให้มปีระสทิธภิาพ โดยมมีาตรการ
เชงิรกุและรบัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพตลาดในแต่ละพื้นที่ เพื่อรกัษาขดีความสามารถในการแข่งขนั

สำาหรบัผลติภณัฑ์ระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา (Solar rooftop) สภาวะของตลาดมกีารแข่งขนัสูง
มากขึ้นจากปีก่อนๆ จากการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการภายในประเทศ และผู้ประกอบการที่มาจาก
ต่างประเทศที่เข้าสูต่ลาดประเทศไทยโดยการตั้งโรงงานผลติแผงเซลส์แสงอาทติย์(Solar cell) ขึ้นในประเทศไทย การเป็นผูแ้ทนจำาหน่าย
อปุกรณ์หลกัในระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ และที่มุง่เน้นการทำาธรุกจิในการเป็นผูร้บัเหมางานโครงการต่างๆ จากทั้งงาน
ในภาครฐัและภาคเอกชนทำาให้เกดิการแข่งขนัด้านราคาและการให้บรกิารสงูมากขึ้นกว่าปีก่อน ทั้งนี้สอดรบักบันโยบายของภาครฐัที่มี
การประกาศโครงการต่างๆ ที่สนบัสนนุ ด้านพลงังานแสงอาทติย์ อาท ิโครงการการรบัซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ แบบตดิตั้งบนพื้นดนิสำาหรบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรระยะที่ 1 พ.ศ.2558 ขนาด 600 เมกะวตัต์ และ
ช่วงปลายปี 2559 ภาครฐัได้มโีครงการนำาร่องโซลาร์รูฟทอ็ปเสร ีจำานวน 100 เมกะวตัต์ อย่างไรกต็ามผลสรปุของโครงการมผีู้สมคัร
เข้าร่วมโครงการเพยีง 38.38 เมกะวตัต์ ตำ่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยเหตโุครงการไม่จูงใจนกัลงทนุ

สรปุได้ว่าในภาพรวมของอตุสาหกรรมที่มผีู้ประกอบการรายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำาให้มกีารแข่งขนั
สูงขึ้นทั้งด้านราคาและการให้บรกิาร สำาหรบัทั้งตลาดโครงการภาครฐั และภาคเอกชน สำาหรบัโครงการของภาครฐันั้นด้วยความที่มี 
ขั้นตอนหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง มีระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจำานวนมากที่ลูกค้าผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติ และ 
ผลตอบแทนการลงทนุที่ลดลงจากการลดการอดุหนนุของภาครฐั มผีลทำาให้ลกูค้า ผูส้นใจบางส่วนเปลี่ยนใจชะลอการเข้าร่วมโครงการ
หรอืยกเลกิการเข้าร่วมโครงการ แต่อย่างไรกต็ามการผลกัดนัจากภาครฐัผ่านโครงการต่างๆ ดงักล่าวกจ็ะขาดเสยีไม่ได้เพราะจะช่วย
ทำาให้เกดิการขยายตวัของธรุกจิการผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากทศิทางตามแผนธรุกจิของบรษิทัไม่ได้มุง่เน้นรบังานลกูค้าโครงการภาครฐัเป็นหลกัแต่มุง่เน้นให้บรกิาร ทั้งการจำาหน่าย
อปุกรณ์ และการทำางานโครงการกบักลุ่มลูกค้าภาคเอกชน กลุ่มผู้รบัเหมางานตดิตั้ง Solar rooftop อาคารพาณชิย์ต่างๆ อาท ิโรงแรม 
รสีอร์ท อพาร์ทเมนท์ กลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม อาคารคลงัสนิค้า กลุ่มลูกค้าที่เป็นบ้านพกัที่อยู่อาศยั ที่มวีตัถปุระสงค์หลกัในการใช้
ผลติภณัฑ์นี้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าของอาคารในปัจจบุนัและในระยะยาวที่มค่ีาไฟฟ้าจะปรบัตวัสงูขึ้นตามต้นทนุการจดัหาพลงังานไฟฟ้า
ของประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาคารของตน จึงทำาให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังกล่าว  
อกีทั้งบรษิทัเน้นการจำาหน่ายผลติภณัฑ์คณุภาพสูงในระดบัราคาที่เหมาะสม พร้อมบรกิารหลงัการขาย และมุ่งทำาการขาย การตลาด
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กับกลุ่มลูกค้าที่พิจารณาเรื่องของคุณภาพงานเป็นหลักทำาให้การแข่งขันในกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มลูกค้า
ระดบักลางถงึระดบัล่างที่เน้นด้านราคาเป็นหลกั

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

3) อาคารขนาดใหญ่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้าและกลุ่มคอมมูนิตี้มอลล์ และ 4)โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคโดยกลุ่มลูกค้า 
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 การจำาหน่ายและช่องทางการจดัจำาหน่าย
สำาหรบัช่องทางการจดัจำาหน่ายในประเทศของบรษิทัสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่องทาง ได้แก่
(1) กำรขำยให้กับลูกค้ำเจ้ำของโครงกำร ผู้รับเหมำ และลูกคำ้ทั่วไป
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
1.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร

1.3.1 การจดัหาวตัถดุบิและผลติภณัฑ์
จากนโยบายในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั ที่ให้ความสำาคญัต่อคณุภาพของสนิค้า บรษิทัจงึได้จดัตั้งคณะทำางานบรหิารห่วงโซ ่

อุปทานเข้ามาดูแลและบริหารจัดการกระบวนการตั้งแต่ความต้องการของลูกค้า การจัดซื้อ การผลิต จนถึงการส่งมอบ การจัดซื้อ
วัตถุดิบของบริษัทจะมุ่งเน้นด้านคุณภาพ ราคา ระยะเวลาในการส่งมอบ ซึ่งโดยปกติจะจัดซื้อภายในประเทศ แต่จะมีวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์บางรายการที่ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ เช่น อุปกรณ์ระบบนำ้าและระบบนำ้าเสีย ทั้งนี้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายจัดซื้อ  
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

วตัถดุบิหลกัและผลติภณัฑ์ที่ใช้ในกระบวนการผลติและจำาหน่ายของบรษิทั ได้แก่ เรซิ่น ใยแก้ว เมด็พลาสตกิโพลเีอทลินี อปุกรณ์
บำาบดันำ้าเสยี ปูนซเีมนต์ อะครลีคิ

1.3.2 ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
บริษัทได้มีการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายที่มีความมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ตลอดจนผู้ส่งมอบหรือ 

ผู้รบัเหมาช่วง มคีวามตระหนกัและรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้มกีารใช้พลงังานและทรพัยากรอย่างประหยดั สร้างคณุค่า
และเกดิประโยชน์สูงสดุ รวมถงึการป้องกนัการเกดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทำางานในทกุขั้นตอน โดยการนำาระบบ 
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การจดัการสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการดำาเนนิธรุกจิ เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อกำาหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรมอย่าง
เคร่งครดั

บรษิทัได้ตระหนกัถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกดิจากกระบวนการผลติ และได้มกีารดำาเนนิการและ มาตรการควบคมุในด้าน
สิ่งแวดล้อมตามข้อกำาหนดอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นกระบวนการถึงการนำาเศษวัสดุทิ้งจากกระบวนการ อาทิ การลด 
วัสดุเศษจากการผลิตและการนำากลับมาใช้ใหม่ช่วยลดปริมาณเศษวัสดุทิ้งจากกระบวนการผลิต โดยกากของเสียและสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น 
ผูด้ำาเนนิการ การนำานำ้าเสยีภายในโรงงานกลบัมาผ่านกระบวนการบำาบดัและนำากลบัมาหมนุเวยีนใช้ใหม่โดยไม่มนีำา้เสยีโรงงานปล่อย
สู่แหล่งนำ้าสาธารณะ เพื่อช่วยลดการใช้นำ้าและเป็นการช่วยอนรุกัษ์ทรพัยากรนำ้าอกีด้วย ในด้านการประหยดัพลงังานไฟฟ้า บรษิทัได้
มกีารดำาเนนิการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวง 2551 ร่วมกบักรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
บรษิทัได้ทำาการตดิตั้งระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา 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  
จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นโรงงานที่มีการบริหารงานที่ได้มุ่งเน้นระบบสีเขียวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางบริษัท ยังได ้
รับรางวัล CSR-DIW Award โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมตั้งแต่ปี 2553 จนถงึปัจจบุนั
1.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่ม ี-

2. กลุม่ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน

2.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร
บรษิทัเป็นผู้จดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน โดยมผีลติภณัฑ์ประเภทต่างๆ ดงันี้
 ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่ไวน์
 ตู้เย็นมินิบำร์
 ตู้ท�ำน�้ำร้อน - น�้ำเย็น
 เตำแก๊สพร้อมเตำอบตั้งพื้น
 ตู้แช่เค้ก
 หลอดไฟ LED

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั
2.2.1 กลยทุธ์การแข่งขนัและทศิทางการดำาเนนิงาน
ผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน ได้เน้นนโยบายการแข่งขนัตลาดเชงิรกุ เพื่อรองรบัการเตบิโตของธรุกจิ

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

2.2.2 แนวโน้มอตุสาหกรรม
จากภาวะการชะลอตวัของภาคส่งออก และภาวะเศรษฐกจิโลกที่ยงัอยู่ในภาวะซบเซา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้จ่ายภาคครวัเรอืน

โดยเฉพาะครวัเรอืนภาคเกษตรกรรมที่มผีลกระทบจากภาวะภยัแล้งและราคาสนิค้าเกษตรที่ตกตำา่ลงถงึแม้ภาวะต่างๆจะเริ่มคลี่คลายบ้างแล้ว 
แต่ยงัส่งผลให้ในภาคครวัเรอืนมคีวามระมดัระวงัในการใช้จ่ายค่อนข้างมาก ซึ่งตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้มกีารขยายตวัเพิ่มขึ้นประมาณ 10 %  
เทียบปี 2558 แต่เป็นการเติบโตในกลุ่มของเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นเนื่องจาก สภาพอากาศที่ร้อนจัด และมีการขยายเมกกะโปรเจค 
ของรฐับาล เพื่อกระจายรายได้ และฟ้ืนเศรษฐกจิของประเทศ อนัจะเกดิผลดต่ีอกลุม่เครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน เนื่องจากเป็นกลุม่ที่มคีวามต้องการ
เพื่อนำามาใช้ในชวีติประจำาวนั โดยจะเตบิโตที่กลุ่มสนิค้าตู้เยน็ พดัลม และเครื่องปรบัอากาศ 
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อย่างไรกต็ามจากสภาพการแข่งขนัในตลาดผูจ้ดัจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังานที่มผีูผ้ลติรายใหญ่ ทั้งจากญี่ปุน่ 
เกาหลใีต้ และจนี ซึ่งสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเกอืบทั้งหมด บรษิทัจงึมกีารทบทวนในเรื่องผลติภณัฑ์ที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน
เพื่อการนำามาจำาหน่าย และในปี 2559 บรษิทัย่อย PHA ได้มกีารจำาหน่ายเครื่องหมายการค้าภายใต้ตราสนิค้า “MIRAGE” ให้กบับรษิทัที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกนัแห่งหนึ่ง เมื่อวนัที่ 5 ตลุาคม 2559

2.2.3 ภาวะการแข่งขนั 
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนมีกำาลังซื้อที่ลดลง ทำาให้การจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัด

พลงังานมกีารแข่งขนัสูง โดยมคีู่แข่งที่สำาคญั ได้แก่ บรษิทั ซนัเด้น อนิเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) (SANDEN) บรษิทั  
ซงิเกอร์ ประเทศไทย จำากดั (มหาชน) (SINGER) บรษิทั ลคักี้สตาร์ เซลส์ จำากดั (POWER COOL) บรษิทั เดอะคูล จำากดั (THE COOL) 
อย่างไรก็ตามภายใต้ภาวะการแข่งขันปัจจุบันจึงต้องเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี รวดเร็ว รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ 
อนัดกีบัร้านค้าตวัแทนจำาหน่ายอย่างสมำ่าเสมอ

2.2.4 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายและช่องทางการจดัจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์  

เช่น ร้านค้าปลกี ร้านค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร โรงแรม และรสีอร์ท โดยผ่านช่องทางการจดัจำาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  
ดงันี้

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 การจดัหาวตัถดุบิและผลติภณัฑ์

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 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่ม ี-

3. ธรุกจิไฟฟ้าพลงังานสะอาด

3.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร
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
โดยการดำาเนนิงานที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งกส็ามารถดำาเนนิการตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั
ธรุกจิพลงังานไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์เป็นธรุกจิที่ทำาสญัญาขายไฟฟ้ากบัภาครฐั โดยภาครฐัรบัซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลติได้และไม่เกนิ

จำานวนตามสญัญา จงึไม่มกีารแข่งขนักบับรษิทัอื่นๆ สำาหรบัแนวโน้มอตุสาหกรรมในปัจจบุนั ตามแผนพฒันากำาลงัการผลติไฟฟ้าของ
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ประเทศไทย (Thailand Power Development Plan “PDP2015”) ได้เน้นการเสรมิความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ซึ่งการเพิ่มสดัส่วนการผลติไฟฟ้า
จากพลงังานหมนุเวยีนกเ็ป็นหนึ่งในแผนดงักล่าว โดยตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (Alternative Energy Development 
Plan “AEDP”) กำาหนดให้เป้าหมายในปี 2579 มกีำาลงัการผลติตดิตั้งของการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกเท่ากบั  
19,634 กโิลวตัต์ โดยมสีดัส่วนจากพลงังานแสงอาทติย์มากที่สดุคอื 6,000 เมกะวตัต์ ซึ่งปัจจบุนัมโีรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เปิด 
ดำาเนนิการเชงิพาณชิย์ไปแล้วทั้งสิ้น 2,282 เมกะวตัต์

ดงันั้น ตลาดโดยรวมของพลงังานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลงังานแสงอาทติย์ และพลงังานสะอาดในรปูแบบอื่นๆ กย็งัมศีกัยภาพอตัรา
การเจรญิเตบิโต และได้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐัอย่างต่อเนื่อง และกเ็ป็นทางเลอืกในการเพิ่มสดัส่วนของพลงังานทดแทนและเป็นการ
กระจายความเสี่ยงจากภาครฐัในการพึ่งพาพลงังานในรปูแบบใดรปูแบบหนึ่งมาก โดยโครงการที่สำาคญัที่เกดิขึ้นในปี 2559 อาทเิช่น

(1) โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน (ไม่รวมโครงการพลงังานแสงอาทติย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 (ระยะที่ 
1 สำาหรบัพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (จงัหวดัปัตตาน ีจงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธวิาส) และ 4 อำาเภอในจงัหวดัสงขลา (อำาเภอ
จะนะ อำาเภอเทพา อำาเภอสะบ้าย้อย และอำาเภอนาทว)ี

(2) โครงการรบัซื้อไฟฟ้าพเิศษจากขยะอตุสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) สำาหรบัการประกาศรบัซื้อไฟฟ้าจากพลงังาน
หมนุเวยีนปี 2558 - 2562

(3) โครงการนำาร่อง (Pilot Project) การผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาอย่างเสร ีพ.ศ. 2559 โดยแบ่งปรมิาณการตาม
กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดงันี้

3.3 การจดัหาวตัถดุบิและผลติภณัฑ์
3.3.1 การจดัหาพื้นที่และทำาเลที่ตั้งโรงไฟฟ้า IGC จะเลอืกทำาเลที่ตั้งของโครงการบรเิวณจงัหวดัสระบรุเีป็นพื้นที่ที่มคีวามเข้มของ

แสงอยู่ในระดบัสูงสดุแห่งหนึ่งของประเทศ พื้นที่ตดิถนนใหญ่ใกล้กบัจดุเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของกฟภ. อยู่ในที่สูงไม่มปีระวตันิำ้าท่วม
และมรีะบบป้องกนัภยัธรรมชาตทิี่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะมผีลต่อผลตอบแทนของการลงทนุและระยะเวลาคนืทนุของโครงการ

3.3.2 การจดัหาอปุกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ มส่ีวนประกอบหลกัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
คอื แผงโซลาร์เซลล์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า โดยผู้จดัจำาหน่ายอปุกรณ์ได้ให้การรบัประกนัสนิค้าตลอดอายกุารใช้งาน 25 ปี และ 
10 ปี ตามลำาดบั รวมไปถงึยงัมกีารรบัประกนัด้านประสทิธภิาพการทำางานของแผงโซลาร์เซลล์ในช่วง 10 ปีแรก โดยทางผู้จำาหน่าย
อปุกรณ์รบัประกนัประสทิธภิาพของแผงโซลาร์เซลล์โดยรวมที่ร้อยละ 90 และสำาหรบัช่วงหลงัจากนั้นจนถงึปีที่ 25 อยู่ที่ร้อยละ 80
3.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่ม ี-
3.5 อืน่ๆ

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

(1) ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลสำาหรบักำาไรที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุเป็นระยะเวลาแปดปีนบัตั้งแต่วนัเริ่มมรีายได้จาก
การประกอบกจิการ

(2) ได้รบัลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลสำาหรบักำาไรที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุข้างต้นในอตัราร้อยละห้าสบิของอตัราปกตเิป็น
ระยะเวลา ห้าปีนบัตั้งแต่วนัที่พ้นกำาหนดระยะเวลาตามข้อ (1)

  พ้ืนท่ีดำาเนินการ  กลุ่มเป้าหมาย (เมกะวัตต์, MWp)

   บ้าน อาคาร รวม

การไฟฟ้านครหลวง 10 40 50

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10 40 50
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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�มเสี่ยง  
จัดทำ�ตัวชี้วัด ระบบก�รติดต�ม และก�รร�ยง�นผล มุ่งเน้นให้กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงสนับสนุนให้บริษัทบรรลุเป้�หม�ย 
ในกลยทุธ์และแผนง�นต่�งๆ ได้เป็นอย่�งด ี

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 และร�ยง�นต่อกรรมก�รผู้จดัก�รใหญ่ บรษิทัจงึจดัทำ�ผงัก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงระดบับรษิทัและ
ระดบัหน่วยง�นต�มแผนภ�พ

ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะทำางานความเส่ียง 
ระดับหน่วยงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

แผนภาพโครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง
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บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูร้บัผดิชอบการบรหิารความเสีย่ง
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         



บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)    27 

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
ตล�ดในกลุ่มลูกค้�ภ�คอตุส�หกรรมและกลุ่มอสงัห�รมิทรพัย์ที่ให้คว�มสำ�คญัต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพ�ะเรื่องนำ�้ กลิ่น ฝุ่นและเสยีง  
ก�รขย�ยตล�ดไปต่�งประเทศ  ก�รจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�งตล�ดออนไลน์ รวมถึงก�รปรับปรุงสินค้�เดิมและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตล�ด เช่น ระบบก�รบำ�บัดนำ้�และนำ�กลับม�ใช้ใหม่ (Water Recycle System) ถังบำ�บัดขน�ดเล็กและถังดักไขมันจ�กวัสดุ 
โพลเีอทลินีรูปแบบใหม่ ระบบดกัและระบ�ยไขมนัอตัโนมตั ิรวมถงึระบบสำ�รองนำ้�ที่สอดคล้องกบัคว�มต้องก�รของตล�ด

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

ผูบ้รโิภคมรีสนยิมเปลี่ยนแปลงไปโดยมคีว�มต้องก�รสนิค้�ที่ทำ�จ�กวสัดโุพลเีอทลินีม�กขึ้นจ�กเดมิซึ่งเป็นวสัดไุฟเบอร์กล�ส ส่งผลกระทบ 
ต่อก�รดำ�เนนิง�น

ม�ตรก�รป้องกันและจัดก�รแก้ไข  โดยดำ�เนินก�รติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้�กลุ่มดังกล่�ว รวมถึงได้จัดตั้งคณะทำ�ง�น
ด้�นนวัตกรรมเพื่อทำ�ก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ในก�รห�เทคโนโลยีที่ส�ม�รถสนองตอบคว�มต้องก�รของผู้บริโภคโดยร่วมมือกับ
สำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติและสถ�บันก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นเทคโนโลยีก�รผลิตและวัสดุศ�สตร์ม�
เป็นที่ปรึกษ�ด้�นนวัตกรรมและเทคโนโลยี  อีกทั้งยังมีก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หล�กหล�ยต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�สู่ตล�ด 
ปรบัปรงุกระบวนก�รก�รตล�ด ก�รข�ยและบรกิ�รแบบเบด็เสรจ็ที่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ให้กบัลกูค้�ได้ในกลุม่อ�ค�รอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม

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

ต่อต้นทนุสนิค้�
 บริษัทมีม�ตรก�รป้องกันและจัดก�รจ�กก�รที่บริษัทมีทั้งร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยเป็นเงินสกุลต่�งประเทศในสกุลเงินเดียวกัน

ส�ม�รถหกักลบกนัได้ (Natural Hedge) เป็นก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รผนัผวนของอตัร�แลกเปลี่ยน นอกจ�กนั้น บรษิทัยงัพจิ�รณ�
ชำ�ระหนี้ก่อนครบกำ�หนดเมื่ออตัร�แลกเปลี่ยนเป็นประโยชน์กบับรษิทั อกีทั้งบรษิทัยงัได้กำ�หนดนโยบ�ยบรหิ�รคว�มเสี่ยงจ�กอตัร�
แลกเปลี่ยนด้วยก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ยอัตร�แลกเปลี่ยนล่วงหน้� (Forward Contract) โดยบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับก�รสนับสนุน
สำ�หรบัทำ�ธรุกรรมซื้อข�ยอตัร�แลกเปลี่ยนเงนิตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�อย่�งเพยีงพอ

ธรุกจิกลุม่ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน  
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตน้อยราย

บริษัทมีก�รประกอบธุรกิจโดยก�รว่�จ้�งผลิตสินค้�ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้�ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังง�น  
เพื่อจดัจำ�หน่�ยภ�ยใต้ตร�สนิค้� “MIRAGE” ซึ่งบรษิทัอ�จต้องเผชญิกบัคว�มเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพงิผู้ผลติน้อยร�ย บรษิทัได้เลง็เหน็ถงึ
คว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนนิธรุกจินี้ จงึได้ตดิต่อผูผ้ลติสำ�รองไว้แล้วหล�ยร�ย สำ�หรบัในกรณทีี่ผูผ้ลติร�ยเดมิไม่ส�ม�รถผลติผลติภณัฑ์ให้ได้

 ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขัน
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำ�หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ้�ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังง�น โดยเป็นก�รจัดจำ�หน่�ยผ่�นลูกค้�ที่เป็น

ร้�นค้�ตวัแทนจำ�หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ้� เครื่องเยน็ แต่ปัจจบุนัม ีLocal Brand และผู้ประกอบธรุกจิที่นำ�เข้�สนิค้�จ�กต่�งประเทศที่มี
ร�ค�ถูกม�จำ�หน่�ยม�กขึ้น ซึ่งส่งผลต่อส่วนแบ่งก�รตล�ดและผลประกอบก�รของบรษิทั

อย่�งไรก็ต�มจ�กสภ�พก�รแข่งขันในตล�ดผู้จัดจำ�หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ้�ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังง�น ที่มีผู้ผลิตร�ยใหญ่  
ทั้งจ�ก ญี่ปุ่น เก�หลีใต้และจีน ซึ่งส�ม�รถครองส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดเกือบทั้งหมด บริษัทได้ยุติก�รจำ�หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ้�ที่มี
คณุสมบตัปิระหยดัพลงัง�น และอยู่ระหว่�งก�รทบทวนในส่วนของผลติภณัฑ์ที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงัง�นม�จำ�หน่�ยแทน
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�งไรกต็�มบรษิทัย่อย IGC มรีะบบก�รบรหิ�รจดัก�รและมพีนกัง�นที่มคีว�มรู้คว�มส�ม�รถประกอบกบัมผีู้เชี่ยวช�ญจ�ก
ผู้จำ�หน่�ยอุปกรณ์ประจำ�อยู่ที่โรงไฟฟ้� เพื่อคอยให้คำ�ปรึกษ�ท�งเทคนิค ในก�รดูแลปรับปรุงประสิทธิภ�พของโรงไฟฟ้�ให้ดียิ่งขึ้น 
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รวมทั้ง มกี�รว�งระบบซอฟต์แวร์ที่ส�ม�รถช่วยวเิคร�ะห์ประสทิธภิ�พในก�รทำ�ง�นของระบบก�รผลติไฟฟ้� ซึ่งส�ม�รถร�ยง�นผล 
ทันทีในกรณีที่เกิดปัญห�ของแผงโซล�ร์เซลล์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของระบบก�รผลิต นอกจ�กนี้อุปกรณ์ต่�งๆ ยังมีก�รรับประกัน
ประสทิธภิ�พและอ�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�สว่นภูมภิ�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�มหลกัภูมศิ�สตรแ์ล้ว เป็นพื้นที่ที่มโีอก�สเสี่ยงน้อยที่สดุ นอกจ�กนั้นก�รผลติไฟฟ้�ของโรงไฟฟ�้แตล่ะแห่งจะแยกกนัผลติและแยก
จดุจำ�หน่�ยไฟฟ้� ดงันั้นในกรณทีี่โรงไฟฟ้�แห่งใดแห่งหนึ่งได้รบัคว�มเสยีห�ยจ�กเหตกุ�รณ์ไม่ค�ดคดิจะไม่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้�
แห่งอื่น รวมทั้งมกี�รจดัห�อปุกรณ์ป้องกนัภยันำ�้ท่วมและปรบัปรงุระบบก�รป้องกนัภยั  อ�ทเิช่น ก�รตดิตั้งเครื่องสบูนำ�้ ประตรูะบ�ยนำ้�  
และเสริมคันดินในโครงก�รทั้ง 3 แห่ง นอกจ�กนี้บริษัทย่อยได้จัดทำ�แผนง�นรองรับเหตุก�รณ์ภัยธรรมช�ติพร้อมทั้งทำ�ประกันภัย 
ท�งธรุกจิเพื่อคุ้มครองให้ส�ม�รถดำ�เนนิธรุกจิได้อย่�งต่อเนื่อง กรณมีคีว�มเสยีห�ยเกดิขึ้น



บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)    29 

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  

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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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 2559 น�งส�วศิร�ภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3844 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 2559

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำ�กัด   170,702,905  56.90

2 น�งส�วอุไรวรรณ แซ่หลี   9,700,600  3.23

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

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

5 น�ยธีรพล สินไชย   6,000,000  2.00

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

7 น�ยภ�นุรังษี ศรีวรัฏฐ�   4,350,000  1.45

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

9 น�ยธีระพันธ์ แสงไพบูลย์      2,298,500  0.77

10 น�ยวิชัย วงศ์ศักดิ์ว�นิช   2,202,700  0.73

	 รวม	 	 	 219,527,750	 	 73.17
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2) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เท่ากับร้อยละ 40.66
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 -



34    รายงานประจำาปี 2559

บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถอืหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได ้
และหักสำารองตามที่กฎหมายกำาหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นกับแผนการลงทุน 
ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้มตขิองคณะกรรมการบรษิทัที่อนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลจะต้องอนมุตัจิากที่ประชมุ
ผู้ถอืหุ้น เว้นแตก่ารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงาน
ให้ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป

บรษิทัจ่ายเงนิปันผลจากผลการดำาเนนิงานจากงบเฉพาะกจิการให้กบัผูถ้อืหุน้ โดยมข้ีอมลูการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงัโดยสรปุดงันี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2559 ต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 อัตราหุ้นละ 0.10 บาท 
จะเป็นเงินปันผลจ่ายรวมเท่ากับ0.36 บาท
** อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำารองตามกฎหมายในปี 2559 2558 และ ปี 2557 เท่ากับร้อยละ91 ร้อยละ 69 
และร้อยละ 61 ตามลำาดับ 

	 ปี	 2559*	 2558	 2557

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท:หุ้น) 0.42 0.24 0.27

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น  (บาท:หุ้น) 0.36  0.16 0.16

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%)** 86 67 59
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โครงสร้างการจัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงงานพัฒนาธุรกิจ

บมจ.พรีเมียร์	โพรดักส์ บจก.อินฟินิท	กรีน บจก.	พี	พี	กรีน	เอ็นเนอร์จี บจก.พรีเมียร์	โฮม	แอพพลายแอนซ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
งานผลิตและวิจัยพัฒนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
งานวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงานสะอาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

และวัสดุก่อสร้าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
งานบัญชีการเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
งานขาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
งานทรัพยากรบุคคล

กรรมการผู้จัดการ
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(1) นายเอกราช กลัดพันธุ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 เนื่องจากติดภาระกิจสำาคัญ
โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ ประวัติของนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ปรากฎในรายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสุรเดช บุณยวัฒน นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์  

นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ และนายมณฑล หรรษคุณารมณ์  สองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท
วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	

ในการประชุมสามัญประจำาปี กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง  
ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้
อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

 2) ทบทวนและอนมุตัเิรือ่งทีม่สีาระสำาคญั เชน่ นโยบาย กลยทุธ ์แผนงานและงบประมาณ โครงสรา้งการบรหิาร อำานาจการบรหิาร  
นโยบายเกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการ วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และรายการอืน่ใดทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืทีก่ฎหมายกำาหนด
เป็นประจำาทุกปี 

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

1. นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการ 6/6 - 1/1 1/1
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  ประธานกรรมการค่าตอบแทน

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ  6/6 - 1/1 1/1
  กรรมการค่าตอบแทน

3. นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ กรรมการ 6/6 - - 1/1

4. นายเอกราช กลัดพันธุ์ (1) กรรมการ 5/6 - - 1/1

5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ 6/6 - - 1/1

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

7. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ กรรมการอิสระ 6/6 9/9 1/1 1/1
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการค่าตอบแทน

8. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ 6/6 9/9 - 1/1
  กรรมการตรวจสอบ

9. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ 6/6 9/9 - 1/1
  กรรมการตรวจสอบ

1.	คณะกรรมการบริษัท	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
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3) กำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 

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

5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการ 

ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7) กำากับดูแลให้บริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการ

ติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
8) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ในการจดัทำารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัช ี

ไว้ในรายงานประจำาปีี
9) ดูแลผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่างเป็นธรรม และคำานึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์  มีความโปร่งใสในการดำาเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
เพียงพอ

10) อำานาจในการดำาเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำาหนดให้รายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)  
ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 ก) เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 ข) การทำารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ 

 อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน 

คณะกรรมการได ้ทัง้นี ้การมอบอำานาจแกก่รรมการดงักลา่วขา้งตน้ จะไมร่วมถงึการมอบอำานาจหรอืการมอบอำานาจชว่งทีท่ำาใหก้รรมการ
หรือผู้รับมอบอำานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอืน่ใด ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย รวมทัง้กำาหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุในการทำารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัท ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 

 
2.	ผู้บริหาร	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

	 รายช่ือผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง
	 บริษัท

1. นายสุรเดช บุณยวัฒน กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ กรรมการผู้จัดการ

3. นางสาวณัฐญา  นวลพลับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานบัญชีการเงิน

4. นายนัทธชัย  พวงประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานผลิตและวิจัยพัฒนา

5. นายเดชา   แก้วพฤหัสชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง

6. นายพรสันต์  ชูเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคล

7. นายสุรศักดิ์  ภัสสร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานสะอาด

8. นายทรงพล ทองสรรเสริญ* ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม

* ผู้บริหารลำาดับที่ 8 นายทรงพล ทองสรรเสริญ ได้ลาออกจากตำาแหน่งผู้บริหารของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559
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อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำานาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท 

มอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) พิจารณากลั่นกรอง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำานาจการบริหารต่างๆ 

ของบริษัท ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติิ
2) กำากับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติิ
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 

ความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 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) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
ท้ังน้ีอำานาจกรรมการผู้จัดการตลอดจนการมอบอำานาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำานาจหรือการมอบ

อำานาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องซ่ึงอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด ขัดแย้งกับ 
ผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการท่ีไม่อยู่ภายใต้การดำาเนินธุรกิจปกติท่ัวไปของบริษัท ซ่ึงการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือพิจารณาและอนุมัติตามท่ีข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกำาหนด

3.	เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการไดม้มีตแิตง่ตัง้ นายธรีะพล จฑุาพรพงศ ์ เปน็เลขานกุารบรษิทั ตัง้แตว่นัที ่10 สงิหาคม 2555 เพือ่ทำาหนา้ทีเ่กีย่วกบั 
การประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสนับสนุนให้การกำากับดูแล
กิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้  

คุณสมบัติ
1) ตอ้งมคีวามรูข้ัน้พืน้ฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบยีบของหนว่ยงานกำากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยบรษิทั

มหาชนจำากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
2) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำากับดูแลกิจการ
3) ตอ้งมคีวามรูใ้นธรุกจิประเภทตา่งๆ ของบรษิทั และความสามารถในการสือ่สารทีด่ ีเปน็คณุสมบตัเิสรมิทีช่ว่ยใหก้ารทำาหนา้ที่

เลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกัของเลขานกุารบรษิทั คอื การสนบัสนนุคณะกรรมการในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎระเบยีบ สำาหรบัหนา้ที่

รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 รายช่ือผู้บริหาร	 ตำาแหน่ง
	 บริษัทย่อย	IGC

 1. Mr. Johnny Ko กรรมการผู้จัดการ
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หมายเหตุ   เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

1) จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดย 
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี 

2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย 
ดังกล่าวผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่

3) ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  
ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ

4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ 
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 1/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ี้ 

																องค์ประกอบค่าตอบแทน		 ปี	2559

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
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ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการค่าตอบแทนดังนี้

	 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 80,000 - - 69,315.07 149,315.07

5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์* กรรมการ - - - - -

6. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์*  กรรมการ - - - - -

7. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ  กรรมการอิสระ 96,000 168,000 10,000 325,000 599,000
  ประธานกรรมการ
  ตรวจสอบ
  กรรมการค่าตอบแทน 

8. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ 96,000 128,000 - 290,000 514,000
  กรรมการตรวจสอบ 

9. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ 96,000 128,000 - 290,000 514,000
  กรรมการตรวจสอบ 

	 ปี	2559
	 ประเภทของค่าตอบแทน	 จำานวนผู้บริหาร	 ค่าตอบแทน	(บาท)

 เงินเดือน โบนัส 8 ท่าน  19,915,271.81

หมายเหตุ * กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท
 ** บำาเหน็จกรรมการ กำาหนดรอบการจ่ายตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

 ข.	ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารดังนี้

2)	ค่าตอบแทนอ่ืน
 ก.	ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ
  - ไม่มี -
 ข.	ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร
  เงินกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละของ 

เงินเดือนตามที่บริษัทกำาหนด โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร 8 ราย รวมทั้งสิ้น 
1,536,099.84  บาท

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

ใหด้ำาเนนิการดา้นงานบรหิารและงานสนบัสนนุแกบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ย ตามสญัญาวา่จา้งบรหิารและใหค้ำาปรกึษาธรุกจิ โดยขอบเขต 
การให้บริการของ PFC ครอบคลุมงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านการบริหารและนโยบาย งานสนับสนุนด้านบัญชีและการเงิน  
ด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน  ด้านระบบงานและข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ 

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

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ PFC เป็นรายเดือน โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายเดือนละ  471,500 บาท IGC มีค่าใช้จ่าย 
ต่อบริษัทเดือนละ 314,300 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าว PFC กำาหนดอัตราค่าบริการโดยคำานวณบนหลักเกณฑ์การกระจายต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายของ PFC ไปยังกลุ่มบริษัทผู้ว่าจ้างโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ รายได้รวม สินทรัพย์รวม และจำานวนบุคลากรของ
แต่ละบริษัท

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

อยา่งไรกต็าม การทำาสัญญากบั PFC ดงักลา่ว ถอืเปน็การทำารายการระหวา่งกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการทำารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้หาก PFC 
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา หรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำารายละเอียด  
และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นของความเหมาะสมของ
สัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทำาสัญญาใหม่่

5.	บุคลากร

5.1	จำานวนพนักงานและผลตอบแทน	
บริษัทกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 629 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำานวนทั้งสิ้น 226,480,638 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ 
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการเป็นต้น 
นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในลักษณะเดียวกับบริษัทรวม 12,726,070 บาท (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจ
และผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย)

จำานวนพนักงานและค่าตอบแทนปี	2559	 บริษัท		 PHA	 IGC	 PPG	 รวม
	 	 	 	 (บริษัทย่อย)	 (บริษัทย่อย)	 (บริษัทย่อย)

ผู้บริหาร       - ชาย (คน) 6 - 1 - 7
 - หญิง (คน) 1 - - - 1

พนักงานปฏิบัติการและบริการ - ชาย (คน)             238 - 6 - 244
                    - หญิง (คน) 108 - 2 - 110

พนักงานในสำานักงาน - ชาย (คน) 160 - 10 - 170
                     - หญิง (คน) 116 - 4 - 120

รวม  (คน)  629 - 23 - 652

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)  226,480,638 - 12,726,070 - 239,206,708

บริษัทมีพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำานวน 47 คน โดยพนักงานที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่รับโอนย้ายมาจาก 
บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด (PHA) บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ กับพนักงานในระยะเวลา 3 ปีผ่านมา
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5.2	นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
บริษัทยังคงนโยบายการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีคุณลักษณะ 3 ประการ ประกอบด้วย 
1. เป็นคนดี มีวินัย และรับผิดชอบ
2. เป็นคนเก่ง มีความรู้ ทักษะ ความสามารถอย่างมืออาชีพ
3. ทำางานอย่างมีความสุข รู้เหตุ รู้ผล เห็นคุณค่าตนเอง ผู้อื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ในปี 2559 การดำาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ยังคงเป็นไปตามกรอบนโยบาย 5 เรื่อง กล่าวคือ
1) ด้านนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ PF+KM (Productivity Facilitator Knowledge Management) โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  

เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ภายในของพนักงานผ่านเครื่องมือด้านการเพิ่มผลผลิตอาทิ ระบบข้อเสนอแนะ, 7 QC Tools เป็นต้น  
รวมถึงการพัฒนากระบวนการทำางานโดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลด 7 Waste ไปสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2) การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ดำาเนนิการชกัชวนคูค่า้ ลกูคา้ มาเปน็แนวรว่มการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ผา่นการทำาบนัทกึ 
ความเข้าใจ (MOU) รวม 13 ราย เพื่อสร้างวัฒนธรรมและสังคมปลอดคนโกง

3) ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ขยายโครงการหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านคลองตาหมื่น ตำาบลทุ่งโพธิ์ 
อำาเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีขยายเครอืขา่ยการทำานาปลอดสารพษิ จากสถานตีำารวจภธูรอำาเภอเขาฉกรรจ ์ไปสูช่มุชนตำาบลเขาฉกรรจ ์ 
มีชาวบ้านเข้าร่วม10 ครัวเรือน

4) การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เข้าร่วมโครงการกับสำานักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมอืงแร ่กระทรวงอตุสาหกรรม โดยมาเปน็ทีป่รกึษาการพฒันากระบวนการหว่งโซอ่ปุทานและไดร้บัรางวลัดา้นความมุง่มัน่พฒันา
โลจิสติกส์ในองค์กรและด้านความมุ่งมั่นพัฒนาระบบคลังสินค้า

5) การพัฒนาธุรกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างธุรกิจใหม่ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์บริษัท
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทได้ดำาเนินการปรับแผนการพัฒนาพนักงาน (Master Plan Training) ให้สอดคล้องเป็นรายปี  

โดยยังคงแบ่งกลุ่มการพัฒนาฝึกอบรมเป็น 3 หมวด รวมหลักสูตรที่มีการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 261 หลักสูตร ประกอบด้วย
1) หมวดความรู้พื้นฐานในงาน จัดฝึกอบรมรวม 112 หลักสูตร อาทิ ความรู้ในการทำางานตามระบบมาตรฐานต่างๆ ISO 9001/ 

ISO 14001/ OHSAS 18001/ มาตรฐานแรงงานไทย : 8001/ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการ
พลงังาน และความรูท้ีส่อนโดยหวัหนา้งานและหวัหนา้หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยวธิ ีOn-the-job training เชน่ หลกัสตูรความรูผ้ลติภณัฑ ์
หลกัสตูรความรูต้ามขัน้ตอนการทำางาน คูม่อืการทำางาน หลกัสตูรความรูเ้กีย่วกบัสขุภาพอนามยั ความปลอดภยัในการทำางาน หลกัสตูร
ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  หลักสูตรความรู้ด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

2) หมวดความรู้เสริมในงาน จัดฝึกอบรมรวม 136 หลักสูตร วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้มีทักษะ มีความ 
หลากหลายในการทำางานมากขึ้น อาทิ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่แรงงานในการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ในการ
จัดการอนาคต การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น การนำาธุรกิจเข้าสู่โลก E-Business เต็มรูปแบบ การจัดการประสิทธิภาพการผลิตเพื่อ
ยกระดบัสถานประกอบการ กฎหมายคุม้ครองแรงงาน แรงงานสมัพนัธ ์ทกัษะการเปน็หวัหนา้งาน คณุธรรมจรยิธรรมสำาหรบัหวัหนา้งาน  
การสอนงาน การนำาเสนอ การวางแผนกลยทุธต์ามแนวทางการจดัการการมสีว่นรว่มทัว่ทัง้องคก์ร เปน็ตน้ ผลการดำาเนนิการบรษิทัได้
รับการรับรองจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นศูนย์ปฎิบัติการด้านการเรียนรู้ 3 กลุ่มทักษะประกอบ
ด้วย 1) ด้านการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย (Multi skill) โดยวิธี On-the-job skill matrix 2) ด้านทักษะการบริหารเงินของตนเองและ
ครอบครัวเพิ่มทักษะอาชีพเสริมรายได้ (Life skill) 3)ด้านทักษะการพัฒนาขับเคลื่อน Coach the Coach ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ
พัฒนาทักษะของพนักงาน (Work skill)

3) หมวดความรู้วิชาชีพ จัดฝึกอบรมรวม 13 หลักสูตร  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาชีพให้มีความรู้ลงลึกในวิชาชีพ
เพื่อการต่อยอดการพัฒนางานที่รับผิดชอบ การปรับปรุงงาน (Productivity Improvement) การสร้างนวัตกรรม เช่นหลักสูตร KM & 
Innovation หลักสูตรInnovation and Technology for Product Design 

หลักสูตรจุดระเบิดความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม หลักสูตร Ethical Leadership Program หลักสูตร Verifying the CAC 
Checklist : Experience Sharing from Auditors หลักสูตร HR As a Coach 

นอกจากนั้น ยังได้ดำาเนินการจัดทำาแผนการพัฒนาพนักงานเพิ่มอีก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม Successor กลุ่ม Potential และ
กลุ่ม Key Position โดยจัดให้มกีารดำาเนินการพัฒนาบคุลากรเปน็รายบคุคล ให้สอดคลอ้งกบั Competency ของแตล่ะตำาแหน่งงานเพือ่
เป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งแผนพัฒนาประกอบด้วยหลักสูตรเฉพาะ
กลุ่มให้ครอบคลุมเนื้อหาเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดเพื่อนำามาพัฒนากระบวนการทำางานให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ
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แผนการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน	ประจำาปี	2559

 กลุ่มพนักงาน

  พนักงาน	-	เจ้าหน้าท่ี	  หัวหน้างาน	 	 ผู้จัดการ	
หัวข้อวิชาหลัก

1.	ความรู้พ้ืนฐานในงาน ความรู้การทำางานตามขั้นตอน คู่มือ การปฏิบัติงาน / ตามลักษณะงานที่พนักงานรับผิดชอบ 

  ความรู้ตามระบบงานคุณภาพ ISO 9001/14001/OHSAS18001/มาตรฐานแรงงานไทย : 8001/

  การบริหารงานบุคคล : กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : จริยธรรมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

  Happy 8 WorkPlaces ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : ISO 26000)

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

  + knowledge Management/ การทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้า/ 

  การทำางานที่อับอากาศ/ การควบคุมแก็ส/ การปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น

  ความตระหนักด้านคุณภาพ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม ข้อกำาหนด ISO 9001/14001/OHSAS18001 
       มาตรฐานแรงงานไทย : 8001/Green Factory

    Innovation Thinking / KM & Innovation / Supply Chain Management

  Mind Mapping Productivity Tools/การนำาเสนอ/การสื่อสาร

    เครื่องมือการบริหารทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

2.	ความรู้เสริมในงาน   จป. หัวหน้างาน / คปอ. จป. บริหาร/ คปอ.

    HR for line Manager ทักษะการบริหารทั่วทั้งองค์กร (TQM)

  การสื่อความใน การสอนงาน/Coaching เทคนิคการประชุม/การบริหารเวลา

  องค์กร  การบังคับบัญชา  การเจราไกล่เกลี่ยเพื่อจัดการความขัดแย้ง

    คุณธรรม/จริยธรรมสำาหรับหัวหน้างาน HRM & HRD

    การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน กลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC

3.	ความรู้วิชาชีพ ตามสายงานวิชาชีพ : วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักบัญชี อาทิ การป้องกันฟ้าผ่าระบบจ่ายไฟฟ้าจาก

  โซลาร์เซลล์/ รายงานผู้สอบบัญชีใหม่/ การใช้เครื่องมือวัดในระบบบำาบัดน้ำาเสีย/ เทคโนโลยีหุ่นยนต์  

  อุตสาหกรรม/การเงินที่สำาคัญสำาหรับนักบัญชี เป็นต้น

แผนการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน	ประจำาปี	2559
ในปี 2559 ที่ผ่านบริษัทมีการจัดอบรมพนักงานทั้งสิ้น 261 หลักสูตร พนักงานได้รับการฝึกอบรม เฉลี่ย 21.37 ชั่วโมงต่อคน  

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเฉลี่ย 2,048.02 บาทต่อคน และมีพนักงานเข้ารับการอบรมร้อยละ 97.89 ของจำานวนพนักงานทั้งหมด

แผนงาน	แนวทางพัฒนาบุคลากรปี	2560
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเป็นคนดี มีวินัย และรับผิดชอบ เป็นคนเก่ง มีความรู้  

ทักษะ ความสามารถอย่างมืออาชีพ ทำางานอย่างมีความสุข รู้เหตุ รู้ผล เห็นคุณค่าตนเอง ผู้อื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
บริษัท ยังคงยึดแนวทางการพัฒนาพนักงานตามปี 2559 มีเพิ่มเติมโดยจะมีที่ปรึกษาเข้ามาให้คำาแนะนำารวมถึงการเข้าร่วมเครือข่าย
ในการพัฒนาพนักงานกับสถาบันการศึกษาเฉพาะทางมากขึ้น



44    รายงานประจำาปี 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการเเละผู้บริหาร

นายสรุเดช บณุยวฒัน อาย ุ66 ปี
ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
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
 หลกัสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3 ปี 2559
 หลกัสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 1 ปี 2559

การอบรมพเิศษ
 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (หลกัสูตร วตท.)  

 รุ่นที่ 19 ปี 2557
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : 0.97%
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษทั พรเีมยีร์ เทคโนโลย ีจำากดั (มหาชน)
 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2542 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่    

  สายธรุกจิสิ่งแวดล้อม กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั พรเีมยีร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากดั
 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั
 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั
 ปัจจบุนั  กรรมการ บริษทัในกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
 2554 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการและกรรมการ   มูลนธิเิอน็ไลฟ
 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ    มูลนิธยิวุพฒัน์
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นางดวงทพิย์ เอีย่มรุง่โรจน์ อาย ุ61 ปี 
กรรมการและกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555
กรรมการค่าตอบแทน
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 กมุภาพนัธ์ 2556

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 Family Business Governance for Sustainability Program (FBG) 

 รุ่นที่ 5/2559
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : 0.33%
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2535 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษทั 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 บริษทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากดั
 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั
 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั
 ปัจจบุนั กรรมการ บริษทัในกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
 ปัจจบุนั ผูอ้ำานวยการใหญ่สายงานสนบัสนนุ    กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 2536 – ปัจจบุนั กรรมการและเหรัญญกิ   มูลนิธยิวุพฒัน์
 2554 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและเหรญัญกิ  มลูนธิเิพื่อ “คนไทย”
 2554 – ปัจจบุนั กรรมการและเหรัญญกิ   มูลนธิเิอน็ไลฟ
 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั ค.คน จำากดั

นายสมชาย ชณุหรศัมิ ์อาย ุ66 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 
 หลกัสูตร Ethical Leadership : Combating  Corruption Together  ปี 2559

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  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ   บรษิทั พ.ีเอม.ฟูด จำากดั
 2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พเีอม็ เอสอ ีจำากดั
 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั กรนีเนท เอสอ ีจำากดั
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นางวไลรตัน์ ผ่องจติต์ อาย ุ54 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

การอบรมพเิศษ
 หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นที่ 2/2559

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 

นายเอกราช กลดัพนัธุ ์อาย ุ58 ปี
กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554
 หลกัสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 5/2559

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
 2555 – 2556 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 ไม่มี

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั
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นางสาวชนดิา สวุรรณจฑูะ อาย ุ75 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 – 2558  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2544 – ปัจจบุนั   ผู้ประนปีระนอม ประจำาศาลทรพัย์สนิทางปัญญา 

  และการค้าระหว่างประเทศกลาง กระทรวงยุตธิรรม
 2547 – 2558 กรรมการในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ 

  ประเมนิผลงาน มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติ
 2550 – ปัจจบุนั  กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิสาขาการเงนิและการบญัช ีสำานกังาน ก.พ.
 2557 – ปัจจบุนั คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบญัชภีาษอีากร กรมสรรพากร
 ปัจจบุนั   คณบด ีคณะบญัช ีวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม

นายชยัวฒัน์ นติยาพร อาย ุ66 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 
 หลกัสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 5 ปี 2559 

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
 2559 – ปัจจบุนั ผูส้งัเกตการณ์อสิระ องค์กรต่อต้านคอร์รปัชั่น (ประเทศไทย)  

  ร่วมกบักรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั ในโครงการจดัซื้อ 
  จดัจ้าง/ของราชการ/รฐัวสิาหกจิ
  - โครงการก่อสร้างปรบัปรงุทางหลวงแผ่นดนิ  
    ประจวบครีขีนัธ์-ชมุพร กรมทางหลวงแผ่นดนิ  
  - โครงการซ่อมใหญ่อากาศยาน กรมการบนิพลเรอืน
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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 

     อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำากดั

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
 หลกัสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559

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

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2551 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาผู้อำานวยการ                    

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

  สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์

นายมณฑล หรรษคณุารมณ์ อาย ุ45 ปี
กรรมการผูจ้ดัการ
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มกราคม 2557
กรรมการและกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 24 เมษายน 2557

นายปรทิรรศน์ พนัธบุรรยงก์ อาย ุ62 ปี
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555
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คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวทิยาลยัขอนแก่น

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
 2554 – 2555    ผู้จดัการฝ่ายการตลาด/ขายผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้าง 

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั 
 2555 – 2558      ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายโรงงาน   

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
 2559 – ปัจจบุนั   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการงานผลติและวจิยัพฒันา   

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต (CPA) เลขทะเบยีน 3828

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

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั
 2555 – ปัจจบุนั   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ งานบญัชกีารเงนิ         

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

นางสาวณฐัญา นวลพลบั อาย ุ54 ปี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานบญัชกีารเงนิ
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 พฤษภาคม 2550

นายนทัธชยั พวงประดษิฐ์ อาย ุ50 ปี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานผลติและวจิยัพฒันา
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มถินุายน 2555
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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 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายขายผลติภณัฑ์สิ่งแวดล้อม 

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
 2559 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม

  และวสัดกุ่อสร้าง
  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท รฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง
 ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
 2551 – 2555 ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธรุการ              

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั 
 2555 – ม.ิย. 2556 ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธรุการ              

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

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

นายพรสนัต์ ชเูทพ อาย ุ58 ปี
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานทรพัยากรบคุคล
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มถินุายน 2556

นายเดชา แก้วพฤหสัชยั อาย ุ49 ปี  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานวศิวกรรมสิง่แวดล้อม 
และวสัดกุ่อสร้าง
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มถินุายน 2555
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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
 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)
 ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2558  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายขายผลติภณัฑ์

  วสัดกุ่อสร้างและพลงังานสะอาด
  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
 2559 – ปัจจบุนั  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ งานวศิวกรรมไฟฟ้า

  และพลงังานสะอาด
  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

นายสรุศกัดิ ์ภสัสร อาย ุ46 ปี
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังานสะอาด
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มถินุายน 2556

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ (MBA-Marketing) มหาวทิยาลยักรงุเทพ
 ปรญิญาตร ี บรหิารธรุกจิ (BBA-Marketing) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (ABAC)

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
 ม.ีค. 2553 – ก.พ. 2558 ผู้อำานวยการฝ่ายขาย 

    บริษทั พณิสวรรค์ไฮเทค จำากดั
 ม.ีค. 2558 – ธ.ค. 2558 รองกรรมการผู้จดัการ  

    บริษทั พรเีมยีร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากดั
 ม.ค. 2559 – 30 พ.ย. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ งานขายผลติภณัท์ 

    สิ่งแวดล้อม 
    บริษทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

นายทรงพล ทองสรรเสรญิ อาย ุ49 ปี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  งานขายผลติภณัท์สิง่แวดล้อม
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มกราคม 2559



52    รายงานประจำาปี 2559

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางกฎหมายธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 เนตบิณัฑติไทย สำานกัอบรมการศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา
 นติศิาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6 ปี 2547
 หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)

 รุ่นที่ 2 ปี 2559
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

นายเอกพนัธุ ์นวลเมอืง อาย ุ53 ปี
หวัหน้างานผูต้รวจสอบภายใน 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 16 พฤษภาคม 2555

นายธรีะพล จฑุาพรพงศ์ อาย ุ52 ปี 
เลขานกุารบรษิทั
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 10 สงิหาคม 2555

ประวตัผิูต้รวจสอบภายในประวตัเิลขานกุารบรษิทั
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 รายช่ือผู้บริหาร 
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 เพ่ิมข้ึน

 จ�านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ  จ�านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ (ลดลง)

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

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

นายเดชา แก้วพฤหัสชัย  - - - - -

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

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

นายทรงพล ทองสรรเสริญ  - - - - -

รวม	 	 -	 -	 -	 -	 -

 รายช่ือกรรมการ 
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 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  - - - - -

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

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

รวม	 	 4,403,900	 1.47	 4,403,900	 1.47	 -

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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การกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคญัในการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเชือ่มัน่วา่กระบวนการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละการบรหิาร
จัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้
บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำาหนด
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย

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

ทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน 
โดยหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555  

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสำาคญัในสทิธพิืน้ฐานตา่งๆ ของผูถ้อืหุน้ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของ

บริษัท โดยกำาหนดแนวปฏิบัติการให้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
 1.1 คณะกรรมการมนีโยบายในการสนบัสนนุหรอืสง่เสรมิผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้รว่มประชมุ

ผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น 
การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของกจิการอยา่งเพยีงพอ การเขา้รว่มประชมุเพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แตง่ตัง้หรอืถอดถอน
กรรมการ กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น 
การจดัสรรเงนิปนัผล การกำาหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทนุหรอืเพิม่ทนุ และการอนมุตัริายการพเิศษ 
เป็นต้น

 1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ 
หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้น 
การกระทำาใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

  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
   3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่)
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   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) จำานวนปีที่ทำาหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี (กรณี 

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

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

ละเว้นการกระทำาใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือ 
มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป 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

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

     คณะกรรมการ เป็นต้น
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   4) ช่วงเวลาที่เปิดให้ส่งคำาถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
   5) มีกระบวนการกลั่นกรองคำาถามล่วงหน้าที่ผู้ถือหุ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการตอบคำาถาม 

     เหล่านั้น
   6) บริษัทได้ตอบคำาถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
   7) บริษัทได้ตอบคำาถามให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม
   8) บริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงคำาถามท่ีมีผู้ถือหุ้นถามมาล่วงหน้าและคำาตอบของคำาถามเหล่าน้ัน
 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 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำาถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3. การจัดทำารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
 3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน

ดำาเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำาถามคำาตอบและผลการลงคะแนนใน
แต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่
ลาประชุมด้วย

 3.2 บรษิทัเปดิเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนน และรายงานการประชมุบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยมรีายละเอยีด
ในการปฏิบัติดังนี้

  3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวันทำา การถัดไป
  3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นแสดง 

ความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
  3.2.3 เผยแพร่วีดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลสำาคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท
สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 บริษัทจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 

501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือ
หุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะรวมจำานวน 91 ราย คดิเปน็รอ้ยละ 68.0004 ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ยแลว้ มกีรรมการ
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บริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและประธานกรรมการค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นอีก 6 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารสูงสุดที่ดูแล
งานด้านบัญชี การเงินและกฎหมาย เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว รวมทั้งในปี 2559 บริษัทได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทดำาเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบ 
การประชมุตามวาระตา่งๆ ซึง่ในแตล่ะวาระมคีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบอยา่งเพยีงพอและชดัเจนใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบลว่งหนา้ 
ก่อนวันประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-products.co.th  
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จัดทำา
รายงานการประชมุสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยพรอ้มทัง้เผยแพรผ่า่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

ในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัด 
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย รว่มกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสำานกังานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุม 
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุมและภายหลังวันประชุม ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

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

บรษิทัไมไ่ดเ้ปดิเผยถงึการจดัใหม้ผีูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ไวใ้นรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ เนือ่งจาก
การจดัใหม้บีคุคลทีเ่ปน็อสิระเปน็ผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบผลคะแนนเสยีงมใิชเ่ปน็วธิกีารปอ้งกนัการทจุรติในการลงคะแนนเสยีง ทัง้นี ้
บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกวีดิทัศน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน  
และมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นการดำาเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้อยู่แล้ว

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำากบัดแูลและปกปอ้งสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ทกุรายทกุกลุม่ อาท ิผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 

นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกันทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการ  
ผูบ้รหิารและพนกังานใชข้อ้มลูภายในเพือ่หาผลประโยชนใ์นทางมชิอบ รวมทัง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นได้
เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 1.1 บรษิทัแจง้กำาหนดการประชมุพรอ้มระเบยีบวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
  1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท 

อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
  2) ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้น

ในรูปแบบเอกสาร 
  3) บรษิทัจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้มากกวา่ทีก่ฎหมาย

กำาหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
 1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง

ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 1.3 หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ดงักลา่วขา้งตน้ไดจ้ดัทำาเปน็ภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพรพ่รอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย 
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 2.1 คณะกรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ 
โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้



58    รายงานประจำาปี 2559

  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  

พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อ 
ต่อไปนี้

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

    การเสนอชื่อ เป็นต้น
  4) คณะกรรมการแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดผา่นชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ 

    ประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท 
  5) 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 และ 

มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
  1) คณะกรรมการกำาหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อ 

    คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
  2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ง 

    ประเทศไทย สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
  3) กำาหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
  4) เลขานุการบริษัททำาหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของกรรมการและ 

    ผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือ 
    ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

 4.2 คณะกรรมการดแูลใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีอยา่งมนียัสำาคญัในลกัษณะทีอ่าจทำาใหก้รรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำาดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุม
และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
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นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้รหิารไดร้ายงานการถอืครองหลกัทรพัยใ์นบรษิทัของตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะใหแ้ก ่
คณะกรรมการหรอืผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมายเปน็ประจำาทกุไตรมาส รวมทัง้มกีารเปดิเผยในทีป่ระชมุคณะกรรมการและรายงานประจำาปี

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

1. บรษิทัไมไ่ดก้ำาหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ โดยการลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) ดว้ยบรษิทั 
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และบริหารกิจการโดยคำานึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยอยู่แล้ว 

2. บรษิทัไมไ่ดก้ำาหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้ตอ่คณะกรรมการเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัอยา่งนอ้ย 
1 วันล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อขาย เนื่องจากบริษัทมีระเบียบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้อง
ไม่ทำาการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วัน
ทำาการหลังการเปิดเผยงบการเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ในบางกรณีเป็นการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลขณะนั้น ทำาให้ไม่สามารถแจ้ง 
ความประสงค์ล่วงหน้าได้

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  
ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขันของบริษัท

  2) พนักงาน 
  บรษิทัเลง็เหน็ถงึความสำาคญัของพนกังานซึง่ถอืเปน็ทรพัยากรทีม่คีณุคา่ จงึปฏบิตัติอ่พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนั 

และเปน็ธรรมบนหลกัสทิธมินษุยชน ไมม่กีารเลอืกปฏบิตัทิัง้การแบง่แยก สผีวิ เชือ้ชาต ิเพศ ศาสนา ไมม่กีารใชแ้รงงานเดก็หรอืแรงงาน 
ทีผ่ดิกฎหมาย มนีโยบายการบรหิารคา่จา้งและคา่ตอบแทนโดยยดึหลกัความเปน็ธรรม เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
และความสามารถของพนกังานแตล่ะคน สามารถเทยีบเคยีงกบับรษิทัทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนัตลอดจนมนีโยบายการพฒันาและ 
สง่เสรมิความรูค้วามสามารถใหก้บัพนกังานอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่พฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังานใหไ้ดร้บัความกา้วหนา้ในอาชพี 
   สำาหรบันโยบายดา้นสวสัดกิาร บรษิทัจดัใหม้สีวสัดกิารสำาหรบัพนกังานเพิม่เตมิจากทีก่ฎหมายกำาหนด เชน่ กองทนุ
สำารองเลี้ยงชีพพนักงาน เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว
โดยให้มีลักษณะการออมอย่างสม่ำาเสมอเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉิน การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจ
สขุภาพประจำาป ีหอ้งพยาบาลของบรษิทัโดยแพทยแ์ละพยาบาลวชิาชพี หอ้งสมดุสำาหรบัพนกังาน ชมรมกฬีาตา่งๆ รถรบัสง่พนกังาน 
และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

  บริษัทได้กำาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน เพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด  
มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำานึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำาหนดให้มีการตรวจสอบ
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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) ใสใ่จและรบัผดิชอบแกไ้ขในภยัอนัตรายทีส่งัคมหวัน่วติก อนัอาจเกดิจากผลติภณัฑ/์บรกิาร หรอืการดำาเนนิงาน 

     ของบริษัท
   5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม  

     จรยิธรรม รกัษาวฒันธรรมทีด่งีาม รวมถงึปลกูฝงัจติสำานกึของความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและการมจีติอาสา 
     ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน 

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

     โดยการนำาเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท  
   5) สง่เสรมิใหม้กีารใหค้วามรูพ้นกังานในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มกีารจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มรว่มกบั 

     พนักงาน โดยกำาหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ทราบ
 1.2 คณะกรรมการกำาหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้

เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจำาปีของบริษัท
 1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัท

ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย 
2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำารายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainability Development 

Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)
 2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิดเผยกลไกในการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย
 2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็น

ฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำาปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
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3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทมีการกำาหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา หา้มพนกังานละเมดิตอ่ทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ืน่ ไมว่า่จะเปน็
ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำาซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท รวมทั้งมีนโยบาย 
การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่และหา้มจา่ยสนิบนเพือ่ประโยชนท์างธรุกจิ ซึง่ไดแ้จง้ใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบและถอืปฏบิตัติลอดมา 

ในปี 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนด 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิเช่น

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการ
ดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัในฐานะเจา้ของบรษิทัผา่นกรรมการอสิระเปน็การลว่งหนา้ โดยทกุๆ ขอ้คดิเหน็จะไดร้บัการ
รวบรวมเพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา ซึง่ในการประชมุดงักลา่ว ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอแนะขอ้คดิเหน็ 
เป็นการล่วงหน้า

 บรษิทัไดม้กีารทบทวนโครงสรา้งคา่จา้งทกุป ีโดยไดเ้ขา้รว่มโครงการสำารวจคา่จา้งกบัสภาอตุสาหกรรมและองคก์ร
ภายนอก และนำาผลการสำารวจมาพิจารณาร่วมกับผลการดำาเนินงานของบริษัท เพื่อกำาหนดอัตราค่าจ้างประจำาปี  
ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนเป็นธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและ 
ความสามารถของพนักงานแต่ละคนสามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้บริษัท 
ยังได้ทบทวนในการกำาหนดหน้าที่งาน (job description) การประเมินค่างาน (job evaluation) โดยให้พนักงาน 
มีส่วนร่วมเพื่อเตรียมรองรับอุตสาหกรรม 4.0

 บริษัทไม่มีกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย แรงงานการจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า ส่ิงแวดล้อมไม่มีกรณีการกระทำาผิด
ด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ด้านการทุจริต หรือกระทำาผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ มีจำานวน 9 ราย การหยุดงานมีจำานวน 2 รายไม่มีการเจ็บป่วยหรือโรคจากการ
ทำางาน และในปี 2560 บริษัทได้กำาหนดมาตรการเพิ่มเติมโดยจัดโครงการ Safety พบโทษพบโชคทุกเดือนเพื่อให้
รางวัลและตักเตือนพนักงานให้ตระหนักด้านความปลอดภัย

 บรษิทัไดร้บัรางวลัโรงงานตน้แบบดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางานระดบัประเทศ 
รางวลัสถานประกอบการดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดกิาร ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001  
ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม 

 ในป ี2559 บรษิทัรณรงคใ์หพ้นกังานตระหนกัในเรือ่งการออมเพือ่เปน็หลกัประกนัการดำารงชวีติของพนกังานภายหลงั
เกษียณผ่านกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พนักงานเป็นสมาชิกรวม 420 คน คิดเป็นร้อยละ 70.95 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 
ร้อยละ 1.44 ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมอีกช่องทางหนึ่ง ปัจจุบันมีพนักงานเป็นสมาชิกจำานวน 
271 คน คิดเป็นร้อยละ 45.78 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 15.31 ของจำานวนพนักงาน

 บริษัทจัดทำาระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 โดยผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน TUV 
NORD เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 และด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ตอบสนองการดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ ด้านน้ำา 
บริษัทได้ดำาเนินการพัฒนาระบบบำาบัดน้ำาเสียให้สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ถึงระดับดื่มได้ ส่งผลให้ได้รับการ 
คดัเลอืกจากสถาบนัน้ำาเพือ่ความยัง่ยนืสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยและกรมทรพัยากรน้ำาบาดาล เปน็โรงงาน
ต้นแบบเรื่องการบริหารจัดการน้ำารวมทั้งได้นำาองค์ความรู้ไปขยายผลให้กับเครือข่ายอีก 5 โรงงาน นอกจากนั้น 
ยังร่วมเป็นวิทยากรขยายผล Green Factory ร่วมกับสำานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกว่า 60 โรงงาน ด้านอากาศได้พัฒนาระบบบำาบัดกลิ่นจากสารเคมีด้วยกระบวนการทางชีวภาพและ 
ไดจ้ดสทิธบิตัรเพือ่ขยายผลสูต่ลาด ดา้นพลงังานไดน้ำาเทคโนโลยกีารประหยดัพลงังานมาใชใ้นการกระบวนการผลติ  
รวมถึงการพัฒนาโรงงานและสำานักงานสู่อาคารเขียวในปี 2560 

 ด้านสังคมชุมชน ได้นำาองค์ความรู้ของบริษัทเรื่องน้ำาไปขยายผลให้หมู่บ้านคลองตาหมื่น พัฒนาระบบน้ำาดื่มเอง
สามารถลดการจา่ยการซือ้น้ำาครวัเรอืนได ้330 บาทตอ่เดอืนตอ่ครวัเรอืน สว่นหมูบ่า้นโคกขีเ้หลก็ไดร้บังบสนบัสนนุ
จากภาครฐั มาพฒันาตอ่ยอดระบบเดมิเปน็ระบบกดน้ำาแบบหยอดเหรยีญแทนใชค้นเพือ่ความสะดวก ดา้นเกษตร
อินทรีย์จากความรู้เรื่องแบคทีเรียของบริษัท สามารถนำาไปพัฒนาน้ำาหมัก (EM) ได้หลากหลายรวมถึงพัฒนาสูตร
การทำาปุ๋ยอินทรีย์ ลดรายจ่ายการซื้อสารเคมีส่งผลให้ชุมชนและผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมีการจัดทำาคู่มือการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เริ่มตั้งแต่การกำาหนดนโยบาย การกำาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ การฝึกอบรมเพื่อ



62    รายงานประจำาปี 2559

สร้างสำานึกของการเป็นคนซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและคุณธรรม การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การตรวจ
ติดตาม การทบทวนนโยบายและกระบวนการ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติ และส่งต่อนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ให้กับบริษัทย่อย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน บริษัทมีการดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย 
คณะทำางานด้านธรรมาภิบาล อาทิ การจัดกิจกรรมทำาความดี โดยรณรงค์ให้พนักงานร่วมเรียนรู้เรื่องคอร์รัปชั่น 
ผา่นการทำาแบบสอบถามสจุรติไทยในระบบออนไลน ์รวมถงึการเขา้รว่มงานวนัตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ การเชญิชวน 
คู่ค้า ลูกค้า เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น มีคู่ค้า ลูกค้าเข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อประกาศ
เจตนารมณร์ว่มทำาธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส รวม 13 ราย นอกจากนัน้บรษิทัยงัไดแ้จง้ตอ่คูค่า้ ลกูคา้หลกักวา่ 60 ราย  
เพื่อขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญ ของกำานัล แก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัท
ได้ดำาเนินการยื่นต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว และ
อยู่ระหว่างรออนุมัติ

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

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 3 
การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย มีดังต่อไปนี้

บริษัทไม่ได้จัดทำารายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (Annual Report) มีเนื้อหาและสาระสำาคัญครบถ้วนแล้ว โดยไม่จำาเป็นที่จะต้อง 
จัดทำาในลักษณะรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคญัตอ่การเปดิเผยขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้งครบถว้นและโปรง่ใสทัง้รายงานขอ้มลูทางการเงนิและ

ขอ้มลูทัว่ไปตามหลกัเกณฑข์องสำานกังานกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลู
อืน่ทีส่ำาคญัทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัซึง่ลว้นมผีลตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัโดย
บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ

บริษัทได้ดำาเนินการกำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูล
 1.1 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 และถือปฏิบัต ิ
     โดยสม่ำาเสมอ

   2) รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
   3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการ 

     ผู้จัดการ 
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 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
   2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุดย่อย
   3) จำานวนครั้งของการประชุม และจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
   4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
 1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและ

รายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ทีส่ะทอ้นถงึภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของแตล่ะคน รวมทัง้รปูแบบหรอืลกัษณะของคา่ตอบแทนดว้ย ทัง้นี ้จำานวนเงนิคา่ตอบแทน 
รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

2. ข้อมูลข้ันต่ำาท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
 2.1 นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท์ีก่ำาหนดและผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป ี 

(แบบ 56-1) และรายงานประจำาปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง 
อื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำาอย่างสม่ำาเสมอ พร้อมทั้งนำาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท 
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) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

    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
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ในปี 2559 บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำาปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี  
โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์
ของบริษัทได้ในวันเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท ภายใน 14 วัน
หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการนำาเสนอผลการดำาเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์  
นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยการร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 และจัดให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานการผลิตที่เขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรี ตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 27 กันยายน 2559 และให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน
สถาบัน นักลงทุนรายย่อย โดยการตอบคำาถามทางอีเมล และทางโทรศัพท์ อย่างสม่ำาเสมอและเท่าเทียมกัน

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

1. บริษัทไม่ได้แสดงตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า เป็นต้น เนื่องจากส่วนแบ่งการตลาดเป็นข้อมูลที่ไม่ควรนำามาเปิดเผยเพราะเป็นข้อมูลภายใน

2. บริษัทไม่มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหรือการจัดทำาจดหมายข่าวที่นำาเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัท 
ไดม้กีารเปดิเผยขอ้มลูทีส่ำาคญัและขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะทางการเงนิของบรษิทัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป ี(แบบ 56-1) รายงาน
ประจำาปี (Annual Report) รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ
บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วน และบริษัทพร้อมที่จะให้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวต่อสื่อมวลชน

3. บรษิทัไมไ่ดเ้ปดิเผยรายละเอยีดคา่ตอบแทน กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่เนือ่งจากบรษิทัมนีโยบายในการไมเ่ปดิเผยคา่ตอบแทน
ของบุคลากรทุกคนรวมทั้ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้แก่บุคคลภายนอก

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่กำากับดูแลการทำางานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้ง

ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ดำาเนินการกำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
 1.1 คณะกรรมการกำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน

ทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ปน็ประโยชนก์บับรษิทั เพศ และควรมกีรรมการทีไ่มไ่ดเ้ปน็กรรมการบรหิารอยา่งนอ้ย  
1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่

 1.2 คณะกรรมการจดัใหม้กีารเปดิเผยนโยบายในการกำาหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการทีม่คีวามหลากหลาย รวมถงึ 
จำานวนปีการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้รวมถึงการ 

   1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส และจำานวนปีการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท
ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

   1.2.2 เปดิเผยรายชือ่กรรมการ ประวตั ิคณุวฒุ ิประสบการณ ์และการถอืหุน้บรษิทั ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่คณะกรรมการ
มคีวามรู ้ความสามารถ คณุสมบตัแิละประสบการณท์ีเ่ปน็ประโยชนต์อ่บรษิทัผา่นชอ่งทางรายงานประจำาปแีละบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

   1.2.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำาปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น / กรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

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

 1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำานวน 
ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำาหนด

 1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ความสามารถและ 
ความเหมาะสมของบุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน

 1.6 บรษิทัคำานงึถงึประโยชนก์ารบรหิารกจิการตามกระบวนการสรรหากรรมการทีบ่รษิทักำาหนดมากกวา่จำานวนหรอืสดัสว่น
ของกรรมการอิสระ

 1.7 คณะกรรมการมีการกำาหนดจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกำาหนดจำานวนวาระที่ดำารงตำาแหน่ง
ติดต่อกันได้นานที่สุด
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 1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็น 
อิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทโดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการมีการกำาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำาปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

  1.13 เลขานกุารบรษิทัไดร้บัการฝกึอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งดา้นกฎหมาย การบญัชหีรอืการปฏบิตัหินา้ที่
เลขานุการบริษัท บริษัทกำาหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการทำางานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจำาของบริษัทหรือไม่

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
 2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปีเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบมสีทิธหินา้ทีต่ามทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้นอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และมคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์
ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

 2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ใน 
การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการ 
จะต้องนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

 2.3 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะพิจารณา 
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาที่กำาหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ

3. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
   1) คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ 

     ของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบใน 
     เรื่องที่สำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน  
     ความเสีย่ง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่  
     รวมถึงทำาการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท

   2) การตดิตามและดแูลใหฝ้า่ยจดัการดำาเนนิงานตามนโยบาย กลยทุธ ์และแผนงานทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     และประสิทธิผล

   3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำาเนินการกรณีมีการ 
     ชี้เบาะแส

   4) การดแูลใหก้ารดำาเนนิธรุกจิตอ่เนือ่งในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันาพนกังาน แผนพฒันาผูส้บืทอดตำาแหนง่งาน  
     (Succession Plan)

 3.2 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
   1) คณะกรรมการกำาหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร 



66    รายงานประจำาปี 2559

   2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
   3) มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่กำาหนด 
   4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 3.3 คณะกรรมการสง่เสรมิใหจ้ดัทำาจรรยาบรรณธรุกจิทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน

เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำาเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
 3.4 คณะกรรมการไดพ้จิารณาเรือ่งความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ การพจิารณาการทำารายการทีอ่าจมคีวาม

ขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้
เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนินการ
และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

 3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม 
กฎระเบยีบและนโยบาย คณะกรรมการจดัใหม้บีคุคลหรอืหนว่ยงานทีม่คีวามเปน็อสิระในการปฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบ 
ระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำาคัญอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี

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

 3.7 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็ถงึความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในและการบรหิาร
ความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำาปี

 3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำาเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษิทัหรอืรายงานตรงตอ่บรษิทั โดยคณะกรรมการกำาหนดใหเ้ลขานกุารบรษิทัเปน็ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนและจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจำาปีของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย 

 3.9 คณะกรรมการมกีลไกกำากบัดแูลบรษิทัยอ่ยเพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงนิลงทนุของบรษิทัโดยคณะกรรมการมหีนา้ที ่
ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท และการทำารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การประชุมคณะกรรมการ
 4.1 บริษัทจัดให้มีกำาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคน

ทราบกำาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
 4.2 จำานวนครัง้ของการประชมุ คณะกรรมการพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

และลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการดำาเนินงานให้ 
คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
ได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการรว่มกนัพจิารณาการเลอืกเรือ่งเขา้วาระการประชมุคณะกรรมการ โดยดใูหแ้นใ่จวา่ 
เร่ืองท่ีสำาคัญได้นำาเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

 4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำาการก่อนวันประชุม
 4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้ 

มีขึ้นในรอบปี 
 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



บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)    67 

 4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ 
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำาหรับใช้ประกอบการพิจารณา
แผนการสืบทอดงาน

 4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำาเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับ 
มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทีก่ำาหนด และในกรณทีีจ่ำาเปน็คณะกรรมการอาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบ
วิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

 4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำาเป็น 
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึง
ผลการประชุมด้วย

 4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถ
แก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับ 
ผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล 
รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท

 5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นประจำาทุกปีเพื่อนำา
ไปใช้ในการกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

ในป ี2559 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
นอกจากนี ้บรษิทัยงัมกีารประเมนิผลงานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร โดยพจิารณาจากผลการดำาเนนิงานทางธรุกจิของบรษิทั 

ผลการดำาเนนิงานตามนโยบายทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการบรษิทั เพือ่การปรบัปรงุแกไ้ข ใชว้ธิกีารใหค้ะแนนแบบเดยีวกบัการประเมนิผล 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซ่ึงหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

หมวดที่ 1 : ความคืบหน้าของแผนงาน
หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน
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    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 ่

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 และ 
การดำาเนนิการดา้นตา่งๆ ของบรษิทัเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการ โดยมเีลขานกุารบรษิทัเปน็ผูป้ระสานงาน 
ในเรือ่งตา่งๆ อาท ิโครงสรา้งธรุกจิ และโครงสรา้งกรรมการ ขอบเขตอำานาจหนา้ที ่ความรูท้ัว่ไปของธรุกจิ แนวทางการดำาเนนิงาน เปน็ตน้

 7.3 คณะกรรมการกำาหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในรายงานประจำาปีของบริษัท 
 7.4 คณะกรรมการกำาหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเพือ่ทราบอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ถงึแผนการพฒันาและสบืทอดงาน 

ซ่ึงกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ือง ถึงผู้สืบทอดงานในกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
ในป ี2559 มกีรรมการและผูบ้รหิารเขา้รว่มการสมัมนาและเขา้รบัอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

(IOD) ดังนี้ 

 ช่ือ-สกุล  ตำาแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรมปี 2559 ระยะเวลา
    อบรม (วัน)

1. คุณสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการ  - หลักสูตร Independent Observer  2
 กรรมการผู้จัดการใหญ่  Program (IOP) รุ่นที่ 3 ปี 2559
 และประธานกรรมการค่าตอบแทน - หลักสูตร Board Matters and Trends 2
   (BMT) รุ่นที่ 1 ปี 2559
2. ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ กรรมการ - หลักสูตร Ethical Leadership :  1
   Combating Corruption Together ปี 2559 
3. คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ - หลักสูตร Family Business Governance  2 
   for Sustainability Program (FBG) รุ่นที่ 5
   ปี 2559
4. คุณเอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ - หลักสูตร Independent Observer  2
   Program (IOP) รุ่นที่ 5 ปี 2559
5. คุณชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ - หลักสูตร Independent Observer  2
 และกรรมการตรวจสอบ  Program (IOP) รุ่นที่ 5 ปี 2559
6. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ - หลักสูตร Independent Observer 2
 และกรรมการตรวจสอบ  Program (IOP) รุ่นที่ 3 ปี 2559
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายไตรมาส จำานวน 4 ครัง้ การประชมุกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย จำานวน 2 ครัง้ การประชมุรว่มกบั 
ผู้บริหารโรงงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำานวน 2 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม 
จำานวน 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555  
เป็นต้นมา และนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ผู้อำานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลงานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวัติของ นายเอกพันธุ์ นวลเมือง ปรากฎใน
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 นายธิติพัทธ์ เจียมรุจีกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการค่าตอบแทน ได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2559
วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการค่าตอบแทน
คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการของบริษัทจำานวน 3 ท่าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  

มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี กรรมการค่าตอบแทนที่พ้นตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งได้อีก 
กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการท่านอื่นเข้าเป็นกรรมการค่าตอบแทนแทน 

โดยกรรมการค่าตอบแทนที่เข้าดำารงตำาแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการค่าตอบแทน
คณะกรรมการค่าตอบแทนมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง 

การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้
1) เสนอนโยบาย และหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัคา่ตอบแทน และผลประโยชนข์องกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการคณะ

ย่อยอื่น ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ อนุกรรมการหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ และ/
หรือ ผู้ถือหุ้น

2) เชิญบุคคล และหรือขอเอกสาร ข้อมูลจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์ใน 
การดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ได้ตามความจำาเป็น

3) แตง่ตัง้เลขานกุารและผูช้ว่ยเลขานกุาร เพือ่ทำาหนา้ทีช่ว่ยเหลอืการดำาเนนิงานของคณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนเกีย่วกบั 
การนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำาส่งเอกสารประกอบ การประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้ง 
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

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 2559 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 การกำาหนดเพดานหรอืระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้และมาตรการในการดำาเนนิการกรณทีีไ่มเ่ปน็ไปตามเพดานหรอื

ระดับความเสี่ยงที่กำาหนด
5) ติดตาม ประเมินผล และดำาเนินการแก้ไข ปรับปรุง ผลการดำาเนินงานด้านความเสี่ยงต่างๆ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต

3. การสรรหาและการแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำาหน้าที่พิจารณา  
โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดดังนี้ 

1) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน  
โดยปจัจบุนับรษิทัมกีรรมการอสิระจำานวน 3 คน ไดแ้ก ่นางสาวชนดิา สวุรรณจฑูะ นายชยัวฒัน ์นติยาพร นายปรทิรรศน ์พนัธบุรรยงก ์ 

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
ของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
ของบริษัท

 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. นายพรสันต์ ชูเทพ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

5. นายสุรศักดิ์ ภัสสร กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

6. นายทรงพล ทองสรรเสริญ* กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

7. นายเดชา แก้วพฤหัสชัย กรรมการและเลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำานวน 1 ท่าน และ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำานวน 6 ท่าน

* ผู้บริหารลำาดับที่ 6  นายทรงพล ทองสรรเสริญ ได้ลาออกจากตำาแหน่งผู้บริหารของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส  
พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ปน็ผูบ้รหิาร 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

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

ความสมัพนัธท์างธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทำารายการทางการคา้ทีก่ระทำาเปน็ปกตเิพือ่ประกอบกจิการการเชา่หรอืใหเ้ชา่
อสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค้ำาประกนั 
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระ
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้ 
การคำานวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ปน็ไปตามวธิกีารคำานวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
บรษิทั และไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 
ทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังานทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจำา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1  
ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

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 

พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะ 
พึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 3. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
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 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตำาแหนง่ในปแีรกและปทีีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก  
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก 
เข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการที่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

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

 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจำานวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่
 6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน 
หุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข. กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำาหน้าที่ในการเป็นกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำาหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ค. ผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน์ 

ตอ่การดำาเนนิงานบรษิทัและเขา้ใจธรุกจิของบรษิทัเปน็อยา่งด ีและสามารถบรหิารงานใหบ้รรลวุถัตปุระสงค ์เปา้หมายทีค่ณะกรรมการ 
บริษัทกำาหนดไว้ได้ โดยดำาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจาก 
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
สำาหรบัพนกังาน ผูร้บัจา้ง ผูข้ายสนิคา้ / ผูใ้หบ้รกิาร รวมทัง้ผูท้ีเ่ขา้เยีย่มชมกจิการของบรษิทั เพือ่ปอ้งกนัการเปดิเผยขอ้มลูหรอืขา่วสาร
อันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

 3) คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใน 
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการ  
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัตอ้งรกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั ไมน่ำาไปเปดิเผยหรอืแสวงหาประโยชนแ์กต่นเอง
หรอืเพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ืน่  ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม รวมทัง้ตอ้งไมท่ำาการซือ้ขายโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยใชค้วามลบั 
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และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั เวน้เสยีแตว่า่ขอ้มลูดงักลา่วไดเ้ปดิเผยตอ่สาธารณชนแลว้ และไมเ่ขา้ทำานติกิรรมอนัใดโดยใชค้วามลบั 
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำาการซื้อขาย 
โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำาการ หลังการ 
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) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 1,430,000

 2 บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด  นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 70,000

 3  บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 610,000

 4  บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำากัด นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 40,000

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  2,150,000

  
ทั้งนี้ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ 

ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีสำาหรับปี 2559 เป็นจำานวนเงินรวม 180,000 บาท ซึ่งเป็นการรับรอง 
แบบคำาขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

7. การปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ

บริษัทได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณใ์นการทำาหนา้ทีก่ำากบัการปฏบิตังิาน (Compliance Unit) โดยมขีอบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี ้

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

นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง
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3) เป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคำาปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน  
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณ หรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการจัดอบรมความรู้ที่ 
เกี่ยวข้อง

4) เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บรษิทักำาหนดใหผู้บ้รหิารทกุระดบัในองคก์ร ดแูลรบัผดิชอบและถอืเปน็เรือ่งสำาคญัทีจ่ะดำาเนนิการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบั

บญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิ นโยบาย/ระเบยีบปฏบิตั/ิขอ้กำาหนดของบรษิทั หลกัการกำากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ีรวมทัง้กฎหมายตา่งๆอยา่งจรงิจงั และไดก้ำาหนดแนวปฏบิตัใินการพจิารณาและสอบสวนเรือ่งราวรอ้งทกุขห์รอืรอ้งเรยีนทีเ่ปน็ระบบ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ 
อนักอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่จากการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั หรอืจากการปฏบิตัขิองพนกังานของบรษิทัเกีย่วกบั 
การทำาผิดกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณทางธรุกจิ รวมถงึพฤตกิรรมทีอ่าจสอ่ถงึการทจุรติ การปฏบิตัทิีไ่มเ่ทา่เทยีมกนั  
หรือการกระทำาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐาน
ต่างๆ 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 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย 
หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 5 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้ 
หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติ
1. คณะกรรมการไม่ได้มีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งกรรมการไว้

ในนโยบายกำากับดูแลกิจการของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การไม่จำากัดจำานวนบริษัท 
ในการไปดำารงตำาแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และจำานวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่
จะดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำานวนจำากัด ดังนั้นการกำาหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำาให้บริษัทหาบุคคลมาดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการได้ยาก

2. คณะกรรมการไมไ่ดม้กีารกำาหนดนโยบายในการไปดำารงตำาแหนง่กรรมการทีบ่รษิทัอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการ เนือ่งจากบรษิทัม ี
การกำาหนดขอ้หา้ม/ขอ้จำากดัของกรรมการผูจ้ดัการในเรือ่งการไปทำาธรุกรรมหรอืการไปดำารงตำาแหนง่ในบรษิทัหรอืองคก์รทีม่ผีลประโยชน ์
ขัดกัน หรือที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่แล้ว นอกเหนือจากกรณีข้อห้าม/ข้อจำากัดดังกล่าว  
บริษัทเชื่อมั่นและให้ความเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการในการดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือตำาแหน่งอื่นใดในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ

3. คณะกรรมการไม่ได้มีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระเนื่องจากการที่กรรมการ 
ดำารงตำาแหนง่อยา่งตอ่เนือ่งนา่จะเปน็ประโยชนต์อ่การบรหิารกจิการและการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั ประกอบกบัการสรรหาบคุคลทีม่ี
ความรู้ความสามารถมาดำารงตำาแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำาเนินการได้โดยง่าย

4. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการบริหารที่ไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง เนื่องจาก
กรรมการบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การไม่จำากัดจำานวนบริษัทในการไปดำารงตำาแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการ 



76    รายงานประจำาปี 2559

ปฏบิตังิาน และจำานวนบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณเ์พยีงพอที ่จะดำารงตำาแหนง่กรรมการของบรษิทัมจีำานวนจำากดั  
ดังนั้นการกำาหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำาให้บริษัทหาบุคคลมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

5. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผล 
การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของ 
ผู้บริหาร

6. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูงเนื่องจากคณะกรรมการบริหารได้แจ้ง
ความประสงค์ขอสละสิทธิในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออำานาจดำาเนินการ ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นอำานาจของ
กรรมการผู้จัดการซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทางงบประมาณประจำาปี

7. ประธานกรรมการบรษิทัไมเ่ปน็กรรมการอสิระเนือ่งจากการแตง่ตัง้ประธานกรรมการบรษิทัพจิารณาจากกรรมการทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องคำานึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือไม่

8. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นคนเดียวกัน เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
จะพจิารณาจากกรรมการทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและมคีวามรูค้วามสามารถ ความเขา้ใจ และยดึหลกัธรรมาธบิาล โดยไมต่อ้งคำานงึวา่ 
จะต้องเป็นคนเดียวกันหรือไม่

9. คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระน้อยกว่า 50 % เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการอิสระ 
ไม่เป็นสาระสำาคัญในการทำาหน้าที่ของกรรมการค่าตอบแทน

10. ประธานกรรมการค่าตอบแทนไม่เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาจาก
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ 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 2559 คณะกรรมการโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Steering Committee)  
ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ไดม้กีารปรบัเปลีย่นหลกัเกณฑก์ารสำารวจทีใ่ชใ้นการประเมนิประจำาป ี2559 เพือ่ใหม้ ี
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 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 ดังนี้ี้

การแข่งขันท่ีเป็นธรรม : 
  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
อย่างเป็นสาระสำาคัญและย่ังยืน

สร้างเคร่ืองมือ หรือ องค์กรให้ผู้อ่ืน
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�
การเก่ียวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ :
  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. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

บริษัทให้คว�มสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยเชื่อมั่นว่�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และก�รบริห�รจัดก�รในกรอบของ 
ก�รเปน็บรรษทัภบิ�ลทีม่คีว�มโปรง่ใส ส�ม�รถตรวจสอบได ้จะมสีว่นชว่ยรกัษ�ผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ�่ย บรษิทัจงึกำ�หนด
นโยบ�ย “ก�รตอ่ต�้นทจุรติคอรร์ปัชัน่” และประก�ศเปน็นโยบ�ยเพือ่ใหผู้บ้รหิ�รและพนกัง�นทกุระดบัยดึถอืปฏบิตั ิมขีอบเขต ระบบ
บรหิ�รจดัก�รก�รตอ่ต้�นทจุรติคอรร์ปัชัน่ครอบคลมุทกุขัน้ตอน ทกุกระบวนก�รทำ�ง�นของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบั
ง�น จัดซื้อ จัดจ�้ง จัดจำ�หน�่ย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนก�รทำ�ง�นอื่นๆ ที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้กำ�หนด
เป็นคว�มรับผิดชอบด้�นก�รบริห�ร (Management Responsibility) ไว้อย่�งชัดเจนมีดังนี้

2.1 ความมุ่งม่ันของฝ่ายบริหาร (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 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
  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



บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)    79 

  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

  บรษิทัจดัใหค้ว�มรูด้�้นก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติและคอรร์ปัชัน่แกค่ณะกรรมก�รบรษิทั ผูบ้รหิ�รและพนกัง�นเพือ่สง่เสรมิ
   คว�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 ดังนี้ี้ี้

  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
   เปน็ธรรมบนพืน้ฐ�นของศกัดิศ์รคีว�มเปน็มนษุย ์โดยใหโ้อก�สทกุคนอย�่งเท�่เทยีมกนั ไมเ่ลอืกปฏบิตัแิละไมล่ะเมดิสทิธ ิ
   ขั้นพื้นฐ�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
และใหค้ว�มเค�รพตอ่ศกัดิศ์รขีองคว�มเปน็มนษุย ์โดยอยูบ่นพืน้ฐ�นของคว�มเท�่เทยีมกนั ทัง้นีเ้พือ่มุง่หวงัใหเ้กดิคว�มสงบสขุทัง้ใน
บริษัท 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�รประกันชีวิตให้

   พนักง�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�นอยู่ต่อไปได้้

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
ให้กับผู้บริโภคไปพร้อมๆกัน 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. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

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. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการดำาเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 
 และผู้มีส่วนได้เสีย

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



82    ร�ยง�นประจำ�ปี 2559

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในของบรษิทั

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 5/2559 เมื่อวนัที่ 7 พฤศจกิ�ยน 2559 คณะกรรมก�รบรษิทัซึ่งรวมกรรมก�รตรวจสอบ 
ทั้ง 3 ท่�น ได้ทำ�ก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท ประจำ�ปี 2559 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

การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง
  การควบคมุภายใน

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�กบัดูแลให้ง�นตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ที่ในก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำ�ปรกึษ� 

(Consulting)ได้อย�่งอิสระเที่ยงธรรม ในก�รตรวจสอบและประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน รวมทั้งก�รติดต�ม 
ผลก�รปรบัปรงุแก้ไขกระบวนก�รปฏบิตังิ�นให้เหม�ะสม ครอบคลมุกระบวนก�รทำ�ง�นของบรษิทัและบรษิทัย่อย และร�ยง�นตรงต่อ
คณะกรรมก�รตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่�ก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั มรีะบบก�รควบคมุภ�ยในที่เพยีงพอ เหม�ะสม และมปีระสทิธภิ�พ 
ควบคูก่บัก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง ให้อยูใ่นระดบัที่บรษิทัยอมรบัได้ และก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รที่ดขีองบรษิทัโดยมอบหม�ยให้คณุเอกพนัธุ์  

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง
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นวลเมือง ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยก�รง�นตรวจสอบภ�ยใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในก�รปฏิบัติหน้�ที่ผู้ตรวจสอบภ�ยในของบริษัท  
ซึ่งได้พจิ�รณ�คณุสมบตัขิอง คณุเอกพนัธุ์ นวลเมอืง แล้วเหน็ว่�มคีว�มเหม�ะสมเพยีงพอกบัก�รปฏบิตัหิน้�ที่ดงักล่�ว เนื่องจ�กมี 
คว�มเป็นอสิระ และมปีระสบก�รณ์ในก�รปฎบิตังิ�นด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในในธรุกจิ เคยเข้�รบัก�รอบรมในหลกัสูตรที่เกี่ยวข้อง
กบัก�รตรวจสอบภ�ยใน ก�รพจิ�รณ�และอนมุตั ิแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้�ยผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหวัหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในของ
บรษิทัจะต้องผ่�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) การควบคมุองค์กร
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�มรบัผดิชอบที่เหม�ะสมเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ภ�ยใต้ก�รกำ�กบัดูแล 
ของคณะกรรมก�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 ฝ่�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�หนดไว้้

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�ชิกแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทย
ในก�รต่อต้�นก�รทจุรติ และมคีว�มมั่นใจว่�บรษิทัมมี�ตรก�รเพยีงพอและตรวจสอบก�รทจุรติและคอร์รปัชั่นอย่�งมปีระสทิธภิ�พ

2) การประเมนิความเสีย่ง
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  
และด้�นเหตกุ�รณ์ต่�งๆ โดยแบ่งเป็น ระดบัองค์กร และระดบัฝ่�ยง�น รวมทั้งคว�มเสี่ยงด้�นก�รทจุรติและคอร์รปัชั่นที่อ�จกระทบ
ต่อก�รบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย�่งครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญต�มผลกระทบและโอก�สที่จะเกิดขึ้นใน
แต่ละกระบวนก�รท�งธรุกจิเพื่อกำ�หนดแผนง�นก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง เพื่อห�ม�ตรก�รในก�รดูแลได้อย่�งเพยีงพอเหม�ะสม บรษิทั
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และบรษิทัย่อยได้กำ�หนดนโยบ�ยและกลยทุธ์สำ�คญัในก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงโดยก�รเชื่อมโยงก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงเข้�กบัแผนธรุกจิ  
รวมทั้งได้พิจ�รณ�ถึงโอก�สที่จะเกิดก�รทุจริต ส�ม�รถระบุและประเมินคว�มเปลี่ยนแปลงที่อ�จมีผลกระทบต่อระบบก�รควบคุม
ภ�ยใน นอกจ�กนี้ บรษิทัและบรษิทัย่อยยงัมกี�รตดิต�มเหตกุ�รณ์หรอืปัจจยัคว�มเสี่ยงจ�กก�รประเมนิตนเอง (CSA) อย่�งสมำ่�เสมอ 
รวมทั้งมีก�รทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีก�รเปลี่ยนแปลงทั้งจ�กภ�ยนอกและภ�ยในที่อ�จส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำ�ทุกปีโดย
กำ�หนดให้มกี�รร�ยง�นผลให้คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงเป็นประจำ�ทกุไตรม�สและร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นประจำ�
ทกุปี นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รและผู้บรหิ�รควบคมุดูแลให้ก�รจดัทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงนิของบรษิทั ปฏบิตัติ�มม�ตรฐ�นก�รบญัชทีี่
รบัรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่�งครบถ้วน ถูกต้อง และทนัเวล�

3) การควบคมุการปฏบิตังิาน
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
มีก�รปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหม�ยและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย�่งเคร่งครัด รวมทั้งมีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในดำ�เนินก�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) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู
บรษิทัและบรษิทัย่อยให้คว�มสำ�คญัต่อระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล ได้จดัให้มรีะบบข้อมูลส�รสนเทศที่สำ�คญัอย่�ง

เพยีงพอ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้มกี�รพฒัน�ระบบอย่�งต่อเนื่อง ได้แก่ก�รจดัห�ข้อมูลทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอกอย่�งครบถ้วน  
ถูกต้อง ทันเวล�และมีคุณภ�พ เพื่อสนับสนุนให้ก�รควบคุมภ�ยในส�ม�รถดำ�เนินไปได้ต�มที่กำ�หนดไว้ มีก�รปฏิบัติง�นให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และมกี�รจดัทำ�ร�ยง�นข้อมูลของหน่วยง�นต่�งๆ เสนอผู้บรหิ�รเพื่อใช้ประกอบก�รตดัสนิใจในก�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

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัท ดูแลรับผิดชอบในก�รจัดเตรียมข้อมูลและเอกส�รประกอบก�ร
ประชุมล่วงหน้�ก่อนก�รประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปคว�มคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่�งชัดเจนในร�ยง�นก�รประชุมของ 
คณะกรรมก�รบรษิทัทกุครั้ง
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5) ระบบการตดิตาม
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

 การบรหิารจดัการความเสีย่ง
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�นพร้อมกับประเมิน 
คว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�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�น
เพื่อก�รพฒัน�อย่�งยั่งยนื โดยประส�นง�นกบัฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�รบรษิทั
เพื่อทร�บทกุไตรม�ส พร้อมทั้งจดัให้มกี�รประชมุทบทวนผลก�รดำ�เนนิง�นต�มระบบบรหิ�รคว�มเสี่ยง ร�ยง�นคว�มเสี่ยงที่สำ�คญั  
ร่วมกบัคณะกรรมก�รตรวจสอบ อย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง และมกี�รประชมุระหว่�งหน่วยง�นทั้งที่เป็นก�รประชมุร�ยเดอืน ก�รประชมุย่อย 
เพื่อตดิต�มห�ข้อสรปุร่วมกนัต�มสถ�นก�รณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกดิคว�มรวดเรว็ในก�รแก้ไขปรบัปรงุได้อย่�งทนัท่วงที
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2. นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกนัในอนาคต

นโยบายของบรษิทั และบรษิทัย่อยในการทำารายการระหว่างกนัสามารถจำาแนกตามประเภทรายการ ได้ดงันี้ 
บริษัท และบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ

หรอืสนบัสนนุธรุกจิปกต ิได้แก่ การซื้อ/ขายสนิค้า การเช่าอาคารสำานกังาน อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ และรถยนต์ เพื่อใช้ในการประกอบ
ธรุกจิ การรบับรกิารตามสญัญาบรกิารซึ่งเป็นสญัญาประกอบการเช่าพื้นที่สำานกังาน ค่าใช้จ่ายบคุลากรที่ทำางานในโครงการที่บรษิทั
ร่วมทนุ การรบับรกิารตามสญัญารบับรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งรายการระหว่างกนัทั้งหมดจะเกดิขึ้นตามความจำาเป็น
และเพื่อประสทิธภิาพในการดำาเนนิธรุกจิภายในกลุ่มบรษิทั โดยมกีารกำาหนดนโยบายการคดิราคาระหว่างกนัอย่างชดัเจน ตามราคา
และเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยคำานงึถึงผลประโยชน์ของบรษิัทป็นสำาคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
จะสอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการระหว่างกนัที่เป็นรายการธรุกจิปกตหิรอืสนบัสนนุธรุกจิปกตเิป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้รายการระหว่างกนัที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบรษิทัจะปฏบิตัิ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คำาสั่ง หรอืข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์รวมถงึหน่วยงานกำากบัดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถงึ 
การปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินที่สำาคัญ 
ของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมทั้งปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีี่กำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี
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1. ภาพรวมธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย

การลงทุนของภาคอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2559 อยู่ในภาวะชะลอตัวลงตลอดทั้งปี ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดของกลุม่ผลติภณัฑ์สิ่งแวดล้อมและวสัดกุ่อสร้างให้มขีนาดเลก็ลง ทำาให้เกดิการแข่งขนัรนุแรงมากขึ้น โดยแนวโน้มอตุสาหกรรม
เป็นการใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละบริษัทไว้ อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีสินค้า 
หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของตลาด มกีารให้บรกิารที่ครบวงจร การส่งมอบทนัเวลา บคุลากรมคีวามเชี่ยวชาญด้านวศิวกรรม  
ตลอดจนการบริหารจัดการโดยมีมาตรการเชิงรุกและรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพตลาดในแต่ละพื้นที่ส่งผลให้อัตรา 
การเจรญิเตบิโตของยอดขายและกำาไรของบรษิทัเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

2. สรปุผลการดำาเนนิงาน

ผลการดำาเนนิงานสำาหรบัปีสิ้นสดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ของบรษิทัและบรษิทัย่อย มกีำาไรสำาหรบัปี 179.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 15.63 ล้านบาท ผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยมีกำาไรเพิ่มขึ้น 6.33 ล้านบาท และผลการดำาเนินงานของบริษัทหลัง 
หกัรายได้เงนิปันผลมกีำาไรเพิ่มขึ้น 9.30 ล้านบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้

1. รายได้จากการขายและบรกิารของบรษิทั มจีำานวน 1,277.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 159.85 ล้านบาท จากผลติภณัฑ์
สิ่งแวดล้อม 60.23 ล้านบาท ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม 48.98 ล้านบาท และผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัิ
ประหยัดพลังงาน 50.64 ล้านบาท และมีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 31.94 ตำ่ากว่าปีก่อนที่มีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 33.02 
อัตรากำาไรขั้นต้นที่ลดลงเนื่องจากงานขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานที่รับโอนส่วนงานผลิตภัณฑ์นี้ 
มาจาก บรษิทั พรเีมยีร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากดั เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2559 มอีตัรากำาไรขั้นต้นตำา่

2. รายได้อื่นของบรษิทัมจีำานวน 71.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32.11 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกดิจากรายได้เงนิปันผลเพิ่มขึ้น  
42.48 ล้านบาท รายได้ค่าบรหิารจดัการลดลง 1.03 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าลดลง 2.66 ล้านบาท และรายได้อื่นลดลง 5.48 ล้านบาท

3. ค่าใช้จ่ายในการขายของบรษิทัมจีำานวน 194.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น
ตามรายได้จากการขายและบรกิารที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายคดิเป็นอตัราร้อยละ 15.24 ต่อรายได้จากการขาย  
ซึ่งใกล้เคยีงกบัปีก่อนที่คดิเป็นร้อยละ 15.60

4. ค่าใช้จ่ายบรหิารของบรษิทั มจีำานวน 136.13 ล้านบาท ใกล้เคยีงกบัปีก่อน
5. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิของบรษิทัมจีำานวน 7.98 ล้านบาท ใกล้เคยีงกบัปีก่อน
6. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ของบรษิทัมจีำานวน 15.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.20 ล้านบาท เป็นภาษเีงนิได้นติบิคุคลเพิ่มขึ้น 

0.82 ล้านบาท และภาษเีงนิได้รอตดับญัชลีดลง 2.02 ล้านบาท
7. ผลการดำาเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด ในปีมีรายได้อื่นจากการจำาหน่ายเครื่องหมายการค้า

จำานวน 15.00 ล้านบาท ทำาให้ในงวดบรษิทัมกีำาไรสทุธจิำานวน 12.76 ล้านบาท
8. ผลการดำาเนนิงานของบรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั ในปี 2559 มรีายได้จากการจำาหน่ายไฟฟ้ารวม 263.63 ล้านบาท ลดลง

จากปีก่อนจำานวน 18.25 ล้านบาท อตัรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 65.27 มกีำาไรจากการดำาเนนิงานก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ เท่ากบั 
134.13 ล้านบาท และมกีำาไรสทุธ ิ99.93 ล้านบาท

9. สำาหรบับรษิทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั ยงัไม่มรีายได้จากการประกอบกจิการ มขีาดทนุสทุธ ิ0.04 ล้านบาท

การวิเคราะห์และคำาอธิบายฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ



บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)    91 

3. ฐานะการเงนิ

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม   

      หน่วย : ล้านบาท

     2559 2558 เพิ่ม (ลด)
  สินทรพัย์  2,145.65 2,208.10 (62.45)
  หนี้สนิ   968.76 1,141.83 (173.07)
  ส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,176.89 1,066.27 110.62

ค�ำอธิบำยรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่ส�ำคัญ
1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำานวน 301.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.09 ล้านบาท  

โดยเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าจำานวน 3.90 ล้านบาทจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ลูกหนี้อื่นลดลง 0.81 ล้านบาท 
2. สนิค้าคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำานวน 153.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.49 ล้านบาท โดยมาจากวตัถดุบิ

ลดลง 4.44 ล้านบาท งานระหว่างตดิตั้งลดลง 2.97 ล้านบาท สนิค้าสำาเรจ็รูปเพิ่มขึ้น 3.28 ล้านบาทและสนิค้าระหว่างทางเพิ่มขึ้น 
6.62 ล้านบาท

3. ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำานวน 1,424.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 72.22 ล้านบาท  
โดยหลกัลดลงจากค่าเสื่อมราคาจำานวน 93.30 ล้านบาท และในระหว่างปีมกีารลงทนุเพิ่มในสนิทรพัย์จำานวน 21.37 ล้านบาท

4. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำานวน 219.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 22.49 ล้านบาท  
โดยหลกัเพิ่มขึ้นจากส่วนของบรษิทัจำานวน 35.69 ล้านบาทและลดลงในส่วนของเจ้าหนี้การค้าของ PHA จำานวน 16.13 ล้านบาท 

5. เงนิกู้ยมืลดลงจำานวน 197.75 ล้านบาท ประกอบด้วย
  เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิลดลง 25.03 ล้านบาท
  เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิลดลง 136.93 ล้านบาท
  เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากกจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนัลดลง 35.79 ล้านบาท
6. ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มจีำานวน 1,176.89 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบรษิทัจำานวน 958.10 ล้านบาท 

เปรยีบเทยีบกบัส่วนของบรษิทั ณ วนัสิ้นปี 2558 จำานวน 857.22 ล้านบาท ส่วนของบรษิทัเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเท่ากบั 100.89 ล้านบาท 
จากกำาไรในปี 2559 จำานวน 154.89 ล้านบาท จ่ายเงนิปันผลประจำาปี 2558 และเงนิปันผลระหว่างกาลปี 2559 รวม 54.00 ล้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงิน

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ 3 ปี  
ที่ผ่านมา

   ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

อตัราส่วนสภาพคล่อง

 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.26 1.16 0.93
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.87 0.80 0.65
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.76 0.61 0.49
 อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.05 4.74 5.51
 ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย (วนั) 71.23 76.00 65.33 

อตัราส่วนหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 11.07 10.46 12.73 
 ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั) 32.52 34.43 28.28 

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนี้ (เท่า) 7.17 6.61 6.92
 ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย (วนั) 50.22 54.43 52.03
 Cash Cycle (วัน)  53.53 56.00 41.58

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร   

 อตัรากำาไรขั้นต้น (%) 37.67 38.66 36.38
 อตัรากำาไรจากการดำาเนนิงาน (%) 13.98 14.15 14.48
 อตัรากำาไรอื่น (%)  1.38 1.27 1.12
 อตัราส่วนเงนิสดต่อการทำากำาไร (%) 154.93 151.20 126.41
 อตัรากำาไรสทุธ ิ(%) 11.47 10.81 11.11
 อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) 15.98 16.16 22.12

อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) 8.23 7.29 8.38
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร (%) 18.66 16.77 17.86
 อตัราการหมนุของสนิทรพัย์ (เท่า) 0.72 0.67 0.75

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 0.82 1.07 1.38
 อตัราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 8.14 6.55 4.79
 อตัราส่วนความสามารถชำาระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เท่า) 1.47 0.47 0.65
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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 เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)  (PT) 
7. บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำากัด  (DCS) 
8. Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.  (DCS Myanmar) 
9. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)  (PM) 
10. บริษัท พี.เอม.ฟูด จำากัด  (PMF) 
11. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด  (PCI) 
12. บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำากัด  (PFP) 
13. บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำากัด (PMSE)
14. บริษัท กรีนเนท เอสอี จำากัด (GNSE)
15. บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)  (PPP) 
16. บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด  (IGC) 
17. บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำากัด  (PPG)  
18. บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด  (PHA) 
19. บริษัท พรีเมียร์ มอเตอร์ จำากัด (PMC) 
20. บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำากัด  (PRH) 
21. บริษัท รายา เฮอริเทจ จำากัด  (RYH) 
22. บริษัท หมู่บ้านเสรี จำากัด  (MS) 
23. บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำากัด  (SP) 
24. บริษัท พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์ จำากัด (PAC)
25. บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำากัด  (PMB)
26. บริษัท พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด  (PMN)
27. บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จำากัด  (P-PET)
28. บริษัท ซี แฮริเออร์ จำากัด  (SHR)
29. บริษัท พรีเมียร์ ซีอี จำากัด  (PCE)
30. บริษัท อิมพีเรียล อีเกิ้ล จำากัด  (IME)
31. บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำากัด  (SPH)
32. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำากัด  (PPlanner)
33. บริษัท แอลพีซีอี จำากัด  (LPCE)
34. บริษัท เสนานี จำากัด  (SNE)
35. บริษัท ลิคควิเดชัน 5 จำากัด  (LQ5)
36. บริษัท ร้านคนไทย จำากัด  (RKT)

รายช่ือบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
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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
ได้แสดงความเหน็ไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี

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 โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสอบทาน 
งบการเงนิ การบญัช ีการสอบบญัช ีการตรวจสอบภายใน ด้านกฎหมาย การบรหิารการเงนิ และด้านวศิวกรรม ตามลำาดบั

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มิได้เป็นกรรมการในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในลำาดับเดียวกัน 
มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ไม่ได้ถอืหุ้นของบรษิทั ไม่ม ีส่วนร่วมในการบรหิารงานหรอืเป็นผู้สอบบญัช ีที่ปรกึษา 
คู่ค้า หรอือื่นๆ กบับรษิทั และบรษิทัในกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎระเบยีบ ได้กำาหนดไว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ได้รบัการแต่งตั้ง เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั หรอืผู้ถอืหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ

ในปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบรษิทั ซึ่งสอดคล้องกบัข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุรวม 
 9  ครั้ง ประกอบด้วย การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำานวน 4 ครั้ง การประชมุกบัคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย จำานวน 2 ครั้ง การประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารโรงงานบรษิทัและบรษิทัย่อยจำานวน 2 ครั้งและการประชมุเป็นการ
เฉพาะกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารร่วมประชมุ จำานวน 1 ครั้ง โดยในการประชมุแต่ละครั้งผูบ้รหิารระดบัสงู  ผูต้รวจสอบภายใน   
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 2559 ที่ได้รายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมกีารจดัทำาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและให้ข้อแนะนำาในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัท
และบรษิทัย่อย เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัช ี
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 
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทปฏิบัติหน้าที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 คณะกรรมการ 

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประชมุของคณะกรรมการในเรื่องการบรหิารความเสี่ยงโดยการสอบทานความเหมาะสม 
และความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาส 
เพื่อรบัทราบการดำาเนนิงานด้านการบรหิารความเสี่ยงในด้านต่างๆ  โดยได้ให้ความสำาคญักบัการระบปุัจจยัเสี่ยงและแผนการบรหิาร
จดัการความเสี่ยงของบรษิทั พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบรหิาร เพื่อให้ระบบการบรหิารความเสี่ยงมปีระสทิธภิาพ
และเหมาะสมกบัสภาพธรุกจิมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัได้บรหิารปัจจยัความเสี่ยงที่ได้ระบไุว้ในปี 2559 
อย่างระมดัระวงัแล้วตามสมควร
6. การปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ

บริษัทมีการสอบทานการปฏิบัติรวมถึง การควบคุมภายใน การจัดทำารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รปัชั่น บรษิทัได้จดัทำาคู่มอืมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชั่นและจดัให้มกีารประเมนิความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบั
การทจุรติภายในบรษิทั รวมทั้งการทบทวนการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทจุรติ  บรษิทัได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2557 ปัจจบุนัได้ดำาเนนิการเพื่อขอต่ออายกุารรบัรองเป็นสมาชกิ
แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2559 อยู่ระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติฯ ซึ่งจะทราบผลการพิจารณาประมาณต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2560 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
9. ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีโดยอ้างอิงจากคุณภาพของงานสอบบัญช ี  
ความเหมาะสมของคณะผู้สอบบัญชี จากการสอบทานรายงานทางการเงิน และจากการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดย 
ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย ซึ่งจะทำาให้รับทราบถึงผลการสอบบัญชีและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ  
ผลจากการพจิารณาข้างต้นทั้ง การพจิารณาคณุสมบตัขิองผู้สอบบญัช ีคณุภาพของงานการสอบบญัช ีทมีงาน ความเชี่ยวชาญ และ
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ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า ผูส้อบบญัชไีด้ปฏบิตังิานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็ควรเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนมุตัทิี่ประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบญัชขีองบรษิทั สำานกังาน อวีาย 
จำากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัในปี 2560  เนื่องจากผู้สอบบญัชไีด้ปฏบิตังิานการตรวจสอบได้เป็นอย่างดตีลอดมา 
10. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของตนเองในปี 2559 ทั้งคณะ โดยเปรียบเทียบกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลการประเมินพบว่า ในทางปฏิบัติแล้ว ขอบเขตงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
ดำาเนนิการในปี 2559 มคีวามสอดคล้องกบักฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รายงานผลการปฏบิตังิาน รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ให้คณะกรรมการบรษิทัทราบทกุครั้งที่มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั

โดยสรปุในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าที่ตามกฎบตัรโดยได้สอบทาน 
ประเด็นต่างๆ กับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่าง 
ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินของบริษัทมี 
การเปิดเผยข้อมลูที่ครบถ้วนเชื่อถอืได้  สอดคล้องกบัมาตรฐานบญัชแีละหลกัการบญัชทีี่รบัรองทั่วไป การบรหิารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิผล เหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ  ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยง และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัการดำาเนนิธรุกจิในปัจจบุนั

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทจำานวน 3 ท่าน เพื่อเสนอนโยบายและ
หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการคณะย่อยอื่นๆ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร กรรมการผู้จดัการ  อนกุรรมการหรอืบคุคลอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรอืมอบหมายให้ปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้
ปฏบิตัติามข้อบงัคบัของบรษิทั และหลกัเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั  

ในปี 2559 คณะกรรมการค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ
กำาหนด โดยกรรมการค่าตอบแทนทกุท่านได้เข้าร่วมประชมุเพื่อพจิารณากำาหนดค่าตอบแทนสำาหรบักรรมการ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิ
ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเวลาเดียวกัน 
รวมถึงพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งได้ดำาเนินการพิจารณา
กำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการโดยคำานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำาปี และได้รายงานผลต่อ
คณะกรรมการบรษิทั

ในนามคณะกรรมการค่าตอบแทน

(นายสุรเดช บุณยวัฒน)
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
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ความเหน็
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 งบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม
และงบกระแสเงนิสดรวม สำาหรบัปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชี
ที่สำาคญั และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) ด้วยเช่นกนั

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับ 
ปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั 
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็
ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของ
ผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน  
และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบใุนข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่
ข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ที่มนียัสำาคญัที่สดุตามดลุยพนิจิเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิ 
สำาหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากสำาหรบัเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรบัผดิชอบที่เกี่ยวกบัเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองต่อการประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวธิกีารตรวจสอบสำาหรบัเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิโดยรวม

เรื่องสำาคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธิกีารตรวจสอบสำาหรบัแต่ละเรื่องมดีงัต่อไปนี้

การรบัรู้รายได้
บริษัทฯมีรายได้จากการขายสินค้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายและบริการจึงถือเป็นรายการบัญชีที่สำาคัญ 
ของบรษิทัฯ เนื่องจากจำานวนรายได้ที่บนัทกึในบญัชสี่งผลโดยตรงต่อผลกำาไรขาดทนุของบรษิทัฯ ประกอบกบับรษิทัฯมลีูกค้าจำานวน
มากรายซึ่งมเีงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกนัออกไป ดงันั้น จงึมคีวามเสี่ยงเกี่ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรบัรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรบัรู้รายได้ของบรษิทัฯโดยการประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในที่เกี่ยวข้องกบัวงจรรายได้ และ
ได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงสอบทานใบลดหนี้ 
ที่บรษิทัฯออกให้แก่ลกูค้าภายหลงัวนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีและทำาการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูบญัชรีายได้จากการขายเพื่อตรวจ
สอบความผดิปกตทิี่อาจเกดิขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัช ีโดยเฉพาะรายการบญัชทีี่ทำาผ่านใบสำาคญัรายวนัทั่วไป

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ต้องอาศัย
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำาหรับสินค้า 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)
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ที่เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด  
สภาพเศรฐกจิและอตุสาหกรรม ซึ่งอาจทำาให้เกดิความเสี่ยงเกี่ยวกบัมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า 
คงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ และได้ประเมิน 
วธิกีารและข้อสมมตทิี่ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯใช้ในการพจิารณาค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอืโดยการทำาความเข้าใจเกณฑ์
ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสมำ่าเสมอในการใช้เกณฑ์ดังกล่าว วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อมูลอายุของสินค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียน 
ที่ช้ากว่าปกต ินอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วเิคราะห์เปรยีบเทยีบราคาขายสทุธสิำาหรบัรายการขายสนิค้าภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิกบัราคาทนุ 
ของสนิค้าคงเหลอืแต่ละกลุ่มสนิค้า

การด้อยค่าของโรงไฟฟ้าของบรษิทัย่อย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยต้องใช้ดุลยพินิจ 
ที่สำาคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำาเนินงานในอนาคต รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดและสมมติฐาน 
ที่สำาคญั ซึ่งทำาให้เกดิความเสี่ยงเกี่ยวกบัมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าของบรษิทัย่อย

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำาหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำาลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเลือกใช้  
โดยได้ทำาความเข้าใจและประเมนิข้อสมมตทิี่ใช้ในการจดัทำาประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต เปรยีบเทยีบข้อสมมตดิงักล่าวกบั
แหล่งข้อมลูภายนอกและภายในของบรษิทัย่อย และเปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดในอดตีกบัผลการดำาเนนิงานที่เกดิขึ้นจรงิ
เพื่อประเมนิการใช้ดลุยพนิจิของฝ่ายบรหิารในการประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัในอนาคตดงักล่าว และพจิารณาอตัรา
คดิลดที่ฝ่ายบรหิารเลอืกใช้ โดยประเมนิต้นทนุถวัเฉลี่ยของเงนิทนุและข้อมูลอื่นๆ กบับรษิทัอื่นที่เปรยีบเทยีบกนัได้ 
ข้าพเจ้าได้พจิารณาขอบเขตและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมตทิี่สำาคญัที่อาจเกดิขึ้น และทำาการวเิคราะห์ผลกระทบ 
ของการเปลี่ยนแปลงของสมมตฐิานดงักล่าวต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืสำาหรบัสนิทรพัย์ดงักล่าว

ข้อมูลอ่ืน
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอื่น ซึ่งรวมถงึข้อมลูที่รวมอยูใ่นรายงานประจำาปีของกลุม่บรษิทั (แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงาน
ของผู้สอบบญัชทีี่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจดัเตรยีมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชนีี้

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ความเชื่อมั่นในรปูแบบใดๆ  
ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมคีวามขดัแย้งที่มสีาระ
สำาคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ี่ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมลูอื่นแสดงขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็น
สาระสำาคญัหรอืไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระสำาคญั ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดงักล่าวให้ผู้มหีน้าที่ในการกำากบัดูแลทราบเพื่อให้มกีารดำาเนนิการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ในการจดัทำางบการเงนิ ผู้บรหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการดำาเนนิงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกบัการดำาเนนิงานต่อเนื่องในกรณทีี่มเีรื่องดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชสีำาหรบักจิการที่ดำาเนนิงานต่อเนื่องเว้นแต่ผูบ้รหิาร
มคีวามตั้งใจที่จะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยดุดำาเนนิงานหรอืไม่สามารถดำาเนนิงานต่อเนื่องอกีต่อไปได้
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ผู้มหีน้าที่ในการกำากบัดูแลมหีน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทำารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ 
ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลคอืความเชื่อมั่นในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัที่มอียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสำาคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละ
รายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงนิจากการใช้งบการเงนิเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีตลอด
การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ด้วย
  ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก 
  การทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลกัฐาน 
  การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ 
  ข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสำาคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทจุรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกดิจากข้อผดิพลาด เนื่องจากการทจุรติอาจ 
  เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม 
  ข้อเท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน
  ทำาความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบการควบคมุภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบั 
  สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มบรษิทั
  ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่ผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย 
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บรหิารจดัทำา
  สรปุเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีำาหรบักจิการที่ดำาเนนิงานต่อเนื่องของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐาน 
  การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย 
  อย่างมนียัสำาคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัในการดำาเนนิงานต่อเนื่องหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอน 
  ที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน 
  งบการเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้า 
  ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ 
  สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่มบรษิทัต้องหยดุการดำาเนนิงานต่อเนื่องได้
  ประเมนิการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมนิว่า 
  งบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรอืไม่ 
  รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทาง 
  ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล  
  และการปฏิบตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีวต่อความเหน็ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ม ี
นยัสำาคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องที่มนียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารบัรองแก่ผูม้หีน้าที่ในการกำากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นอสิระและ
ได้สื่อสารกบัผูม้หีน้าที่ในการกำากบัดแูลเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจ
พจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ
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ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ : 17 กุมภาพันธ์ 2560

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกบัผู้มหีน้าที่ในการกำากบัดแูล ข้าพเจ้าไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ที่มนียัสำาคญัที่สดุในการตรวจสอบงบการเงนิ 
ในงวดปัจจบุนัและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร 
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มสี่วนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดงักล่าว

ผู้สอบบญัชทีี่รบัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนำาเสนอรายงานฉบบันี้คอื นางสาวศริาภรณ์ เอื้ออนนัต์กลุ
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งบการเงิน

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559



บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)    107 

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
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OUR PRIDE
ความภาคภูมิใจ

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการจัดการน้ำา โดยให้มีการใช้น้ำาตามหลัก 3 R (Reduce Reuse 
และ Recycle) สามารถนำาน้ำากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 100 % ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็น

“โรงงานต้นแบบการบริหารจัดการน้ำาที่มีประสิทธิภาพ”
จากสถาบันน้ำาเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

Our commitment to develop a water management system through the 3R principle of Reduce, 
Reuse and Recycle enabled us to recycle and reuse 100% of water. This significant milestone led 

the Water Institute for Sustainability, Federation of Thai Industries and Department of Groundwater Resources 
to bestow us a model factory status in recognition of our efficient water management.
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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 2016 
 The Company introduced the new P.P. Grease Trap made from polyethylene. Designed on the basis of engineering 

principles, the new tap is durable and strong but easy to use and clean. In addition, we launched the new Intelligence 
Water Storage Tank cleverly designed to allow water pump to be installed on top of the tank, making it ideal for limited  
space while reducing noise and risk from potential flood. With a friendly look and ease of maintenance, the new  
Intelligence Water Storage Tank can be installed more easily with a water reserve system to help save water bill. The 
company also designed a new pattern inspired by the traditional Thai pattern drawing on our noise barrier product to 
make the soundproof wall unique while effectively reducing undesirable noise. 

 The Company was awarded a model factory for our efficient water management by the Water Institute for Sustainability 
and Department of Underground Water for our 3R water management principle of Reduce, Reuse and Recycle. 

 The Company received the Sustainability Award 2016 under the Rising Star category by the Stock Exchange of Thailand 
(SET) which recognized our three perspective, corporate governance and social and environmental initiatives. 

 Our Company was named by the Stock Exchange of Thailand (SET) in the Thailand Sustainability Investment list of 
equity, making us one of the companies with market capitalization of no more than Baht 3 billion to be in the list, for 
two consecutive years since 2015 - 2016. 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. 

 The Company was given a full score of 100 for the quality of its Annual General Meeting (AGM) for the three-consecutive 
year since 2014 - 2016. 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. 

Business Overview
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 The Company managed to convince 13 suppliers and customers to sign a Memorandum of Understanding (MOU) with 
us as part of the anti-corruption coalition to nurture transparency and the fraudster-free culture and society.

 The Company was also recognized as an outstanding business for industrial logistics development, specifically for  
commitment to develop the warehouse system, and as an outstanding business for firm commitment to logistics 
enhancement. The two awards were given to us by Office of Logistics, Department of Primary Industries and Mines, 
Ministry of Industry. 

 The Company has been recognized as a model factory for health, safety, sanitation and environment (HSSE) by Ministry 
of Labor for three consecutive years since 2014 thanks to our HSSE management and practices based on international 
standards. 

 Since 2014, Ministry of Labor has bestowed an outstanding workplace award at the national level for our practices on 
labor relations and welfare. This year marked the third consecutive year that we received the prestigious award. 

 The Company participated in an initiative collaborated between the Happy Workplace Learning Center, Thailand Electronics 
and Telecommunication Industries Association (TETA) and the Health Promotion Foundation Office as a center to learn 
skills in three areas, namely, multi skills through the on-the-job skill matrix; life skills and work skills through the Coach 
the Coach mechanism. 

 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 2016.

Year 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 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 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.
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 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 the subsidiary “IGC”, have been certified for quality standard ISO9001:2008.                                                         
 PPG (formerly PPW) increased its registered capital to 5 million Baht in January. The Company bought the additional 

shares and holds 80.00% of PPG.

2. Shareholding Structure of the Group of Companies

Shareholding structure of Premier Products Public Co., Ltd. and its subsidiaries as at December 31, 2016.

The shareholding structure and business operation of the subsidiary companies are as follows:
1) PHA originally 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. However to make our management more efficient and to reduce management costs, PHA cease 
the operation and transferred this business unit to PPP since 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 produce and sell electricity from alternative energy. 
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 

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

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

 Environmental Products 

 Building Materials and Industrial Support Products 

 Clean Energy Business 
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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:

  Consolidated Income  Operated Share 2016 2015 2014

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

1. Environmental products PPP - 906.64 58.00 846.40 55.90 864.07 49.84

2. Building materials and PPP - 320.69 20.52 271.60 17.94 439.16 25.33
  industrial support products   

3. Energy-saving electrical PPP/ PHA 99.97 50.61 3.24 95.12 6.28 122.54 7.07
  appliances 

4. Clean energy business* IGC 75.60 263.63 16.86 281.86 18.61 288.37 16.64

Sales and Service Income   1,541.57 98.62 1,494.98 98.73 1,714.14 98.88

Other income#   21.58 1.38 19.24 1.27 19.47 1.12

Total Income   1,563.15 100.00 1,514.22 100.00 1,733.61 100.00
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- Wastewater treatment system for houses, such as SATS and ECO tanks, SATS PE, and P.P. grease trap.
- Wastewater treatment system for medium to large buildings and factories, namely, AEROWHEEL, AEROMAX,   

SUPERSATS tanks, P.P. grease trap and Auto Grease Remover system.
In 2016, the Company developed new products favored by the market;
- P.P. Grease Trap made from polyethylene. Designed on the basis of engineering principles, the new trap is durable and 

strong but easy to use and clean.
 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 liters suitable for houses and buildings, and
- Large water storage tanks with capacities ranging from 5,000-100,000 liters suitable for buildings or factories.
In 2016, the Company developed new water storage products favored by the market;
- Intelligence Water Storage Tank which was cleverly designed to allow water pump to be installed on top of the tank, 

making it ideal for limited space while reducing noise and risk from potential flood. With a friendly look and ease of maintenance, 
the new Intelligence Water Storage Tank can be installed more easily with a water reserve system to help save water bill.

 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.
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 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.

In 2016 The company also designed a new pattern inspired by the traditional Thai pattern drawing on our noise barrier 
product to make the soundproof wall unique while effectively reducing undesirable noise.

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

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

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

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

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

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

to support the growth of the business. The products and services of the Company rely on knowledge and expertise in technology,  
science and engineering. The Company 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 real estate sector and the construction industry suffered a downturn for the entire 2016. According to the Bank of 
Thailand, the number of lands receiving construction permits to build residences, commercial buildings, industrial plants and others 
continued to slide by 5.4%. This marked the fall for the third consecutive year and also signaled a continuous downturn of both 
the property and construction sectors. The same trend applied to the construction material market where amounts of cement, 
concrete and steel, the three main construction materials, went down by 0.5%, 2.1% and 7.2%, which inevitably curbed the  
market size of environmental products and construction materials. This led to tougher competition as the entire industry relentlessly  
cut prices to maintain their sales and market shares.

Regarding the public sector’s measures to shore up the local property market and to stimulate domestic spending, the 
cabinet approved stimulating measures to specifically reduce spending burden of low-income earners. To help ease a deadlock  
in the property sector, the government issued a measure to relax housing loan approvals, reduce property transaction fees and 
allow personal income tax deduction for properties not exceeding Baht 3 million. The measures however last for six months  
from October 29, 2015 to April 28, 2016 only. While they indeed helped expediting the transfer of property from developers to 
consumers and propelled sales during the first four months of 2016, after the measures expired, fees from registration of title 
deeds and legal acts however plummeted by 3.1%. Major real estate developments listed in the stock exchange minimized  



160    Annual Report 2016

their risk by deferring the launch of their new projects to from Q4/2016 to 2017 instead due largely to huge backlogs. Besides, 
reservations made for new projects launched during the first three quarters of 2016 drastically fell.

For infrastructure investment by the public sector under its urgent operation plan, things seemed to become clearer especially 
with regard to investment value of the projects and their starting dates. Yet, several others remained in the bidding process to 
seek contractors as in the case of the Yellow and Pink elevated mass transit rapid railway lines of which the bidding outcomes 
should be announced within Q1/2017. As a result, all constructions of the mass transit railway lines in 2016 were those previously 
approved before 2016 including the mass transit system (MRT) Red line and the southern extension of the MRT light green line. 
Most infrastructure projects were delayed from their plans. Even for those already bid and of which the construction started, most 
suffered from the delay. Projects waiting for bidding to open also suffered the same fate. This affected the real estate sector as 
they preferred to defer their investment in new projects to be built along major transport infrastructure, which, in return, forced 
the construction material industry to remain in doldrums all year long. It is expected when the public sector completes its bidding 
according to the plan, the construction material market will healthily bounce in the future.

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

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. 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. 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.

For solar rooftop products, the market became more intense as competitions were higher than the previous year due 
largely to newcomers stepping into the market. They were both local producers and overseas businesses entering into the Thai 
market by setting up solar cell manufacturing plants in Thailand, distributing devices for solar energy generation and positioning  
themselves as contractor for both public and private sector projects. That’s why the year witnessed more intense pricing and 
service competition. This however was corresponding to the government’s policy, which kept announcing support for solar projects. 
This included, among a few, the Stage 1 600-megawatt solar farm project for government agencies and agricultural cooperatives 
in 2015. In late 2015, the government launched a pilot project featuring the 100-megawatt solar rooftop project for residences 
and buildings . However, participants generating only 38.38 megawatts pledged to participate in the project, which was far lower 
than the target, due to unattractive incentives.

Overall speaking, the industry witnessed a lot of newcomers locally and from overseas, leading to higher competition 
in pricing and service quality both in the public sector market and that geared towards private entities. As for public sector  
projects, because they were burdened with complicated procedures, rules and regulations with which participants were required 
to comply while investment returns were down due to lower state subsidies, some of the interested public either delayed their 
decisions or simply withdrew. Yet, government support through projects was still a must as it allowed the solar business to 
continue expanding.

Since The Company’s business direction does not focus at public-sector project clients but rather at selling equipment to 
and working with private sector projects, solar rooftop contractors, commercial buildings ranging from hotel to resort, apartment, 
industrial plant, warehouse and residential units whose purpose of using rooftop solar cells is to reduce their electricity bills 
now and in the future in response to rising costs of electricity as the costs of generating it keeps increasing together with the 
environmentally-friendly image associated with the solar energy, we still enjoy great responses from customers. Besides, the 
company distributes high-quality products at appropriate price ranges supported by strong after-sale service and focuses our sales 
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to customers whose priority is quality. Competition within this market segment remains relatively low compared to medium to 
low-end customers who are price-conscious.

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 buildings,  
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 appoints sales agents and sales through overseas manufacturers. Products  
distributed are both under the Company’s own brands and brands of its employers under contract manufacturing.
1.3 Procurement of Products and Services

1.3.1 Procurement of Raw Materials and Products
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 
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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
The Company is a distributor of electrical appliances with energy-saving features under. Products distributed include:
 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.

2.2.2 Industry Trend
The weakening export sector and the world’s economic slowdown had a direct blow to household spending especially those in the 

farming sector, who were also affected by draught and falling agricultural prices. Although several situations were better, the household 
sector remained cautious when spending. The electrical appliance market did expand by 10% from the previous year but most of the 
growth was concentrated in air conditioners and refrigerators due to scorching weather. The government’s megaproject investments to 
stimulate income distribution and revive the Thai economy positively affected the basic electrical appliance segment especially refrigerator, 
electric fan and air conditioners as they were needed in every day’s living. 
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Due to the competition in the energy-saving electrical appliances where major brands from Japan, South Korea and China dominate 
almost the entire market share. The Company then consider to sale of energy-saving products and PHA decided to dispose its “MIRAGE” 
trademark to another entity on October 5, 2016.

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.

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 Pana-
sonic 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.
The operating results of such three solar power plants was meet the target efficiency.
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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. Currently, solar power plants commercial operations totaling 2,282 megawatts.

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. Major projects launched in 2016 included the following:

1) The 2015 Feed-In Tariff power generation project from renewable energy (excluding solar projects) (Phase 1 for three 
southern provinces of Pattani, Yala and Narathiwat and four districts in Songkhla Province (of Chana, Tepha, Sabayoy and Natawee)

2) The Feed-In Tariff power purchase project from industrial waste based on announcements made between 2015-2019 to 
purchase power from renewable energy.

3) The 2016 pilot project to generate solar energy from solar rooftop with amounts of electricity generated based on the 
following target groups and areas:

3.3 Procurement of Product or Service
3.3.1 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.

3.3.2 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.

  Operation areas  Target Group (Megawatts, MWp)

   Homes Buildings Total

Metropolitan Electricity Authority 10 40 50

Provincial Electricity Authority 10 40 50
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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 and report to Chief Executive Officer. We have come up with a risk 
management chart at the corporate and department levels as seen.

Risk Factors

Board of Directors

Chief Executive Officer

Risk Management Committee

Risk Mangement Working  
Group at Business Unit Level

Internal Auditor

Audit CommitteeRemuneration Committee

Company Secretary

Risk Management Structure Diagram
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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 Risk

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 
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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 improved current products and launch 
new products and service such as the water recycle system, small wastewater treatment tank, grease-trapping tank made from 
PE, grease trap and auto  grease remover system and new water storage products favored by the market. 

 Risk from alternative products and change in consumer preferences
A market survey showed that demands for water storage tank for consumption purpose and wastewater tank for residential 

use were changing. Consumers wanted PE products more than before. This affected our operation. 
To prevent and resolve this problem, we installed 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

The Company operates by hiring manufacturers to produce electrical appliances with energy-saving features, which it  
distributes under the “MIRAGE” brand. Therefore, the company may be exposed to the risk of reliance on a few manufacturers 
of such products. However, the company 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 us.

 Risk of competition
The Company 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. 

Due to the competition in the energy-saving electrical appliances where major brands from Japan, South Korea and China 
dominate almost the entire market share. Therefore, the company terminate the sales of Energy-saving Electrical appliances group 
and under considering the sale of energy-saving products group instead.
Clean Energy Business Group

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

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

However, the subsidiary “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.
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 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.
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 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
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 Company Name : Infinite Green Company Limited (IGC)
 Type of Business : Producer and distributor of electricity from solar power which is classified 
     as a Very Small Power Producer (VSPP)
 Head Office : No. 133/1, Moo 4 Tambol Tha Maprang, Amphur Kaeng Khoi, Saraburi 18110
 Branch 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 2016 Miss Siraporn Ouaanunkun  CPA Registration No. 3844 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 Ten Major Shareholders
Details of the top 10 shareholders whose names are shown in the shareholder register as at December 30th, 2016 are as follows:

Securities information and Shareholders

 Name Number of Shares Percentage of Shareholding

1 Premier Fission Capital Co., Ltd. 170,702,905 56.90

2 Ms. Uraiwan Saelee 9,700,600 3.23

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

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

5 Mr. Teerapol Sinchai 6,000,000 2.00

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

7 Mr. Phanurangsri   Sriwarattha 4,350,000 1.45

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

9 Mr. Teerapun Sangpaiboon    2,298,500 0.77

10 Mr. Vichai Vongsakvanich  2,202,700 0.73

 Total 219,527,750 73.17
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2) Proportion of Minor Shareholders (Free Float) equal 40.66%
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 17 February 2017, the Board of Directors’ meeting No.1/2560 has resolution to propose the distribution of dividend for the year 2016 to 
the Annual Meeting of Shareholders to be held on 21 April 2017 at the rate of Baht 0.26 per share, after adding the interim dividend payment 
of Baht 0.10 per share on September 2, 2016, the total dividend payment was Baht 0.36 per share.
** The dividend payout ratio on net profit after tax, and legal reserve for the year 2016, 2015 and 2014 are 91%, 69% and 61% respectively.

 Year 2016* 2015 2014

Earnings per share (Baht : share) 0.42 0.24 0.27

Dividend per share (Baht : share) 0.36 0.16 0.16

Dividend payout (%)**  86 67 59
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Structure of Management
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(1) Mr. Ekkarat Kladpan was absent from the Board of Director’s Meeting No. 6/2016 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.

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. 

1. Board of Directors 

As at December 31, 2016, 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 6/6 - 1/1 1/1
  Chief Executive Officer    
  Chairman of Remuneration Committee    

2.  Mrs. Duangthip Eamrungroj Director 6/6 - 1/1 1/1
  Member of Remuneration Committee  

3.  Mr. Somchai Choonharas Director 6/6 - - 1/1

4.  Mr. Ekkarat Kladpan (1) Director 5/6 - - 1/1

5.  Mrs. Walairat Pongjitt Director 6/6 - - 1/1

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

7.  Miss Chnida Suwanjutha  Independent Director  6/6 9/9 1/1 1/1
  Chairman of Audit Committee
  Member of Remuneration Committee 

8.  Mr. Chaiyavat Nitayaporn Independent Director 6/6 9/9 - 1/1
  Member of Audit Committee 

9. Mr. Paritud Bhandhubanyong Independent Director 6/6 9/9 - 1/1
  Member of Audit Committee
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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, 2016, 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

4. Mr. Natthachai Puangpradith Assistant Managing Director, Production and Research & Development

5. Mr. Decha Kaewparuehaschai Assistant Managing Director, Environmental and Building Materials Engineering

6. Mr. Pornsun Chutep Assistant Managing Director, Human Resources

7. Mr. Surasak Passorn Assistant Managing Director, Electrical and Clean Energy Engineering

8. Mr. Songpol Thongsarnsern Assistant Managing Director, Sales for Environmental Products

* No. 8 Mr. Songpol Thongsarnsern has resigned from the Company’s management, effect from December 1, 2016
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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.
2) Must possess knowledge and understanding of the principles of good corporate governance and best practices in  

corporate governance.

 Name Position
 IGC (subsidiary)

 1. Mr. Johnny Ko Managing Director
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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. 1/2016 held on April 21, 2016 approved the remuneration of directors as follows:

Remark : Meeting allowances are paid only to directors who attend each respective meeting.

 Composition of Remuneration Year 2016

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 -
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In 2016, the Company paid remuneration to the Board of Directors, the Audit Committee and the Remuneration Committee as follows:

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.

 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 80,000 - - 69,315.07 149,315.07

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

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

7.  Miss Chnida Suwanjutha Independent Director 96,000 168,000 10,000 325,000 599,000
  Chairman of Audit Committee
  Member of Remuneration 
  Committee

8.  Mr. Chaiyavat Nitayaporn Independent Director 96,000 128,000 - 290,000 514,000
  Member of Audit Committee 

9. Mr. Paritud Bhandhubanyong Independent Director 96,000 128,000 - 290,000 514,000
  Member of Audit Committee      

 b. Remuneration of Executives
 In 2016, the Company paid remuneration to the executives as follows:

 Year 2016
 Type of Remuneration Number of Executives Remuneration/ (Baht)

 Salary, bonus 8 persons 19,915,271.81

Executive’s remuneration does not include incentives and sales commissions which are Selling expenses.

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 2016, the Company made total contributions of 1,536,099.84 Baht 
to the provident fund for the 8 executives.
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3) Employment of Management and Business Consultant
The Company and its subsidiaries have engaged Premier Fission Capital Co., Ltd. (PFC), a major shareholder of the Company,  

to provide management and administrative support services to the Company and its subsidiary 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 471,500 Baht while IGC paid a monthly fee of 314,300 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 subsidiary, 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

5.1 Number of Employees and Remuneration 
The Company’s remuneration policies that are consistent with the company’s operation result. As at December 31, 2016, 

the Company had a total of 629 employees and had paid total remuneration of 226,480,638 Baht to its employees, which included 
salary, overtime pay, bonus, financial support, social security contribution, provident fund contribution and other welfare, etc. In 
addition, the Company’s subsidiary also paid remuneration in the same way totaling 12,726,070 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 2016 Company (Subsidiary) (Subsidiary) (Subsidiary)
Executives  - Male (persons) 6 - 1 - 7
 - Female (persons) 1 - - - 1
Operation and support staff - Male (persons) 238 - 6 - 244
 - Female (persons) 108 - 2 - 110
Office staff - Male (persons) 160 - 10 - 170
                     - Female (persons) 116 - 4 - 120
Total (persons)  629 - 23 - 652
Employee Remuneration (Baht)  226,480,638 - 12,726,070 - 239,206,708

In 2016, the Company’s employees increased by 47 persons from 2015 mainly from employees who transferred from 
Premier Home Appliance Company Limited (PHA). The Company has always had a good relationship with its employees and had 
not any labour dispute within the past 3 years.
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5.2 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 2016, the company formulated a policy focusing at five major areas to develop our. Personnel details are as follows.
1) Innovation - where we took part in the PF+KM project (Productivity Facilitator Knowledge Management) conducted 

by Thailand Productivity Institute. The purpose was to enhance internal knowledge through productivity tools such as staff  
recommendations and the 7 QC Tools as well as to introduce the information technology system to reduce 7 waste towards our 
journey to become a green business.

2) Anti Corruption - we managed to convince 13 suppliers and customers to sign a Memorandum of Understanding (MOU) 
with us as part of the anti-corruption coalition to nurture transparency and the fraudster-free culture and society.

3) Social responsibility - We expanded our “happy living village” to cover another community at Moo Baan Klong Ta Muen, 
Tambon Thungpo, Nadee District, Prachinburi Province. The chemical-free rice farming initiative was also extended from the Khao 
Chakan District Police Station to cover the community at Tambon Khao Chakan to which 10 households pledged their collaboration.

4) Supply chain management - We collaborated with Office of Logistics, Department of Primary Industries and Mine, Ministry 
of Industry, to act as the agency’s consultant on supply chain development. We were awarded for our commitment in logistic 
development and warehousing development.

5) Business development - To achieve our vision to build and develop an environmental-friendly business.
We updated our master plan training program to reflect the goal annually. Programs were still divided into three main areas 

covering 261 training courses as follows.
1) Basic knowledge, which was translated into 112 training courses including, among a few, training on ISO 9001/ISO 14001/

OHSAS 18001, Thai Labor Standard: 8001, Anti-corruption, social responsibility and energy management. Others included on-the-job 
training where knowledge were transferred from supervisors to staff such as training on product knowledge, work procedures, 
work manuals, HSSE, labor protection laws and business ethics.

2) Supplementary knowledge, Total training 136 course 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. This operation resulted to the company was certified by the Health Promotion Foundation 
Office as an operating center for the learning of three groups of skills, namely, multi skills through the on-the-job skill matrix, life 
skills and work skills through the Coach the Coach mechanism.

3) Vocational knowledge, which was translated into 13 training courses to deepen the vocational knowledge of technical 
staff for improvement of productivity and innovation as reflected through the KM & Innovation course work and the Innovation 
and Technology for Product Design training program.

Other training programs included Creativity and Innovation, the Ethical Leadership Program. the Verifying the CAC Checklist: 
Experience Sharing from Auditor and the HR as a Coach program. 

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 2016

 Employee
        Group  Staff-Officer  supervisor  Manager 
Main Topic

1. Working 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 : ISO 9001/14001/OHSAS18001/ Thai Labor-Standard : 8001/
  Personnel Management / labour laws / other laws
  Anti-corruption : ethics for sustainable organization
  Happy 8 Work Places / Corporate Social Responsibility (CSR : ISO 26000)
  5S activities / Quality Control Circle (QCC) / Kaizen Suggestion System (KSS) / Productivity Facilitator
  + knowledge Management/ National Skill Testing in Electrician / Confined Space / Gas Control 
  / First Aid and Basic Life Support
  Awareness of quality/safety/environment  Specification of ISO9001/14001/OHSAS18001  
      Thai Labor-Standard : 8001/Green Factory
    Innovation Thinking / KM & Innovation / Supply Chain Management
  Mind Mapping Productivity tools/ Presentation/Communication
    Total Quality Management : TQM
2. Supplementary   Safety officer supervisor / Committee Safety officer management/ / Committee of
   knowledge in work   of Safety, Occupational Health and  Safety, Occupational Health and Working 
    Working Environment  Environment 
  Organizational HR for line Manager Total Quality Management : TQM
  Communication Teaching/Coaching  Meeting techniques/Time management
    Command  Conflict management
    Moral/Ethics for supervisors HRM & HRD
    Supervisory Skill Development Proactive & Defensive Marketing Strategy in AEC
3. Vocational Vocational careers: Engineer, Accountant, Scientist. For example, protect the solar power system from 
   Knowledge  lightning/ New Auditor’s Report/Measuring instrument for wastewater treatment systems, industrial robot 
  technology ,the significant finance for accountant

Human Resources Development and Training by Position for the Year 2016
In 2016, the Company provided a total of 261 employee training/development programs. Each employee received on  

average 21.37 hours of training per person. The human resource development expenditure of 2,048.02 Baht/person and the number 
of employees who received training equaled 97.89% of the total employees of the Company.

The HR development plan in year 2017
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 2016. 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 Executives

Mr. Suradej Boonyawatana Age 66 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

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
 Training on Independent Observer Program (IOP) Course, Class 3/2016
 Training on Board Matters and Trends (BMT) Course, Class 1/2016

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
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Mrs. Duangthip Eamrungroj Age 61 Years
Director and Authorized Director
Date of Appointment  : 22 August 2012 
Member of the Remuneration Committee
Date of Appointment : 22 February 2013

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 Program, Batch 5/2016

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

Mr. Somchai Choonharas Age 66 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, Thammasat  University
 Higher Diploma in English Marketing Course (MIM), Thammasat 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
 Training on Ethical Leadership : Combating Corruption Together Course, 2016

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
 2015 – Present Director PM SE Company Limited
 2015 – Present Chairman Green Net SE Company Limited
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Mrs. Walairat Pongjitt Age 54 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
Extra Training
  Training on Strategic CFO in Capital Market Program, Class 2/2016

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

Mr. Ekkarat Kladpan Age 58 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
  Training on Independent Observer Program (IOP) Course, Class 5/2016

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
  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 75 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 of 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 – 2015 Independent Director and Chairman of the Audit Committee 

  Premier Enterprise Public Company Limited
Position on the other Firm (Non – Listed Company)
  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 – Present Qualified Person Committee of Financial and Accountant,  

  Office of the Civil Service Commission
  2014 – Present Committee Bureau of Tax Auditing Standards, The Revenue 

   Department
  Present Dean, Faculty of Accountancy, Siam Technology College

Mr. Chaiyavat Nitayaporn Age 66 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
  Training on Independent Observer Program (IOP) Course, Class 5/2016

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
  2016 – Present IIndependent observer  from the CAC together with 

  Department of Comptroller-General, Ministry of Finance, 
  in the procurement project for government agencies/
  state-owned enterprises.
  - The Prachuab Khiri Khan-Chumporn Highway Construction 
   Project of Department of Highways.
  - The Major Aircraft Overhaul Project, Department of 
   Civil Aviation.
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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

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
  Training on Independent Observer Program (IOP) Course, Class 3/2016

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

Mr. Montol Hunsakunarom Age 45 Years
Managing Director
Date of Appointment : 1 January 2014 
Director and Authorized Director 
Date of Appointment : 24 April 2014

Mr. Paritud Bhandhubanyong Age 62 Years
Independent Director and Member of the Audit Committee
Date of Appointment : 22 August 2012
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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
  2011 – 2012 Department Manager - Marketing and Sales for Building  

  Material Products
  Premier Products Company Limited     
  2012 – 2015 Assistant Managing Director – Factory Unit

  Premier Products Public Company Limited 
  2015 – Present Assistant Managing Director – Production and Research 

  & Development
  Premier Products Public Company Limited

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

  Premier Products Public Company Limited

Miss Nattaya Nuanplub Age 54 Years
Assistant Managing Director – Accounting & Finance
Date of Appointment  : 1 May 2007

Mr. Natthachai Puangpradith Age 50 Years
Assistant Managing Director – Production and  
Research & Development 
Date of Appointment : 1 June 2012
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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 – 2015 Assistant Managing Director -  

  Sales for Environmental Products Unit
  Premier Products Public Company Limited
  2016 – Present Assistant Managing Director -  

  Environmental and Building Materials Engineering
  Premier Products Public Company Limited

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 – 2012  Department Manager - Human Resources 

   and Administration
   Premier Products Company Limited
  2012 – June 2013  Department Manager - Human Resources 

   and Administration
   Premier Products Public Company Limited
  June 2013 – Present Assistant Managing Director - Human Resources 

   Premier Products Public Company Limited

Mr. Pornsun Chutep Age 58 Years
Assistant Managing Director – Human Resources
Date of Appointment : 1 June 2013

Mr. Decha Kaewparuehaschai Age 49 Years
Assistant Managing Director – Environmental and Building  
Materials Engineering
Date of Appointment : 1 June 2012
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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
  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
  Jan. 2015 – Dec. 2015 Assistant Managing Director - Sales for Building Material  

  and Clean Energy Products Unit
  Premier Products Public Company Limited
  2016 – Present Assistant Managing Director - Electrical and 

  Clean Energy Engineering
  Premier Products Public Company Limited

  

Mr. Surasak Passorn Age 46 Years
Assistant Managing Director – Electrical and  
Clean Energy Engineering
Date of Appointment : 1 June 2013

Education 
 Master of Business Administration (Marketing), Bangkok University
 Bachelor’s degree of Business Administration (Marketing), Assumption 

 University of Thailand (ABAC)
Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None 
Experiences over the Past 5 Years
  Mar. 2010 – Feb. 2015 Sales Director

  Phinsawan Hi-Tech Company Limited
  Mar. 2015 – Dec. 2015 Deputy Managing Director

  Premier Home Appliance Company Limited
  Jan. 2016 – 30 Nov. 2016 Assistant Managing Director -  

  Sales for Environmental Products 
  Premier Products Public Company Limited

Mr. Songpol    Thongsarnsern Age 49 Years
Assistant Managing Director – Sales for Environmental Products
Date of Appointment : 1 January 2016
Date of Resignation of position : 30 November 2016
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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
  Training on Driving Company Success with IT Governance (ITG) Course,  

 class 2/2016
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

Mr. Akapun Nuanmuang Age 53 Years
Corporate Director, Internal Audit
Date of Appointment : 16 May 2012

Mr. Teerapol Juthapornpong Age 52 Years
Company Secretary
Date of Appointment : 10 August 2012 

 Detail of Internal Audit Detail of Company Secretary 
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Name

 31 December 2015 31 December 2016 Increase
 Number of %  Number of % (Decrease)
  share owned  share owned

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  - - - - -

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

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

Mr. Songpol Thongsarnsern  - - - - -

Total  - - - - -

 
Name

 31 December 2015 31 December 2016 Increase
 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 Pongjitt (Spouse)  - - - - -
Miss Monpatsorn Pongjitt (Minor Child) - - - - -
Mr. Waritthorn Pongjitt (Minor Child)  - - - - -

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

Mr. Chaiyavat Nitayaporn  - - - - -

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

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

Total  4,403,900 1.47 4,403,900 1.47 -

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

As at 31 December 2016
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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:

   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.
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   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 shareholders can download the proxy forms from the Company’s website. The Board determined that the Company must also 

provide revenue stamps for the shareholders to attach to the proxy forms. In addition, the shareholders who attend the meeting after the 
Chairman has declared it duly convened are provided with the right to vote on the agenda item under consideration where the vote has 
not been casted and the shareholders shall be counted as part of the quorum as from the agenda where he first attended, except in the 
case where the shareholders’ meeting considers otherwise.

2. Procedures on the Shareholders’ Meeting Date
 2.1 The Board of Directors encourages the use of technology with the shareholders’ meetings, including registration of the 

attending shareholders and vote counting and reporting, so that the meeting can be conducted quickly, accurately and precisely.
 2.2 Directors’ Attendance at Shareholders’ Meetings. 
  2.2.1 All directors should attend the shareholders’ meetings.
  2.2.2 In the case where not all the directors can attend, at least the following persons must attend the shareholders’ meetings:
   1) Chairman
   2) Managing Director
   3) Chairman of the Audit Committee
   4) Chairman of the Remuneration Committee. 
  2.2.3 The shareholders are presented with the opportunity to pose questions to the chairpersons of the various  

committees on matters in which they are involved.
 2.3 In the shareholders’ meeting, voting is made separately for each item in the case of several items in an agenda, such as 

the election of directors.
 2.4 The Company has in place a process for vote counting, storage of voting papers for every agenda item and full video 

recording of the meetings, which is disclosed on the Company’s website. The meeting and vote counting for every agenda item are  
conducted with transparency and accountability.

 2.5 The Chairman has allocated adequate time for discussion and encourages the shareholders to express opinions and pose 
questions related to the Company to the meeting.

3. Preparation and Disclosure of the Minutes of the Shareholders’ Meetings
 3.1 The minutes of shareholders meetings records the explanation of the voting and vote counting procedures used to the 

meeting prior to commencement of the meeting, as well as the opportunity provided for the shareholders to raise issues and questions. 
It also records the questions and answers, the voting results for each agenda item of the number of shareholders approving, dissenting 
and abstaining, and the list of directors who attended or missed the meetings.

 3.2 The Company discloses to the public the voting results and the minutes of the meeting on its website. The details of the 
practice are as follows:

  3.2.1 Disclose the resolutions of the meeting separated into approving, dissenting or abstaining votes on the next working day.
  3.2.2 Disseminate the minutes of the meeting within 14 days from the shareholders’ meetings to serve as a channel 

for shareholders to express an opinion without having to wait for the next meeting.
  3.2.3 Post the videos of the shareholders’ meeting on the Company’s website.
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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 2016, the Company held the meeting on April 21, 2016 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 91 shareholders attended the meeting in person and by proxy or 68.0004% of the total number of subscribed shares. 
The meeting was attended by all 9 directors comprising the Chairman and Chairman of the Remuneration Committee, Chairman of the 
Audit Committee, Managing Director, and 6 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 2016, 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 2016, 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:

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.

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) 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.
  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.
  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.
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 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.

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.
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  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 2016, 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 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  
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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 safety 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. 
  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.
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 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 2016, 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 2016, 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. In addition, for 
ready move to industry 4.0, the Company also reviewed the job description, job evaluation which involved by staffs.

 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 9 cases accidents, 2 cases of absences and no illness or disease from work. In 2016, the Company 
has established additional measures namely “Lucky to find the accident” to reward and remind safety awareness.

 The Company was awarded the model factory for health, safety, sanitation and environment (HSSE) practices at the 
national level and the outstanding workplace for labor relations and welfare. We have also been certified Thai Labor 
Standard 8001 at the highest stage of the beginning level.

 In 2016, The Company launched a campaign to raise savings awareness among staff through provident fund and 
savings cooperatives schemes. The number of Premier’s provident fund’s membership rose 1.44% from the previous 
year to stand at 420, which accounted for 70.95% of all employees. The savings cooperatives meanwhile recorded 
271 members or 45.78% of all employers, representing a 15.31% increase from the year before.

 The Company was certified the ISO 14001:2004 environmental management system by TUV Nord on January 9, 2015. 
As we managed to develop our wastewater system that resulted in potable-quality water, we were selected by the 
Water Institute for Sustainability, FTI, and Department of Groundwater Resources as a prototype factory for water 
management. The knowledge was also shared with other five factories in the network. We also acted as a facilitator  
through collaboration with the Prachinburi Province Industry Office, Department of Industrial Works, to implement 
the green factory model in more than 60 plants. We have also patented our biological odor treatment system for  
commercial purpose. In the energy area, we introduced energy-saving technology in our production process and are 
on the journey to make our factory and office green in 2017.

 Regarding our community work, we managed to help Klong Ta Muen Village produce drinking water on its own using 
our water knowledge, enabling each household to save Baht 330 from its water expenses a month. At Kok Ki Lek 
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Village, with government subsidy, its existing drinking water system was further enhanced as a coin-operated water 
vending machine replacing the manual carriage. In the organic farming area, our bacteria knowledge was developed 
into effective microorganism (EM) natural fertilizer that helped communities spending less on chemical fertilizer and 
consumers having a better quality of life.

 The Company was certified a member of the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption. We 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. Being a certified member of the Collective Action Coalition  
against Corruption (CAC), we produced an anti-corruption booklet, formulated an anti-corruption policy and set up  
implementation procedures. Training was organized to raise awareness on integrity and ethics. We also did a corruption 
risk assessment, monitored and reviewed the policy and processes as well as reported the practices while transferring  
knowledge to subsidiaries to ensure across-the-board action. The corporate governance working committee was  
established to oversee anti-corruption activities where awareness activities were held to encourage staff to complete online 
questionnaire to learn more about anti-corruption practices. Premier also participated in the anti-corruption day and actively 
invited customers and suppliers to take part in the anti-corruption endeavor. We managed to convince 13 customers  
to sign the Memorandum of Understanding (MOU) with us to express strong commitment to business transparency. 
We also informed more than 60 customers and suppliers to not giving us gifts. In 2016, we renewed our membership  
of the CAC and are currently waiting for approval.

 The Company has prepared a Sustainability Development Report on corporate social responsibility for sustainable 
development as a separate report from its annual report based on the guidelines for corporate social  
responsibility of the Stock Exchange of Thailand under the vision, mission and philosophy of the Premier Group of  
“The Premier Business, The Premier People, The Premier Society” and the framework of the Global Reporting  
Initiatives (GRI 4). The report is disclosed on the Company’s website.

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 3: The Role of Stakeholders are as follows :

The Company did not prepare an integrated report as we believes that the disclosure of information in both its annual statements 
(form 56-1) and annual report in terms of content and essence was completed and unnecessary to prepare an integrated report.

Chapter 4 Disclosure and Transparency
The Board of Directors recognizes the importance of disclosure of information, both financial and non-financial, that is  

accurate, complete and transparent as stipulated by the regulations of the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock  
Exchange of Thailand (SET), as well as other material information that may affect the price of the Company’s securities that  
influences the decision-making process of its investors and stakeholders. Information on the Company is disseminated to the shareholders,  
investors and general public through the channels of the SET and the Company’s website in Thai and English, which is constantly updated.

The Company has set guidelines on the disclosure and transparency of information as follows:
1. Disclosure of Information
 1.1 The Board of Directors has mechanisms to ensure that the information disclosed to the investors is accurate, not  

misleading and adequate for their decision-making as follows: 
   1) The disclosure of material information, both financial and non-financial, of the Company is accurate, complete,  

     timely, transparent and in accordance with the criteria stipulated by the SEC and the SET.
   2) The effectiveness of the disclosure process is evaluated regularly.
 1.2 The Board of Directors provides a summary of the corporate governance policy, code of conduct, risk management 

policy and corporate social responsibility policy as approved by the Board and the steps in implementing such policies, including cases of  
non-compliance along with the reasons, through various channels, such as the Company’s annual report and website.

 1.3 The Board of Directors has arranged for the Report of the Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements to 
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be presented together with the report of the independent auditor in the annual report. The report covers the following subjects:
   1) Compliance with generally accepted accounting principles that is suitable for the business and use of appropriate  

     accounting policies that are consistently adopted.
   2) The financial reports contain information that is accurate, complete and factual in accordance with accounting standards.
   3) The Report of the Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements is signed by the Chairman  

     and the Managing Director. 
 1.4 The Board of Directors encourages the Company to prepare a Management Discussion and Analysis (MD&A) to supplement 

the disclosure of each quarterly financial statement. This is done in order for investors to be informed of the information and to understand 
the changes that occurred to the financial position and results of operations, the significant changes in the Company, including factors and 
events that affect the financial position or results of operations, and not just be presented with only the figures in the financial statements.

 1.5 The Board of Directors stipulates that the audit and other fees of the auditor be disclosed in the Company’s annual report.
 1.6 The Board of Directors stipulates that the following information be disclosed in the annual report:
   1) Roles, duties and opinions from their work performance in the previous year of the Board of Directors.
   2) Roles, duties and opinions from their work performance in the previous year of the committees.
   3) Number of meetings held and attendance record of each director in the previous year.
   4) Record of training and ongoing professional education of the directors.
 1.7 The Board of Directors discloses the procedures for nomination of directors, procedures for assessment of the Board of 

Directors as a whole and individually, procedures for assessment of the Chief Executive Officer, and the policy for remuneration of directors 
and executives that corresponds with the duties and responsibilities of each person, including the forms and manner of remuneration, the 
remuneration amount and the amount of payment received by each director as a director of the Company’s subsidiary.

2. Minimum Information Disclosed on the Company’s Website
 2.1 In addition to disclosing information as specified by the regulations through the SET, annual statements (Form 56-1), and 

annual report, the Board of Directors deems it appropriate to regularly disclose information that is up-to-date both in Thai and English 
through other channels, such as the Company’s website. The minimum information on the Company’s website should at least comprise 
the following and must be regularly updated:

  1) Vision and mission of the Company;
  2) Nature of business of the Company;
  3) Organization chart and list of members of the Board of Directors and management team;
  4) Qualification and experience of the Company Secretary;
  5) Financial statements and reports on the financial position and results of operations for both the current and prior year.
  6) Downloadable annual statements (Form 56-1), and annual report;
  7) Information or other materials provided in briefings to analysts, fund managers and the media;
  8) Direct and indirect shareholding structure;
  9) Group corporate structure, detailing the subsidiaries, affiliates, joint ventures and special purpose enterprises/ 

    vehicles (SPEs/SPVs);
  10) Direct and indirect shareholding of beneficial owners holding 5% or more of the total paid-up shares with voting rights;
  11) Direct and indirect shareholdings of major and/or substantial shareholders, directors, and senior management;
  12) Notice of the annual general meeting and extraordinary general meetings;
  13) Articles of Association, Memorandum of Association and shareholders’ agreement (if any);
  14) Policy and practices according to the principles of good corporate governance of the Company;
  15) Risk management policy and its implementation;
  16) Charter or responsibilities, qualifications and term of office of the Board of Directors, including the types of  

    decisions requiring Board approval;
  17) Charter or responsibilities, qualifications and term of office of the committees;
  18) Code of conduct of the Company’s employees and directors;
  19) Code of conduct of the investor relations officer;
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  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 2016, Premier managed to distributed both Thai and English annual reports within 120 days from end of our fiscal  

period where the reports were sent to shareholders together with an invitation to attend the shareholders’ meeting on March 18, 2016. The 
interested public can also download the same reports from our website on the same day. In addition, we successfully posted the latest  
minutes of meeting on our website within 14 days after the annual general meeting of shareholders (AGM). 

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 13, 2016. We also provide the opportunities to shareholders visited our production at Kabinburi Industrial Zone, Tambol Nong 
Ki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Province on September 27, 2016 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 such internal 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.

3. The company did not disclose details of remuneration of Chief Executive Officer as the Company has a policy of not disclosing 
the individual remuneration including Chief Executive Officer to third parties.

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 
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the criteria of knowledge, competency and suitability of the person to be appointed as a director rather than on the criteria on  
proportion of investments.

 1.6 The Company takes into account the benefits to corporate management according to the director nomination process set 
by the Company rather than the number or proportion of independent directors.

 1.7 The Board of Directors has determined the tenure of each term of office but has not set the limit on the number of 
consecutive terms in office.

 1.8 The Board considers the qualifications of the person to be appointed as an “independent director” to ensure that the 
independent directors of the Company are truly independent and are appropriate for the specific nature of the Company. Their independence 
must at least be in accordance with the criteria set by the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET).

 1.9 The continuous tenure of the independent director will be beneficial to the corporate management and business  
operations of the Company. In addition, the search for a competent person to serve as independent directors cannot be  
implemented immediately.

 1.10 The Chairman of the Board and the Managing Director have different roles and responsibilities. The Board has clearly 
defined the roles and responsibilities of the Chairman and the Managing Director and has recruited different persons to hold the positions 
of Chairman and Managing Director so that neither person has unlimited power.

 1.11 The Company respects the judgment of the Managing Director and senior executives of the Company not to serve as 
a director of other companies with the same business as or are in competition with the business of the Company or are contrary to the 
interests of the Company.

 1.12 The Company has appointed a Company Secretary to be responsible for advising on laws and regulations of relevance to 
the Board of Directors and for overseeing the activities of the Board, including coordinating the compliance with the Board’s resolutions.

 The Board of Directors has determined the qualifications and experience of the appropriate Company Secretary who will perform 
the duty as the secretary of the Company. The qualifications and experience of the Company Secretary are disclosed in the annual report 
and on the website of the Company.

 1.13 The Company Secretary has received training and continuous development in legal, accountancy, or company secretarial 
practices. The Company determines the qualifications and appoints a person as the Company Secretary by taking into consideration of 
mainly his knowledge, capability and work experience, disregarding whether such person is a permanent employee of the Company or not.

2. Committees 
 2.1 The Board of Director has appointed an Audit Committee in accordance with the requirement of the Stock Exchange of 

Thailand with a term of office of 3 year to perform specific duties and to propose matters for consideration or acknowledgement by the 
Board. The Audit Committee has rights and duties as set out in the Scope of Responsibilities of the Audit Committee and has qualifications 
according to the criteria prescribed by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC).

 2.2 The Board of Directors appointed a Remuneration Committee comprising 3 members to consider the criteria for and form of 
remuneration to the directors and present its opinion to the Board, which the Board must propose to the shareholders’ meeting for approval.

 2.3 The Board of Directors appointed a Nomination Committee where the entire Board, except for directors with conflicts of 
interest, will consider the criteria and process for nomination of persons with appropriate qualifications to serve as directors, as well as 
select persons according to the determined nomination process and present its recommendation to the Board, which will propose these 
nominees to the shareholders’ meeting for appointment as directors.

3. Roles and Responsibilities of the Board
 3.1 The Board’s duties and responsibilities should include the following matters:
   1) The Board of Directors has the authority to approve various matters of the Company according to the scope of duties  

prescribed by the laws, the Articles of Association, the Board of Directors’ charter, and by resolution of the shareholders meetings, as 
well as consider and approve key matters on the Company’s operations, such as the vision and mission, strategy, financial targets, risks, 
plans, budgets, the corporate governance policy and the anti-corruption policy, including regular review and approval to be in line with the 
Company’s situation.

   2) Monitor and ensure efficient and effective implementation by the management of approved policies, strategies and plans.
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   3) Internal control and risk management, including the process for receiving and handling complaints.
   4) Ensure long-term business continuity, including employee development plan and succession plan.
 3.2 The Board of Directors has determined in writing a corporate governance policy for the Company as follows:
   1) The Board has determined and approved a written corporate governance policy.
   2) Communicate to everyone in the organization for their understanding.
   3) Have method to encourage everyone in the organization to comply with the corporate governance policy.
   4) Assess compliance to the corporate governance policy and review the policy at least annually.
 3.3 The Board of Director promotes the preparation of a written code of conduct so all directors, executives and employees 

will understand the ethical standards the Company uses in its business operations and seriously monitors compliance with the code.
 3.4 The Board of Directors considers any conflict of interests thoroughly. There should be clear guidelines on the approval of 

transactions with possible conflicts of interest, which is chiefly for the best interests of the Company and all its shareholders. Persons with 
vested interests should not participate in the decision-making process. The Board should also monitor compliance with regulations regarding 
the procedures for and disclosure of information on transactions that may have conflicts of interest to ensure accuracy and completeness.

 3.5 The Board of Directors ensures that internal control systems for financial reporting and compliance with  
regulations and policies are in place. The Board has assigned a person or a department that is independent to audit such systems and to 
review the main systems at least annually, as well as disclose the review results in the annual report.

 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.
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 4.7 The Chairman allocated adequate time for the management to propose matters and enough time for all directors to discuss 
important problems carefully. The Chairman promotes the prudent use of discretion. All directors paid attention to all matters raised at the 
meeting, including those concerning corporate governance.

 4.8 The Board of Directors encourages the Managing Director to invite the senior executives to attend the Board meetings to 
provide additional information on the problems to which they are directly related and to provide an opportunity for the Board to learn more 
about the senior executives for use in supporting the consideration of the succession plan.

 4.9 The Board of Directors has access to additional necessary information from the Managing Director, Company Secretary 
or other executives assigned under the scope of the policy set. If necessary, the Board may obtain independent opinions from external 
consultants or practitioners at the Company’s expense.

 4.10 The Board of Directors considers it a policy to provide opportunities for non-executive directors to meet among themselves 
as necessary to discuss various management issues of interest without participation of the management and to inform the Managing 
Director of the outcome of such meetings.

 4.11 The minutes of the meeting should consist of at least the following information and there should be a good storage 
system with easy data search but cannot be amended without approval of a Board meeting.

    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 2016, 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:
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Section 1 : Status of Ahievements
Section 2 : Performance Measures
    2.1 Leadership
    2.2 Strategy formulation
    2.3 Strategy execution
    2.4 Financial planning/performance
    2.5 Relationships with the Board
    2.6 External relations
    2.7 Human resources management/relations
    2.8 Succession
    2.9 Product/service knowledge
    2.10 Personal qualities
Section 3 : Development Needs 
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 2016, the Directors have attended seminars and training courses of the Thai Institute of Director (IOD) as follows:

 Name  Position Training Course in 2016 Training
    Period (Days)
1. Mr. Suradej Boonyawatana Chairman - Independent Observer Program  2
 Chief Executive Officer and  (IOP) Course, Class 3 Year 2016
 Chairman of Remuneration Committee  - Board Matters and Trends (BMT) 2
   Course, Class 1 Year 2016
2. Dr. Somchai Choonharas Director - Ethical Leadership Combating 1
   Corruption Together Course, Year 2016 
3. Mrs. Duangthip Eamrungroj Director - Family Business Governance  2  
   for Sustainability Program (FBG)
   Class 5 Year 2016
4. Mr. Ekkarat Kladpan Director - Independent Observer Program  2
   (IOP) Class 5 Year 2016
5. Mr. Chaiyavat Nitayaporn Independent Director and - Independent Observer Program  2
 Member of Audit Committee  (IOP) Class 5 Year 2016
6. Mr. Paritud Bhandhubanyong Independent Director and - Independent Observer Program 2
 Member of Audit Committee  (IOP) Class 3 Year 2016
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2. Committees 

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

As at December 31, 2016, the Audit Committee comprised 3 members:

In 2016, 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.
    The number of audit committee meetings and attendance of such meetings by each committee member.

 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.



210    Annual Report 2016

 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

    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, 2016, the Remuneration Committee comprised 3 members:

Mr.Titipat Jiemrugeekul served as the secretary of the Remuneration Committee and was appointed since February 3, 2016.
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.
Risk Management Committee

As at December 31, 2016, the Risk Management Committee comprised 7 members of which 1 member is a director and 6 members 
are senior executives:
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 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. Pornsun Chutep  Member of Risk Management Committee 3/3

5. Mr. Surasak Passorn  Member of Risk Management Committee 3/3

6. Mr. Songpol Thongsarnsern* Member of Risk Management Committee 3/3

7. Mr. Decha Kaewparuehaschai Member and Secretary of Risk Management Committee 3/3

*No.6 Mr. Songpol Thongsarnsern has resigned from the Company’s management, effect from December 1, 2016.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee
1) Define, review and propose risk management policies for the Company’s transactions, such as strategy risk, financial risk,  

marketing risk, sales risk, operational risk, regulatory risk, legal risk, etc.
2) Put in place risk assessment and risk management plan, as well as prepare a risk management handbook, and supervise and 

monitor implementation.
3) Review the guidelines and tools for risk management to ensure efficiency and suitability to the nature and size of the risk for 

the Company’s transactions.
4) Review risk limits or acceptable risk levels and corrective measure in case the risk does not correspond with the  

determined risk limit or acceptable risk level.
5) Monitor, evaluate, correct and improve the results of the risk management of various risks under normal conditions and during 

a crisis situation.

3. Selection and Appointment of Directors and Executives

The Board of Directors appointed a Nomination Committee where the entire Board, except for directors with conflicts of interest, 
will make the consideration. The criteria for the selection and appointment of directors and executives are as follows:

1) Independent Directors
The Board of Directors or the shareholders’ meeting (depending on the case) shall appoint independent directors to join the  

Company’s Board. The Company has a policy that not less than one-third of the Board must be independent directors and that it must 
have at least 3 audit committee members. Currently, the Company has 3 independent directors, namely Miss Chnida Suwanjutha,  
Mr. Chaiyavat Nitayaporn and Mr. Paritud Bhandhubanyong.

The Company has defined an independent director as specified in the regulations of the Securities and Exchange Commission  
and the Stock Exchange of Thailand according to notification Tor Jor. 4/2552 of the Capital Market Supervisory Board dated February 20, 
2009 regarding the qualifications of the independent director. Independent director means a director who has the following qualifications:

1. Must not hold more than 1 per cent of all shares with voting rights of the Company, its parent company, a subsidiary company, 
an affiliated company, major shareholder or a controlling person of the Company. This shall also include shareholding by related persons 
of the independent director.

2. Must not be or have been either a director with management authority, an employee, staff, consultant on retainer or 
a controlling person of the Company, unless relieved of such characteristics for not less than two years prior to appointment.  
Such prohibited characteristic shall not include independent directors who are former government officials or consultants to a government 
agency that is a major shareholder or a controlling person of the Company.

3. Not being a person related by blood or by legal registration as a father, mother, spouse, sibling and child, including spouse of 
children of the executive, major shareholder, controlling person of the Company or any persons that has been nominated as an executive 
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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 
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the number of directors to be elected at that time is exceeded, the chairman of the meeting shall cast the deciding vote.
 3. At every annual general meeting of shareholders, one-third of the directors shall retire. If one-third is not a round number, 

the number closest thereto shall be the applicable number.
 The directors to vacate office within the first and second year following company registration shall draw lots. In subsequent 

years, the directors serving the longest shall retire. The directors who retire by rotation are eligible for re-election by the shareholders.
 4. Any director who wishes to resign from office shall submit a letter of resignation to the Company. The resignation shall be 

effective on the date that the Company receives the letter. The director may notify the Registrar of his resignation.
 5. In the event that a position of director becomes vacant for any reason other than the end of the office term, the Board 

of Directors shall appoint any individual with the characteristics prescribed by law to be a new director at the next Board meeting, except 
if the remaining office term is less than 2 months. The replacement director shall hold office only for the remainder of the office term of 
the director whom he replaces.

 The resolution of the Board of Directors pursuant to the first paragraph must consist of votes of not less than three-fourths 
of the number of remaining directors.

 6. The shareholders’ meeting may remove any director from office before the end of term with a resolution of not less than 
three-fourths of the total votes of shareholders present and eligible to vote and altogether holding not less than one-half of the total number 
of all shares held by the shareholders present and eligible to vote at that meeting.

B. Audit Committee
The Board of Directors appoints at least 3 persons to serve as the Audit Committee of the Company. Each member of the Audit 

Committee must be an independent director and must possess the qualifications stipulated by the securities and exchange laws, as well 
as relevant notifications, regulation and/or rules of the Stock Exchange of Thailand that prescribes the qualifications and scope of duties 
and responsibilities of the Audit Committee.

C. Executives
The Company has a policy to recruit executives through the selection of persons who possess knowledge, capability, skill and  

experience beneficial for the Company’s operations, fully understands the Company’s business and is capable of managing the business 
to achieve the objectives and goals set by the Board of Directors. Selections are made in accordance with the human resource regulations 
and must be approved by the Board of Directors and/or any person assigned by the Board of Directors.

4. Governance of the Subsidiary’s Operations

The Company has a policy for its subsidiaries to adhere to and comply with the corporate governance principles of the Company  
according to the guidelines set by the Company. It is set in the authorization manual of the subsidiaries that important operations or material  
transactions must first be approved by the Company’s Board of Directors. In addition, a large number of directors of the subsidiaries are 
also directors of the Company and, therefore, the various operations of the subsidiaries will largely take into consideration and adhere to 
the guidelines for operation of the Company.

5. Supervision of Inside Information Usage

The Company supervises and protects against the use of inside information according to the good corporate governance principles, 
as well as requires the directors and executives to disclose information on their interests and those their related parties. The Company 
has the following guidelines:

 1) Set policies regarding the safe-guarding of the information system in order to maintain the standard of the work system, 
computer system, and information and communication system, which are important in the creation of a control system of quality.

 2) Set policies regarding trade secrets and intellectual properties. The Company has entered into confidentially agreements 
with its employees, contractors, suppliers/service providers and visitors of the Company to prevent disclosure of information or news of the 
Company and its subsidiaries that are confidential. In addition, the employees are prohibited from infringement of the intellectual property 
rights of others.
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 3) The Board of Directors has set in writing the procedures for use of inside information to promote transparency, equality 
and fairness equally to all shareholders and to prevent the use of such non-public information for personal gains, as well as avoid criticism 
regarding the appropriateness of the trading of the Company’s securities. The directors, executives and employees of the Company must 
protect the secret and/or inside information of the Company and may not disclose or use such information, directly or indirectly, for personal 
gains for oneself or others. They must not trade, transfer or receive securities of the Company by using the Company’s secret and/or inside 
information except where the information has been made public and must not enter into any transaction by using the Company’s secret 
and/or inside information, which may directly or indirectly cause losses to the Company. They are also prohibited from trading, transferring 
or receiving the Company’s securities for a period of 1 month prior to the disclosure of the Company’s financial statements and 2 work-
ing 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

Item Company Paying Auditor Audit Fee (Baht)

 1  Premier Products Public Co., Ltd. Miss Siraporn Ouaanunkun 1,430,000

 2 Premier Home Appliance Co., Ltd.  Miss Siraporn Ouaanunkun 70,000

 3  Infinite Green Co., Ltd. Miss Siraporn Ouaanunkun 610,000

 4  PP Green Energy Co., Ltd. Miss Siraporn Ouaanunkun 40,000

Total Remuneration Paid for the Audit  2,150,000

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:

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 2016 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
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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.
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 2016, 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  

Companies (CGR) in Chapter 5: Responsibilities of the Board of Directors are as follows :
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 capability to perform its tasks. The 
non-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 
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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.

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 Chairman was not an independent director as the appointment of the Chairman 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 Chairman and the Chief Executive Officer is the same person, as the appointment of the Chairman, 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  
necessary 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 
provides 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 2016, 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 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.



Premier Products Public Company Limited    217 

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:

Large Sustainable 
Social Impacts

Platforms for Engagement 
and Participation

Eco - System that leads to Critical  
Mass and Active Citizens
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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.

  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 services 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 

   independently 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  
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   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.

  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”.
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  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 principles on human rights, including protect rights of stakeholders that was damaged 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 
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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.

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. 5/2016 consisting of the Board of Directors and 3 Audit Committee held on 7th November,  
2016 had evaluated the internal control of the Company in 2016 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 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.

Internal control and risk management
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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 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, 



224    Annual Report 2016

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.

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 / 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. 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 
sufficiency 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 
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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.

 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 at least, 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

The property market and the construction industry were very much in doldrums throughout 2016. This effectively minimized 
the market size of environmental products and construction materials, resulting in tougher competition. The industry turned towards 
a pricing strategy to maintain market shares. However, thanks to our ranges of products, comprehensive services, timely delivery, 
competent personnel in engineering and proactive management that responded to different market conditions and circumstances, 
our sales and profits continued to grow from last year.

2. Summary of Operating Performance

The results of operations of the Company and its subsidiaries for year then ended 31 December 2016, profit for the 
year was Baht 179.26 million, increase Baht 15.63 million. The subsidiaries had profit increased Baht 6.33 million. The result of  
operation after deducting the dividend income had profit increase Baht 9.30 million. The details are as follows

1. The Company’s revenue from sale and service was Baht 1,277.97 million, increasing from the previous year by Baht 
159.85 million, being the increase of revenue from environmental products segment by Baht 60.23 million, the increase of revenue 
from construction materials and industrial products segment by Baht 48.98 million and the increase of revenue from energy saving 
electric appliances segment by Baht 50.64 million. The gross profit margin was at 31.94%, lower than the gross profit margin 
for the previous year which was at 33.02%. The gross profit margin was decreased due to the energy saving electric appliances 
segment transferred from Premier Home Appliance Co., Ltd. on 1 January 2016 which has low gross profit margin rate.

2. The other revenue of the Company was Baht 71.11 million, increasing from the previous year by Baht 32.11 million 
principally due to the increase of dividend income by Baht 42.48 million. The management services income decreased by Baht 
1.03 million. The rental income decreased by Baht 2.66 million. Other revenue decreased by Baht 5.48 million.

3. The selling expense of the Company was Baht 194.72 million, increasing from the previous year by Baht 20.33 million, 
due to the increase in revenue from sale and service. The ratio of selling expense to sales revenue for the year 2016 was at 
15.24%, which is closed to the previous year’s rate at 15.60%. 

4. The administrative expense of the Company was Baht 136.13 million, which is closed to the previous year.
5. The financial expense of the Company was Baht 7.98 million, which is closed to the previous year.
6. The income tax of the Company was Baht 15.99 million, decreasing from the previous year by Baht 1.20 million, being 

the increase of the corporate income tax by Baht 0.82 million and the decrease of the deferred tax by Baht 2.02 million.
7. According to the business operational results of Premier Home Appliance Co., Ltd. for the year, the other revenue from 

sale of trademark was Baht 15.00 million, resulting in the company’s net profit for the year of Baht 12.76 million. 
8. According to the business operational results of Infinite Green Co., Ltd. for the year 2016, the total revenue from sale of 

electricity was Baht 263.63 million, decreasing from the previous year by Baht 18.25 million. The gross profit margin was at 65.27%, 
the earnings from operations before financial expense equaled to Baht 134.13 million and the net profit was Baht 99.93 million.

9. PP Green Energy Co., Ltd. had no revenue from the operation and carried net loss at Baht 0.04 million.

Management Discussion and Analysis (MD&A)
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3. Financial Position

Statement of financial position
As at 31 December   

      Unit: Million Baht

     2016 2015 Increase (Decrease)
  Assets   2,145.65 2,208.10 (62.45)
  Liabilities   968.76 1,141.83 (173.07)
  Shareholders’ equity 1,176.89 1,066.27 110.62

The Significant changes in the financial position are as follows:
1. Trade and Other Receivables as at 31 December 2016 amounted to Baht 301.38 million. The increasing of Baht 3.09 

million from Trade receivable Baht 3.90 million resulted from increase in sale volume. Other receivable decreased by Baht 
0.81 million. 

2. Inventories as at 31 December 2016 amounted to Baht 153.85 million increased by Baht 2.49 million from the previous  
year: raw material decreased by Baht 4.44 million, working in process decreased by Baht 2.97 million, but finished goods 
increased by Baht 3.28 million and goods in transit increased by Baht 6.62 million. 

3. Property plant and equipment as at 31 December 2016 amounted to Baht 1,424.44 million, decreasing from 2015 
by Baht 72.22 million mainly from depreciation expense during the year Baht 93.30 million, acquisition during the year Baht 
21.37 million.

4. Trade and other payables as at 31 December 2016 amounted to Baht 219.76 million increasing from the previous year 
22.49 million Baht. The main reason is decreasing of trade payables of the Company by Baht 35.69 million and decreasing 
of trade payables of PHA by Baht 16.13 million.

5. Loan decrease by Baht 197.75 million, consisting of :
  Short-term loans from financial institutions decreased by Baht 25.03 million.
  Long-term loans from financial institutions decrease by Baht 136.93 million.
  Short-term loans from unrelated parties decreased by Baht 35.79 million.
6. The Shareholders’ equity as at 31 December 2016 amounted to Baht 1,176.89 million, which Baht 958.10 million was 

for the Company only. Comparing to the company’s equity at end of year 2015 which is Baht 857.22 million, the company’s 
equity increased Baht 100.89 million from Profit for the year 2016 of Baht 154.89 million,  Dividend Paid for year 2015 and interim 
dividend totaling Baht 54 million.
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FINANCIAL RATIO

The table the Important Financial Ratio of Financial Position and Operating Performance of The Company and its Subsidiaries  
In 3 Years ago.

   2016 2015 2014

Liquidity Ratio

 Current Ratio (Times) 1.26 1.16 0.93
 Quick Ratio (Times) 0.87 0.80 0.65
 Cash flow from Operations to current liabilities ratio (Times) 0.76 0.61 0.49
 Account Receivable Turnover (Times) 5.05 4.74 5.51
 Collection Period (Days) 71.23 76.00 65.33
 Inventory Turnover Ratio (Times) 11.07 10.46 12.73
 Average Inventory Turnover Period (Days) 32.52 34.43 28.28
 Payable Turnover Ratio (Times) 7.17 6.61 6.92
 Average Payment Period (Days) 50.22 54.43 52.03
 Cash Cycle (Days)  53.53 56.00 41.58

Profitability Ratio   

 Gross Profit Margin (%) 37.67 38.66 36.38
 Operating Profit Margin(%) 13.98 14.15 14.48
 Other Profit Margin (%) 1.38 1.27 1.12
 Cash Flow Margin (%) 154.93 151.20 126.41
 Net Profit Margin (%) 11.47 10.81 11.11
 Return on Equity : ROE (%) 15.98 16.16 22.12

Efficiency Ratio

 Return on Total Assets : ROA (%) 8.23 7.29 8.38
 Return on Fixed Assets (%) 18.66 16.77 17.86
 Assets Turnover Ratio (Times) 0.72 0.67 0.75

Financial Policy Ratio

 Debt to Equity Ratio (Times) 0.82 1.07 1.38
 Interest Coverage Ratio (Times) 8.14 6.55 4.79
 Cashflow Coverage Ratio - Cash Basis (Times) 1.47 0.47 0.65
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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 Technology Public Co., Ltd.  (PT) 
7. Datapro Computer Systems Co., Ltd.  (DCS) 
8. Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.  (DCS Myanmar) 
9. Premier Marketing Public Co., Ltd.  (PM) 
10. P.M. Food Co., Ltd.  (PMF) 
11. Premier Canning Industry Co., Ltd.  (PCI) 
12. Premier Frozen Products Co., Ltd.  (PFP) 
13. PM SE Co., Ltd. (PMSE)
14. Green Net SE Co., Ltd. (GNSE)
15. Premier Products Public Co., Ltd.  (PPP) 
16. Infinite Green Co., Ltd.  (IGC) 
17. PP Green Energy Co., Ltd.  (PPG)  
18. Premier Home Appliance Co., Ltd.  (PHA) 
19. Premier Motors Co., Ltd. (PMC) 
20. Premier Resorts and Hotels Co., Ltd.  (PRH) 
21. Raya Heritage Co., Ltd.  (RYH) 
22. Moo Ban Seri Co., Ltd.  (MS) 
23. Seri Premier Co., Ltd.  (SP) 
24. Premier Assets Co., Ltd. (PAC)
25. Premier Metrobus Co., Ltd.  (PMB)
26. Premier Manufacturing Co., Ltd.  (PMN)
27. Premier Pet Products Co., Ltd.  (P-PET)
28. Sea Harrier Co., Ltd.  (SHR)
29. Premier CE Co., Ltd.  (PCE)
30. Imperial Eagle Co., Ltd.  (IME)
31. Seri Properties Holding Co., Ltd.  (SPH)
32. Premier Planner Co., Ltd. (PPlanner)
33. LPCE Co., Ltd.  (LPCE)
34. Senanee Co., Ltd.  (SNE)
35. Liquidation 5 Co., Ltd.  (LQ5)
36. Khon Thai Shop Ltd.  (RKT)

List of Companies in Premier Group of Companies
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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 2016, 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 past 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 2016 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 internal audit, the audit committee has agreed with the audit said. The company maintains a system of internal 
control and appropriate. The effective management was achieved with operational efficiency as well as the risk management  
system. Property Maintenance and administrative staff of the effective fields, we found no significant weaknesses or flaws. 

Report of the Audit Committee
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3. Oversight of internal audit 
The internal auditor of the company operates and report directly to the audit committee. In 2016, 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 2016 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. The Company renewed our certified membership status 
with the Collective Action Coalition against Corruption (CAC) on December 15, 2016. The application is currently reviewed by the 
CAC’s committee, the result of which should be released by early February 2017. The Audit Committee was of the opinion that 
the company had strictly and adequately implemented required measures.  
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.
9. The suitability of the auditor

In 2016, 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 
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practice. The committee found that the auditors have conducted the audit appropriately for the year 2016, 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 2017 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 2016, 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 2016 
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 2016, 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 2016, 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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Opinion
I have audited the accompanying consolidated financial statements of Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries 
(the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2016, and the related consolidated 
statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and notes to 
the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies, and have also audited the separate 
financial statements of Premier Products Public Company Limited for the same period.

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 2016, 
their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are further  
described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. I am independent of the 
Group in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions  
under the Royal Patronage of His Majesty the King as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my 
other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and  
appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in my audit of the financial  
statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as a 
whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.

I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section 
of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit included the performance of procedures designed to 
respond to my assessment of the risks of material misstatement of the financial statements. The results of my audit procedures, 
including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying 
financial statements as a whole.

Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.

Revenue recognition 
Revenue from sales of goods represents 90 percent of revenue from sales and services and therefore is one of the Company’s 
key accounts because the amounts recorded directly affect the Company’s profit or loss. Moreover, the Company has a large 
number of customers to which different commercial terms are applied. There are therefore risks with respect to the amount and 
timing of revenue recognition.

I have examined the revenue recognition of the Company by assessing and testing the internal controls with respect to the  
revenue cycle. On a sampling basis, I examined supporting documents for sales transactions occurring during the year and near 
the end of the accounting period. In addition, I reviewed credit notes that the Company issued after the period-end and performed 
analytical review procedures on disaggregated data to detect possible irregularities in sales transactions throughout the period, 
particularly for accounting entries made through journal vouchers.

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Premier Products Public Company Limited
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Provision for diminution in value of inventory
Estimating the net realisable value of inventory, as disclosed in Note 10 to the financial statements is an area of significant  
management judgment, particularly with regard to the estimation of provision for diminution in the value of slow-moving and 
obsolete inventory. This requires detailed analysis of the product life cycle, the competitive environment, economic circumstances 
and the situation within the industry. There is a risk with respect to the amount of provision set aside for diminution in the value 
of inventory. 

I assessed and tested the Company’s internal controls relevant to the determination of provision for diminution in the value of 
inventory by making enquiry of responsible executives, gaining an understanding of the designed controls. I also assessed the 
method and the assumptions applied by management in determining such provision, by gaining an understanding of the basis 
applied in determining the provision for diminution in value of inventory and reviewing the consistency of the application of 
that basis. I compared the inventory holding periods and inventory movements to identify product lines with indicators of lower 
than normal inventory turnover. I also compared net selling price of sales transactions occurring after the date of the financial  
statements with the cost of inventory for each product line.

Impairment of power plant of a subsidiary company
In determining the impairment loss of the subsidiary’s power plant, as disclosed in Note 14 to the financial statements,  
management had to exercise judgment with respect to the projection of future operating performance and determination of an 
appropriate discount rate and key assumptions. There is thus a risk with respect to the amount of the impairment loss on the 
power plant of a subsidiary.

I assessed the management’s identification of cash generating units and the selection of a financial model, by gaining an understanding  
and assessing the assumptions applied in preparing cash flow projections, comparing of the assumptions with external and  
internal sources of information. I compare past cash flow projections with actual operating results in order to assess the exercise 
of management judgment in estimating cash flow projections. I also assessed the discount rate, based on comparison of the 
average cost of capital and other data with those used by comparable organisations. 

I considered the scope and probability of potential changes in the assumptions, and I performed a sensitivity analysis on the 
returns expected to be realised on the assets.

Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included in annual report 
of the Group, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report of the Group is 
expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance conclusion  
thereon.

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so, consider 
whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit or 
otherwise appears to be materially misstated. 

When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to communicate  
the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the 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.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Group’s ability to continue as a going concern, 
disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management 
either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance 
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will 
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material 
if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the 
basis of these financial statements. 

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and maintain professional 
skepticism throughout the audit. I also:
  Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design  
  and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to  
  provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than  
  for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the  
  override of internal control.
  Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 Group’s internal control.
  Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related  
  disclosures made by management.
  Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit  
  evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on  
  the Group’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw  
  attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate,  
  to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report.  
  However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
  Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether  
  the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation 
  Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the  
  Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible for the direction, supervision and  
  performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.
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Siraporn Ouaanunkun
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3844

EY Office Limited
Bangkok: 17 February 2017

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit 
and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements regarding 
independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on my 
independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most significance  
in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe these  
matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare  
circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing 
so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Miss Siraporn Ouaanunkun.
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Financial Statements

Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position
As at 31 December 2016
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2016



Premier Products Public Company Limited    245 

Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2016
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2016
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of comprehensive income (continued)
For the year ended 31 December 2016
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2016
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to consolidated financial statement
For the year ended 31 December 2016
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สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
Create Solutions 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
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