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“เพื่อความสำาเร็จ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

Harmonious Alignment
of Success

ดีสำ�หรับองค์กร ลูกค้�  
ผู้ถือหุ้น และคู่ค้�

Good for Organization, 
Customers, Shareholders 
and Business Partners

ดีสำ�หรับพวกเร�
Good for Our People

ดีสำ�หรับสังคม
Good for Society

กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์ เราด�าเนนิธรุกจิบนความเชื่อที่ว่า ธรุกจิที่ดนีั้น 
จะต้องประสบความส�าเรจ็ บนความยั่งยนืร่วมกนัของสงัคม องค์กร 
และพนกังาน เพราะสามสิ่งนี้ล้วนมคีวามสมัพนัธ์ และเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกนัและกนั การด�าเนนิธรุกจิของเราจงึต้องดต่ีอองค์กร ซึ่งหมาย
รวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า และต้องดีต่อพนักงาน รวมทั้ง 
สงัคมของเรา ดงัค�ากล่าวที่ว่า “ธรุกจิก้าวหน้า พนกังานมัน่คง 
สงัคมยัง่ยนื” ด้วยวสิยัทศัน์ของเรา ที่จะเป็นกลุม่บรษิทัไทยที่เป็น
ผูน้�าในการท�าธรุกจิที่ประสบความส�าเรจ็ ทั้งในด้านสงัคม องค์กร 
และพนกังาน เพื่อสร้างความส�าเรจ็ร่วมกนัอย่างยั่งยนื

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”.

คุณค่าของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
THE PREMIER VALUE
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SUMMARY OF FINANCIAL DATA

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

** ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2561 มมีตอินมุตัใิห้เสนอการจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2560 ต่อที่ประชมุผูถ้อืหุน้ในวนัที่  
 26 เมษายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท ซึ่งเมื่อรวมกบัเงนิปันผลระหว่างกาลเมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2560 อตัราหุน้ละ 0.08 บาท จะเป็นเงนิปันผล 
 จ่ายรวมเท่ากบั 0.24 บาท
** On February 16, 2018, the Board of Directors’ resolution to propose the distribution of dividend for the year 2017 to the Annual Meeting  
 of Shareholders to be held on April 26, 2018 at the rate 0.16 Baht per share, after adding the interim dividend payment of Baht 0.08 per  
 share on September 1, 2017 the total dividend payment was Baht 0.24

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท

(หน่วย / Unit : ล้านบาท / Million Baht)

 2560 / 2017 2559 / 2016 2558 / 2015  

ข้อมูลทางการเงิน / FINANCIAL DATA

สินทรัพย์รวม / Total Assets  2,008.89 2,145.65 2,208.10

หนี้สินรวม / Total Liabilities  832.79 968.76 1,141.83

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity  1,176.10 1,176.89 1,066.27

รายได้จากการขายและบริการ / Sale and Service Income  1,362.88 1,541.57 1,494.99

รายได้รวม / Total Revenues  1,370.82 1,563.15 1,514.22

ก�าไรขั้นต้น / Gross Profit  488.93 580.67 577.99

ก�าไรส�าหรับปี / Profit for the year  118.40 179.26 163.63

อัตราส่วนทางการเงิน / FINANCIAL RATIO

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) / Gross Profit Margin (%)  35.87 37.67 38.66

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม(%) / Net Profit Margin (%)  8.64 11.47 10.81

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) / Return on Equity (%) 10.06 15.98 16.16

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) / Return on Assets (%)  5.70 8.23 7.29

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) / Earnings per Share (Baht) * 0.33 0.52 0.46

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) / Dividend per Share (Baht)  0.24 **  0.36  0.16
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วิสัยทัศน์
VISION

 สรรหาและพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ด้านการอนุรักษ์น�้า สิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด และวัสดุ
ก่อสร้างที่ทันสมัย พร้อมด้วยบริการและระบบบริหารจัดการ 
เพื่อเสรมิสร้างคณุภาพชวีติ สงัคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

 ผสมผสานความรู้และความสามารถทั่วทั้งองค์กรสู่ความเป็น
เลศิระดบัสากล

 ส่งมอบคณุค่าด้วยสนิค้าและบรกิารอย่างมคีณุภาพ
 ขยายตลาดสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศ 
ที่มศีกัยภาพ

 ด�าเนนิธรุกจิในรปูแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกนัทั้งพนกังาน องค์กร 
และสงัคม

 ด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรม 
จรรยาบรรณด้วยวถิแีบบไทยที่ดงีาม

 ด�าเนนิธรุกจิภายใต้นโยบาย การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชั่น

“เป็นบรษิทัชั้นน�าของประเทศไทยที่ด�าเนนิธรุกจิ 
ด้านสิ่งแวดล้อม วสัดกุ่อสร้าง และ พลงังานสะอาด 
โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล เพื่อความยั่งยนืของธรุกจิ 
พนกังาน และสงัคม” 

พันธกิจหลัก
MISSION

“Thailand’s leading company in environmental 
products, construction materials and clean energy 
businesses through adherence to the good 
governance for the sustainability of the business, 
employees and society.”

 Pursue and develop our business through innovations 
in water conservation products, environmental products, 
clean energy and modern building materials as well as 
management system and services to nourish quality of 
life, the society and the environment

 Combine corporate-wide knowledge and staff capacity 
to achieve international excellence

 Deliver quality goods and services
 Expand markets to the Asean Economic Community 
(AEC) and potential destinations 

 Conduct business for mutual benefits shared by employees,  
the business and the society

 Pursue business in accordance with good governance 
and to act in a moral and ethical manner and upholds 
Thai tradition

 Operate business under the anti-corruption policy

วสิยัทศัน์และพนัธกจิหลกัของบรษิทัได้รบัการอนมุตัโิดยที่ประชมุคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2559
The Company’s Vision and Mission have been approved from The Board of Director’s Meeting No. 4/2016 on September 28, 2016.
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9 เหตุผลท่ีคุณจะเลือก P.P.
9 REASONS FOR CHOOSING P.P.
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จากวิสัยทัศน์ของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนร่วมกันทั้งธุรกิจ พนักงาน และสังคม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในความเป็น 
ผูน้�าธรุกจิดา้นสิง่แวดลอ้มและวสัดกุอ่สรา้ง และพลงังานสะอาด แมว้า่ในป ี2560 ธรุกจิภาคอสงัหารมิทรพัยแ์ละอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง 
มกีารชะลอตวัตอ่เนือ่งจากป ี2559 แตบ่รษิทัยงัคงเหน็โอกาสการขยายตวัของตลาดในอนาคต ซึง่เมือ่ภาวะเศรษฐกจิดขีึน้ ความตอ้งการ
ทีอ่ยูอ่าศยั  การขยายตวัของเมอืงและการลงทนุดา้นสาธารณปูโภคขนาดใหญจ่ะเพิม่ขึน้ ท�าใหภ้าวะอตุสาหกรรมภาคอสงัหารมิทรพัย์
และกอ่สรา้งสามารถกลบัมาเตบิโตไดอ้กีครัง้ ดงันัน้บรษิทัจงึไดป้รบัตวัเพือ่รองรบัการเตบิโตในอนาคต ทัง้ดา้นรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิ 
การมองหาธุรกิจใหม่ๆ การขยายตัวไปในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโต
สูงที่สุดแห่งหนึ่ง ตลอดจนการให้ความส�าคัญกับนวัตกรรมทั้งตัวสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างบุคลากรที่มีความช�านาญ ทั้งนี้ 
เพื่อรองรับโอกาสในการด�าเนินธุรกิจในอนาคต

ด้านผลการด�าเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทต้องด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและเข้มงวด เนื่องจาก
ธุรกิจหลายภาคส่วนมีหนี้เสียเพิ่มมากขึ้น กอปรกับธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2560 มีการชะลอตัว 
ต่อเนื่องจากปี 2559 ดังจะเห็นได้จากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างรวมทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วยที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรม
และอื่นๆ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 สอดคล้องกับปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และเหล็กเส้น ซึ่งเป็นวัสดุหลักในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ที่มีปริมาณการใช้ลดลงเช่นเดียวกัน ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง 
ท�าให้เกิดภาวะการแข่งขันด้านราคาตลอดทั้งปีเพื่อรักษายอดขายและส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละบริษัทไว้ และส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการในปี 2560 ท�าให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,370.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 12.30 และมีก�าไร
สุทธิจ�านวน 118.40 ล้านบาท บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน ให้มีสินค้าและบริการแบบครบวงจร รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรให้มีความช�านาญเพื่อรองรับกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการลดต้นทุนโดยไม่กระทบต่อคุณภาพของ
สนิคา้ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทานและปรบัปรงุกระบวนการผลติดว้ยเทคโนโลย ีเครือ่งจกัร และหุน่ยนต ์
มาทดแทนแรงงานในกระบวนการผลิต ลดความสูญเปล่าในขั้นตอนการด�าเนินงาน เพื่อให้ต้นทุนและการควบคุมคุณภาพสินค้าดีขึ้น
อยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนีย้งัมกีารขยายฐานลกูคา้ในกลุม่โรงงานอตุสาหกรรมและตลาดตา่งประเทศเพิม่ขึน้ พรอ้มทัง้สรา้งความมัน่ใจ
ใหก้บัลกูคา้โดยเนน้คณุภาพสนิคา้และงานบรกิารทัง้กอ่นและหลงัการขาย มกีารเสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บัทมีงานขายโดยผูเ้ชีย่วชาญ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และคิดค้นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ในเรื่อง Water Solution ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในการสร้าง
คุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นในการบริหารงาน และการด�าเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยึดหลัก
คุณธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรอง 
เปน็สมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้น 
การทุจริตเป็นระยะเวลา 3 ปี และคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น 
และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและให้ การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา

คณะกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ
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MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS

From the Company’s Vision to operate a business for the mutual sustainability of the business, the employees and society, 
the Company still emphasizes on being a leader in the environmental products, building materials and clean energy businesses 
despite that in 2017 the real estate business and the construction industry have continued to decelerate from the year 2016. 
However, the Company still sees potential market expansion in the future for when the economic condition improves the housing 
demand, urban expansion and large-scale infrastructure investments will increase and thus help the real estate and construction 
sectors to grow once again. Therefore, the Company has adjusted to accommodate future growth in terms of its business model, 
identification of new businesses, expansion into overseas markets, especially ASEAN that is considered to be one of the regions 
with highest growth, through to focusing of innovations in terms of both products and services, as well as development of skilled 
personnel to support future business opportunities.

For the performance in 2017, it is considered to be another year in which the Company has to conduct its business 
with prudence and strictness as bad debts of businesses in many sectors have increased and the real estate business and the  
construction industry in 2017 have continued to decelerate from the year 2016 as evidenced by the decrease in the total permitted  
construction area nationwide that comprises residential, commercial, industrial and other buildings compared to the year 2016 in 
line with the volume of cement, concrete and steel bars consumption, which are the main materials used in the construction  
industry, that declined as well. These various factors impacted on the markets for the environmental products and building  
materials groups causing price competition throughout the year in order to maintain sales and market share of each company and 
impacted on the operating results for 2017 causing the Company and its subsidiaries to have total revenue of 1,370.82 million 
Baht, decreasing from 2016 by 12.30%, and net profit of 118.40 million Baht. Consequently, the Company adjusted its strategies 
and plans in order to have comprehensive products and services and developed personnel to have the expertise in order to handle 
situations appropriately. It also strives to reduce costs without compromising on product quality by optimizing the efficiency of 
the supply chain management and improving manufacturing processes by means of technology, machinery and robots to replace  
human labour in the manufacturing process and reduce waste in the operational process in order to continuously improve costs 
and quality control. In addition, the customer base was expanded in the industrial factory group and in overseas markets along with 
building customer confidence by emphasizing on the quality of the products and services before and after sales, strengthening 
the sales team by internal and external experts and developing new innovative water solution products together with the network 
of allies to jointly create business values to build long-term competitiveness.

The Company’s Board of Directors remains committed to the management and operation of the business with transparency 
under the good governance principles and in adherence to moral principles to build the confidence of shareholders, investors and 
stakeholders in all sectors. In 2017, the Company’s certification as a member of the Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition against Corruption (CAC) was renewed by the CAC Council for a period of 3 years. The Board would like to extend our 
gratitude to all concerned parties, customers, trade partners, business alliances, shareholders and employees for their continuous 
cooperation and support in the operation of the Company.

Board of Directors
Premier Products Public Company Limited
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คณะกรรมการ
BOARD OF DIRECTORS

นายวรเทพ รางชัยกุล
กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร
Mr. Vorathep Rangchaikul

Director and Chairman of 
the Executive Committee

นายเอกราช กลัดพันธุ์
กรรมการ

Mr. Ekkarat Kladpan
Director

นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ
Mr. Chaiyavat Nitayaporn
Independent Director and Member of 

the Audit Committee

นายสุรเดช บุณยวัฒน 
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการค่าตอบแทน

Mr. Suradej Boonyawatana
Chairman, and Chairman of 

the Remuneration Committee

นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
กรรมการ

Mr. Somchai Choonharas
Director

นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการค่าตอบแทน
Miss Chnida Suwanjutha

Independent Director, Chairman of the Audit Committee 
and Member of the Remuneration Committee

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการ และกรรมการค่าตอบแทน

Mrs. Duangthip Eamrungroj
Director and Member of 

the Remuneration Committee

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการ

Mrs. Walairat Pongjitt
Director

นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

Mr. Paritud Bhandhubanyong
Independent Director and Member of 

the Audit Committee
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MANAGEMENT TEAM
คณะผู้บริหาร

นายวรเทพ รางชัยกุล
กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร
Mr. Vorathep Rangchaikul

Director and Chairman of 
the Executive Committee

นางสาวณัฐญา นวลพลับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ งานบญัชกีารเงนิ
Miss Nattaya Nuanplub

Assistant Managing Director - Accounting & Finance 

นายเดชา แก้วพฤหัสชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

งานวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมและวสัดกุ่อสร้าง
Mr. Decha Kaewparuehaschai

Assistant Managing Director - Environmental and 
Building Materials Engineering 

นายไชยยันต์ จาตุรันตานนท์
กรรมการผู้จดัการ

Mr. Chaiyan Jarturuntanont
Managing Director

นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ งานผลติและวจิยัพฒันา
Mr. Natthachai Puangpradith
Assistant Managing Director - Production and 

Research & Development 

นายพิสิฐ สัตตะ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
งานทรพัยากรบคุคล
Mr. Pisit Satta

Assistant Managing Director - 
Human Resources 
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P.P. Water Management Solutions
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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
อุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำาในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำาบัดนำ้าเสียและระบบสำารองนำ้า  
และเป็นหนึ่งในผูน้ำาการผลติและจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม บรษิทัมทีี่ตั้งสำานกังานใหญ่อยูท่ี่อาคารพรเีมยีร์เพลซ  
เลขที่ 2 ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร และมโีรงงานผลติขนาดพื้นที่ประมาณ 46 ไร่  
ตั้งอยู่ที่เขตอตุสาหกรรมกบนิทร์บรุ ีตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุี

บรษิทัมบีรษิทัย่อยจำานวน 2 บรษิทั ได้แก่
1. บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั (IGC)
2. บรษิทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั (PPG)

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่�าคญัในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา
ปี 2560 
 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะ
กรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ด้วยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ต่อเนื่องกนัเป็นเวลา 4 ปีตั้งแต่ปี 2557-2560 
โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม  
วนัประชมุ และภายหลงัวนัประชมุ

 บริษัทได้รับผลการประเมินจากการสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำาปี 2560 โดยมีผลคะแนน 
อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80-90 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการ
สนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับ
ตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติจำานวน 4 ดาว รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน  
Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในกลุ่ม 1,000-2,999 ล้านบาท  
ต่อเนื่องกนัเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560

 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการ 
แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ เพื่อรบัรองว่าเป็นบรษิทัที่มนีโยบาย และระบบป้องกนัการทจุรติ
คอร์รปัชั่น โดยได้รบัการรบัรอง ณ วนัที่ 9 มนีาคม 2560 ใบรบัรองมอีาย ุ3 ปี และจะครบกำาหนดในวนัที่ 9 มนีาคม 2563

 บรษิทัได้รบัรางวลัโครงการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างมสี่วนร่วม (CSR-DIW) ต่อเนื่องกนั
เป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2560

 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นองค์กรปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้องค์กรสุขภาวะปีที่ 2 ของสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์
และโทรคมนาคมไทยและสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเป็นองค์กรปฏิบัติการ 3 ด้าน  
ได้แก่ 1) ด้านการบริหารรายได้เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตปัจจุบัน ความพร้อมก่อนและหลังเกษียณ 2) ด้านการสร้างเสริม 
สขุภาพตนเองของบคุลากรกลุ่มเสี่ยง (Non communicable disease- NCD) 3) ด้านการขบัเคลื่อนองค์ความรู้ขององค์กรอย่าง
เป็นระบบ

 บรษิทัได้เข้าร่วมโครงการนำาร่องระบบการซื้อขายใบอนญุาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจของประเทศไทย (Thailand 
Voluntary Emission Trading Scheme : Thailand V-ETS) ระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

ภาพรวมการประกอบธรุกจิ
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และสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อตุสาหกรรมพฒันามูลนธิ ิซึ่งเป็นที่ปรกึษาในการดำาเนนิงานโครงการ วตัถปุระสงค์
เพื่อทดสอบและปรบัปรงุระบบการตรวจวดั รายงาน และทวนสอบการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Measurement, Reporting and 
Verification System หรอื MRV) ปรบัปรงุกฎการดำาเนนิงานของระบบ Thailand V-ETS ให้มคีวามเหมาะสมกบับรบิทของผู้
ประกอบการอุตสาหกรรมของไทยในระบบ Thailand V-ETS มากยิ่งขึ้น และจัดทำาข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ
สำาหรบัระบบ Thailand V-ETS

 บรษิทัร่วมกบัพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ จงัหวดัปราจนีบรุ ีในการส่งเสรมิและสนบัสนนุการซ่อมแซม ตรวจเชค็ 
สภาพรถโยก รถวลีแชร์ให้กบัคนพกิารกลุม่พฒันาอาชพีคนพกิารอำาเภอกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีมาอย่างต่อเนื่องทำาให้
บริษัทได้รับโล่และใบประกาศเพื่อแสดงความขอบคุณจากกลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการอำาเภอกบินทร์บุรี และพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนษุย์ จงัหวดัปราจนีบรุี

 บรษิทัย่อย IGC ได้รบัการรบัรองว่าเป็นอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบัที่ 2 ปฏบิตักิารสเีขยีว (Green Activity) โดยทกุคนในองค์กร
ให้ความร่วมมอืในการดำาเนนิกจิกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและได้สำาเรจ็ตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

 บรษิทัย่อย บรษิทั พรเีมยีร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากดั (PHA) ได้หยดุจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน
ในปี 2559 และได้จดทะเบยีนเลกิบรษิทัและเสรจ็สิ้นการชำาระบญัชเีมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2560

ปี 2559
 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ถังดักไขมัน พี.พี. (P.P. Grease Trap) ที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกโพลีเอทิลีน มีการ

ออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้สะดวก ทำาความสะอาดได้ง่ายและประสิทธิภาพสูง  
นอกจากนี้บรษิทัยงัได้พฒันาผลติภณัฑ์ระบบสำารองนำา้รุ่นใหม่ที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด ได้แก่ ถงัสำารองนำา้
รุ่นอนิทลิเิจ้นท์ (Intelligence Water Storage Tank) เป็นถงัสำารองนำา้ที่มกีารออกแบบให้สามารถตดิตั้งปั๊มนำ้าบนถงัสำารองนำ้า  
ทำาให้ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง ลดปัญหาเสียงรบกวนและความเสี่ยงภัยจากนำ้าท่วม ลดขั้นตอนการติดตั้งระบบสำารองนำ้า  
ประหยดัค่าใช้จ่าย ได้มาตรฐาน มรีูปลกัษณ์สวยงาม ง่ายต่อการดูแลและการบำารงุรกัษา รวมถงึมกีารออกแบบผลติภณัฑ์
ระบบผนงักนัเสยีงลวดลายใหม่ แบบลายไทยประยกุต์ มเีอกลกัษณ์และความสวยงาม โดยยงัคงคณุสมบตัใินการป้องกนั
เสยีงได้ดเีช่นเดมิ

 บริษัทได้รับรางวัลโรงงานต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการนำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จากสถาบันนำ้าเพื่อความยั่งยืนสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรนำ้าบาดาล โดยเน้นให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าตามหลัก 3R คือ  
Reduce Reuse Recycle

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

 บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อ Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่สมัครเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนและมีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน 
ตามตวัชี้วดั ESG (Environmental, Social, Governance: ESG) ในกลุม่ที่มมีลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท  
ต่อเนื่องกนัเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2559

 บริษัทได้ดำาเนินการชักชวน คู่ค้า ลูกค้า มาเป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทำาธุรกิจอย่างโปร่งใสผ่านการ 
ทำาบนัทกึความเข้าใจ (MOU) รวม 13ราย เพื่อสร้างวฒันธรรมและสงัคมปลอดคนโกง

 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ด้านความมุ่งมั่นพัฒนาระบบ 
คลังสินค้า และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความมุ่งมั่นพัฒนาโลจิสติกส์ในองค์กรจากกระทรวงอุตสาหกรรมโดย 
สำานกัโลจสิตกิส์ กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่

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

 บรษิทัได้รบัรางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิาร แรงงาน ระดบัประเทศจากกระทรวงแรงงาน 
โดยเน้นระบบการจัดการและปฏิบัติเพื่อดูแลพนักงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในบริษัท ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 
3 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2559
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 บรษิทัได้เข้าร่วมเป็นองค์กรปฏบิตักิาร ศนูย์การเรยีนรูอ้งค์กรสขุภาวะปีที่ 1 ร่วมกบัสมาคมอตุสาหกรรมไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์
และโทรคมนาคมไทยและสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพฒันาทกัษะ 
ที่หลากหลาย (Multi skill) โดยวธิ ีOn-the-job skill matrix 2) ด้านทกัษะการบรหิารเงนิของตนเองและครอบครวัเพิ่มทกัษะ
อาชีพเสริมรายได้ (Life skill) 3) ด้านทักษะการพัฒนาขับเคลื่อน Coach the Coach ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนา
ทกัษะของพนกังาน (Work skill)

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
ไทยพัฒน์ ในระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุด แสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง  
หรือตัวแทนในการดำาเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ การดำาเนินการ ผลักดันให้คู่ค้า 
ในห่วงโซ่ธรุกจิดำาเนนินโยบายและแนวปฏบิตัทิี่จะไม่มส่ีวนเกี่ยวข้องกบัการคอร์รปัชั่น ไม่ว่าด้วยการเรยีก รบั และจ่ายสนิบน 
รวมถึงการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงาน 
ที่มอีำานาจหน้าที่ว่ามกีารฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกบัการคอร์รปัชั่น

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

ร่วมมือร่วมใจดำาเนินงานอย่างเป็นพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ 
วฒันธรรมองค์กร

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

 บริษัทย่อย IGC ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่ามีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน 
ประกอบกจิการ ตามโครงการโรงงานสขีาวระดบัที่ 3

2. โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั

โครงสร้างการถอืหุ้นของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อินฟินิท กรีน จ�ากัด 
(IGC)

บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จ�ากัด 
(PPG) 

75.60 % 80.00 %



บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)    15 

โดยมโีครงสร้างการถอืหุ้นและการประกอบธรุกจิของบรษิทัย่อยดงันี้
1) IGC เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power  

 Producer หรือ VSPP) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุน 
 พลังงานทดแทนของสำานักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงานโดยแหล่งรายได้หลักมาจากค่าไฟฟ้าและเงินส่วน 
 เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยบริษัทถือหุ้นใน IGC  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.60 ของทุน 
 จดทะเบยีนของ IGC 

2) PPG มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำาหน่ายพลังไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยบริษัทถือหุ้นใน PPG คิดเป็นสัดส่วน 
 ร้อยละ 80.00 ของทนุจดทะเบยีน PPG

3. ความสมัพนัธ์กบักลุม่ธรุกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ่
- ไม่ม ี-
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โครงสร้างรายได้

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

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ	

ลกัษณะการประกอบธรุกจิแต่ละกลุม่ผลติภณัฑ์

1.	กลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่สิง่แวดล้อม	และกลุม่ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม

1.1	ลกัษณะผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร
กลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่สิง่แวดล้อม	
บริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิต นำาเข้า จัดจำาหน่ายสินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์

หลกัๆ ดงันี้ 
 ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

ปัจจบุนัวสัดทุี่ใช้ในการผลติถงับำาบดันำา้เสยีโดยทั่วไปมดี้วยกนั 2 ชนดิ ได้แก่ วสัดไุฟเบอร์กลาสและวสัดพุลาสตกิโพลเีอทลินี 
ขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทของการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 
2 ประเภท ดงันี้

	 	 รายได้รวม	 	ด�าเนนิการ	 %การถอืหุน้	 ปี	2560	 ปี	2559	 ปี	2558

  		 โดย ของบรษิทั ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. กลุ่มผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บรษิทั - 774.08 56.47 906.64 58.00 846.40 55.90

2. กลุ่มผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้าง บรษิทั - 342.46 24.98 320.69 20.52 271.60 17.94
  และอตุสาหกรรม   

3. กลุม่ธรุกจิไฟฟ้า พลงังานสะอาด* IGC 75.60 246.34 17.97 263.63 16.86  281.86 18.61

4. กลุ่มผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า บรษิทั/PHA - - - 50.61 3.24  95.12 6.28
  ที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน** 

รวมรายได้จากการขายและบรกิาร   1,362.88 99.42 1,541.57 98.62 1,494.98 98.73

รายได้อื่น #   7.94 0.58 21.58 1.38 19.24 1.27

รายได้รวม   1,370.82 100.00 1,563.15 100.00 1,514.22 100.00

หมายเหต ุ: *  รายได้จากการขายและบรกิารของกลุ่มธรุกจิไฟฟ้าพลงังานสะอาด ค�านวณรวมรายได้จากเงนิส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า (Adder)
  #  รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ยรบั ฯลฯ
 ** บรษิทั/PHA ไดห้ยดุจ�าหนา่ยเครื่องใช้ไฟฟา้ที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน ในปี 2559 และบรษิทัยอ่ย (PHA) ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทั  
  และเสรจ็สิ้นการช�าระบญัชใีนปี 2560
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- ระบบบำาบดันำ้าเสยีสำาหรบับ้านพกัอาศยั อาคารพาณชิย์ทั่วไป มทีั้งประเภทระบบเตมิอากาศและระบบไม่เตมิอากาศ ภายใต้
ตราสนิค้าที่หลากหลาย เช่น ถงัแซทส์ (SATS) ซูเปอร์แซทส์ (SUPERSATS) อโีค่แท้งค์ (ECO TANK) แซทส์ พอี ี(SATS PE) ตลอดจน
ถงัดกัไขมนั พ.ีพ.ี (P.P. Grease Trap) 

- ระบบบำาบดันำ้าเสยีสำาหรบัอาคารขนาดกลางถงึใหญ่ตลอดจนโรงงานอตุสาหกรรมภายใต้ตราสนิค้า แอโรวลี (AEROWHEEL) 
แอโรแมกซ์ (AEROMAX) ไบโอฟิล (BIOFil) ตลอดจนระบบแยกไขมนัอตัโนมตั ิ(Auto Grease Remover) 

	อุปกรณ์ส�ำหรับระบบน�้ำเสียและน�้ำใช ้
บริษัทเป็นผู้จัดจำาหน่ายอุปกรณ์สำาหรับระบบนำ้าเสีย ได้แก่ อุปกรณ์ปั๊มนำ้าเสียและเครื่องเติมอากาศซูรูมิ (TSURUMI)  

เครื่องเตมิอากาศแอร์เพยีว (AIR PURE) เครื่องเตมิอากาศฟลุ๊คส์ (FUCHS) และอปุกรณ์สำาหรบัระบบนำา้ใช้ ได้แก่ ปั๊ม EBARA
	ระบบส�ำรองน�้ำ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายถังสำารองนำ้าซึ่งผลิตจากไฟเบอร์กลาสและพลาสติกโพลีเอทิลีน ภายใต้ตราสินค้า “PP”  
ถงัสำารองนำ้าของบรษิทัสามารถแบ่งตามขนาดได้ 2 ประเภท คอื 

- ถงัสำารองนำ้าทั่วไปโดยมขีนาดความจตุั้งแต่ 500 - 4,000 ลติร ซึ่งเหมาะสำาหรบับ้านเรอืนที่อยู่อาศยั รวมถงึอาคารต่างๆ เช่น  
ถังนำ้า พี.พี. ดี แท้งค์ (P.P. D-TANK) พี.พี.วิงค์ (P.P. WINK) และถังสำารองนำ้ารุ่นอินทิลิเจ้นท์ (Intelligence Water Storage Tank)  
ซึ่งมีการออกแบบให้สามารถติดตั้งปั๊มนำ้าบนถังสำารองนำ้า ทำาให้ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง ลดปัญหาเสียงรบกวนและความเสี่ยงภัยจาก 
นำ้าท่วม ลดขั้นตอนการตดิตั้งระบบนำ้า ประหยดัค่าใช้จ่าย ได้มาตรฐาน มคีวามสวยงาม ง่ายต่อการดูแลและบำารงุรกัษา และ

- ถงัสำารองนำา้ขนาดใหญ่ ผลติจากวสัดไุฟเบอร์กลาส คณุภาพสงู มคีวามแขง็แรง โดยมขีนาดความจตุั้งแต่ 5,000 - 100,000 ลติร  
ซึ่งเหมาะสำาหรบัอาคารหรอืโรงงานต่างๆ เช่น ถงัสำารองนำา้บิ๊กแท้งค์ (BIG TANK) มใีห้เลอืกในแบบตั้งพื้นและฝังดนิทั้งแนวตั้งและแนวนอน

	ระบบกำรจัดกำรน�้ำแบบครบวงจร (Water Solution)
บรษิทัให้คำาแนะนำาปรกึษา สำารวจ ออกแบบ ผลติ ตดิตั้ง และดูแลจดัการ ระบบการจดัการนำ้าแบบครบวงจรทั้งนำ้าดแีละนำ้าเสยี  

เพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุนของลูกค้า โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับประเภทธุรกิจ เช่น อาคารสำานักงาน 
ที่พกัอาศยั โรงแรม ห้างสรรพสนิค้า โรงงานอตุสาหกรรม เป็นต้น โดยบรษิทัสามารถใช้ผลติภณัฑ์รุ่นมาตรฐานในการออกแบบระบบ
ตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่น สินค้ารุ่นมาตรฐานภายใต้ตราสินค้า Maxfil-UF เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานในการคัดกรองระบบ  
UF (Ultrafiltration) เพื่อทำาระบบนำ้าประปา เป็นต้น

	ระบบบ�ำบัดอำกำศเสีย
บริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบกรองอากาศ และระบบบำาบัดกลิ่น ได้แก่ สครับเบอร์ (Scrubber)  

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

บรษิทัให้บรกิาร รบัออกแบบ ปรบัปรงุ แนะนำา และดแูลจดัการระบบนำา้และระบบบำาบดันำ้าเสยี ทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ของอาคาร 
ประเภทต่างๆ แบบครบวงจร โดยนายช่างผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่ลกูค้าอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยมปีระเภทการให้บรกิาร ดงันี้

- การให้บรกิารระบบบำาบดันำ้าเสยีขนาดเลก็
- การให้บรกิารระบบบำาบดันำ้าเสยีขนาดใหญ่
- การให้บรกิารซ่อมอปุกรณ์สำาหรบัระบบนำ้าดแีละนำ้าเสยีทกุชนดิ
- การให้บรกิารการวเิคราะห์คณุภาพนำ้าเสยี
กลุม่ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้าง	และอตุสาหกรรม	
บรษิทัดำาเนนิธรุกจิเป็นผู้ผลติ ผู้จดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์ รวมไปถงึการออกแบบและตดิตั้งวสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรมที่ทำาจาก 

ซีเมนต์เสริมใยแก้ว พลาสติกเสริมใยแก้ว วัสดุอะครีลิคเสริมใยแก้ว และผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูป ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และผลิตภัณฑ์สำาหรับ 
งานโครงการ โดยสามารถแบ่งประเภทของแต่ละผลติภณัฑ์ได้ดงันี้

	ผนังเบำส�ำเร็จรูป บัวประดับ และวัสดุตกแต่งส�ำหรับงำนสถำปัตยกรรมอำคำร
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายวัสดุตกแต่งอาคาร ที่ผลิตจากวัสดุซีเมนต์เสริมใยแก้วที่สามารถตอบสนองต่อการออกแบบได้ 

ตามจินตนาการของสถาปนิก ในรูปแบบลักษณะที่ซับซ้อนยากแก่การผลิตและติดตั้งได้โดยวัสดุทั่วไปในท้องตลาด วัสดุซีเมนต ์
เสรมิใยแก้ว มนีำ้าหนกัเบาแต่มคีวามทนทานและทนต่อทกุสภาพภูมอิากาศ สามารถนำามาออกแบบใช้ในเกอืบทกุอาคาร ตอบสนอง
ต่อรปูแบบทั้งอาคารย้อนยคุและทนัสมยั มคีวามเหมาะสมต่อการนำาไปออกแบบปรบัปรงุอาคารเก่าที่ต้องการลดภาระนำา้หนกับรรทกุ
ของโครงสร้างอาคารเก่าและมคีวามรวดเรว็ในการผลติและตดิตั้งใช้งาน
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	ระบบผนังกันเสียง
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายระบบผนังกันเสียง โดยได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการควบคุมเสียงและ

ออกแบบระบบผนังกันเสียงจากบริษัท ASAHI BUILDING-WALL CO., LTD ประเทศญี่ปุ่น โดยผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมเสียงผลิต 
จากวัสดุหลากหลายชนิด ได้แก่ ซีเมนต์เสริมใยแก้ว พลาสติกเสริมใยแก้ว เหล็กขึ้นรูป อะครีลิค เป็นต้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ระบบ 
ผนังกันเสียงสามารถออกแบบโดยใช้หลักการควบคุมเสียงรบกวน การลดระดับเสียงรบกวน ด้วยการสะท้อน กระจายเสียง และ 
ดูดซับเสียง โดยมีประสิทธิภาพในการลดระดับเสียงรบกวนจากแหล่งกำาเนิดเสียงและลดระดับเสียงรบกวนในจุดรับผลกระทบ 
จากเสยีง โดยออกแบบให้สามารถใช้กบัโครงการในระบบจราจร โครงการอาคารที่พกัอาศยั และโรงงานอตุสาหกรรม

	หลังคำและผนังเหล็กขึ้นรูปส�ำหรับอำคำรและโรงงำน
บรษิทัเป็นผู้จำาหน่ายและให้บรกิารตดิตั้งระบบหลงัคาและผนงัเหลก็ขึ้นรูป ผลติภณัฑ์หลงัคาและผนงัเหลก็ขึ้นรูป ถูกออกแบบ

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

	อ่ำงอำบน�้ำ และอุปกรณ์ส�ำหรับห้องน�้ำ
บริษัทให้บริการรับออกแบบ ผลิต นำาเข้าและจำาหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับห้องนำ้า ได้แก่ อ่างอาบนำ้า อ่างล้างหน้า 

ห้องนำ้าสำาเร็จรูป ชั้นวางของ ถาดอาบนำ้า ผนังและพื้นห้องนำ้า โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ได้แก่ วัสดุอะครีลิคและวัสดุ 
ไฟเบอร์กลาส

	ท่อทนต่อสำรเคมี ถังบรรจุสำรเคมี และอุปกรณ์ทนต่อสำรเคมี
บริษัทให้ความสำาคัญกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยคำานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท่อ ถัง และอุปกรณ์ที่ถูกผลิต 

ด้วยพลาสติกเสริมใยแก้ว โดยเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงและทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีที่สัมผัสและบรรจุ และยังเหมาะสม 
กบัการใช้ในงานอตุสาหกรรมได้อย่างปลอดภยั

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

	ผลิตภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ (Solar rooftop)  
บริษัทเป็นผู้ให้บริการสำารวจ ออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบ ผลิตภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง 

บนหลังคา (Solar rooftop) และยังเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
(Solar PV System) จากผู้ผลติที่มชีื่อเสยีงอนัดบัต้นๆ ของโลก อาท ิแผงโซล่าเซลล์ REC จากประเทศนอร์เวย์ JINKO จากประเทศจนี 
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั SMA จากประเทศเยอรมน ีอปุกรณ์จบัยดึแผงโซล่าเซลล์ (Mounting Structures) 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยจีากประเทศออสเตรเลยี แบตเตอรี่สำาหรบัการจดัเกบ็พลงังานไฟฟ้า (Solar Battery) จากระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังาน
แสงอาทติย์ เพื่อนำามาใช้ในการตดิตั้งให้กบัลูกค้าโครงการของบรษิทั และเพื่อการจำาหน่ายให้ผู้ซื้อทั่วไป

1.2	การตลาดและภาวะการแข่งขนั
1.2.1	กลยทุธ์การแข่งขนัและทศิทางการด�าเนนิงาน
บรษิทัมุง่เน้นปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารจดัการภายในให้มปีระสทิธภิาพ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาบคุลากร รวมถงึการจดัการ

องค์ความรู ้(Knowledge Management) อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสรมิให้เกดิการต่อยอดและสร้างนวตักรรม 
โดยคำานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำาคัญและให้คุณค่ากับผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ด้านของธุรกิจ โดยมุ่งตอบสนองและรับมือ
กบัการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาดได้รวดเรว็ และการวางแผนไปสู่อนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่การร่วมมอืระหว่างบรษิทั คู่ค้าและ
พนัธมติรทางธรุกจิ รวมไปถงึพฒันากระบวนการทำางานที่มปีระสทิธภิาพเพิ่มขึ้นเพื่อการเตบิโตอย่างยั่งยนื

กลยุทธ์และทิศทำงกำรด�ำเนินงำน ที่บริษัทน�ำมำใช้ แบ่งออกเป็น 5 ด้ำน ได้แก ่
	ด้ำนธุรกิจ 

บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำามาวางแผนและปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสม 
กบัสถานการณ์ การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของสนิค้าเดมิ และวางตลาดผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง การขยายตลาด
ไปยังภูมิภาคตามทิศทางแนวโน้มการเติบโตที่มีการกระจายตัวไปยังภูมิภาค การค้าชายแดน รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจำาหน่าย 
ในต่างประเทศ เพื่อให้มีการกระจายรายได้จากแหล่งต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพัฒนาสินค้าเพื่อให้มีราคาที่แข่งขันได้  
สร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด การให้คำาแนะนำาปรึกษาก่อนการขายและบริการหลังการขายแบบครบวงจรแก่
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ลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าและองค์กรในการขับเคลื่อนคุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนการสร้างกิจกรรมส่งเสริม
การขายต่างๆ ผ่านช่องทางเดมิและช่องทางใหม่ รวมถงึการศกึษารูปแบบทางธรุกจิที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มของสงัคมและ 
ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้ยอดขายสามารถเตบิโตได้ 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกับผู้ผลิต ผู้จัดจำาหน่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ได้
สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและกำาลังซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สามารถแข่งขันได้รวมไปถึงการศึกษา 
รูปแบบธรุกจิใหม่ๆ กบัคู่ค้า

	ด้ำนกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
บรษิทัได้มกีารศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคผ่านโครงการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ (Customer Relationship Management :CRM) ที่ทาง

บริษัทได้จัดทำาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี โดยในปี 2560 ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมโดยการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเข้ามาเพื่อช่วย 
ในการบริหารฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและคู่แข่งอย่างใกล้ชิด 
และนำามาวเิคราะห์เพื่อหาจดุอ่อน จดุแขง็ และโอกาสในการพฒันาปรบัปรงุการบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่สอดรบั 
กบัความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

	ด้ำนกำรจัดกำรภำยใน
บรษิทัได้มกีารปรบัปรงุการบรหิารงานภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั เพิ่มประสทิธภิาพการทำางาน 

ลดความซำ้าซ้อน ลดต้นทุน และนำาไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการดำาเนินงาน ทั้งนี้บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการข้ามสายงาน  
อาทิ คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อซึ่งมีการประชุมและติดตามหนี้ที่มีปัญหาอย่างสมำ่าเสมอและควบคุมลูกหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ 
เหมาะสม  คณะทำางานด้านผลติภณัฑ์เพื่อให้ทนักบัสถานการณ์ภายนอก 

	ด้ำนกำรจัดกำรบุคลำกร
บริษัทเน้นการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร ด้วยการสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ทั้งนี้สินค้า

และบริการของบริษัทอาศัยองค์ความรู้และความชำานาญทางด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ บริษัทจึงเน้น 
การฝึกอบรมอย่างสมำ่าเสมอและกำาหนดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยพนักงานผู้มีความรู้ความชำานาญเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความ
รู้อย่างเป็นระบบ ประกอบกับวิทยากรจากบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ  
(Competency) ให้เกดิการฝึกฝนจนเกดิความชำานาญ (Best Practice) ผ่านการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management) การสร้าง
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization) ทั้งนี้เป็นแนวทางที่บรษิทัดำาเนนิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สนิค้าและบรกิารเป็นที่ต้องการ
ของลูกค้าและสามารถแข่งขนัได้

	ด้ำนนวัตกรรม
การจดัการความรูแ้ละการสร้างนวตักรรมเป็นส่วนสำาคญัต่อการพฒันาธรุกจิ สนิค้า และบรกิารในระยะยาว เพื่อสร้างความได้เปรยีบ 

ในการแข่งขันและทำาให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน พนักงานและองค์กรจึงมีการผลักดันโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมขึ้น 
ภายในองค์กร โดยร่วมมือกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency) พัฒนากระบวนการจัดการนวัตกรรม  
เพื่อกระตุ้นให้เกดิการค้นคว้า ความคดิสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากผลติภณัฑ์เดมิและการค้นคว้าหานวตักรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ 

1.2.2	แนวโน้มอตุสาหกรรม
จากการเป็นกลุ่มผลติภณัฑ์ที่แปรผนัและได้รบัผลกระทบโดยตรงจากภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ทั้งในส่วนของอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการอยูอ่าศยั อาคารเพื่อการพาณชิย์ อตุสาหกรรม และสาธารณปูโภคขั้นพื้นฐาน  ดงันั้นแนวโน้มอตุสาหกรรมจงึเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกบัภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์และอตุสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศในภาพรวม

สถานการณ์ของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในปี 2560 มีอัตราการชะลอตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง 
จากปี 2559 โดยในภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่มีอุปทานส่วนเกินจากปี 2558-2559 สะสมมา โดยเฉพาะในกลุ่มอาคารสูง จึงทำาให้ม ี
การขยายตัวในกลุ่มที่อยู่อาศัยแนวราบแทน จากข้อมูลพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างรวมทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วยที่อยู่อาศัย อาคาร
พาณิชย์  อุตสาหกรรมและอื่นๆ มีพื้นที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยเฉพาะการก่อสร้างนอกเขตพื้นที่เทศบาลที่ลดลง 10.9%  
อีกทั้งยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และเหล็กเส้น ซึ่งเป็นวัสดุหลักในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ที่มีปริมาณการใช้ลดลงระหว่าง 1.4-14.5% ซึ่งปัจจัยต่างๆ นี้ส่งผลกระทบต่อตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง
ให้มขีนาดเลก็ลง ทำาให้เกดิภาวะการแข่งขนัรนุแรงยิ่งขึ้นตลอดทั้งปี เนื่องจากกำาลงัการผลติคงเหลอืเพิ่มขึ้น โดยแนวโน้มอตุสาหกรรม
เป็นการใช้กลยทุธ์ด้านราคาในการรกัษายอดขายและส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละบรษิทัไว้

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์เมื่อปี 2559 เพื่อกระตุ้นการบริโภค โดยการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ซื้อ 
ที่อยู่อาศัยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และช่วยบรรเทาผลกระทบในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยมาตรการผ่อนปรนเรื่องการอนุมัต ิ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย มาตรการลดค่าธรรมเนียมในการทำาธุรกรรมการซื้อที่อยู่อาศัย และการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
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สำาหรบัที่อยู่อาศยัที่มรีาคาไม่เกนิ 3 ล้านบาทนั้น ได้ส่งผลกระทบถงึการเปิดโครงการใหม่ และการโอนที่อยู่อาศยัในปี 2560 เนื่องจาก
มีการดึงความต้องการซื้อบ้านในอนาคตไปแล้ว นอกจากกนี้กลุ่มผู้ลงทุนยังเปลี่ยนแนวทางการลงทุนเป็นการเน้นคุณภาพ มากกว่า
ปรมิาณทำาให้การเปิดตวัโครงการลดน้อยลง จงึส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมก่อสร้างและผลติภณัฑ์ของบรษิทั

การลงทุนสร้างโรงงานจากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต ่
ปี 2558-2560 โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ปี 2560 นี้การลงทุนในภาคเอกชนค่อนข้างน้อยมากเนื่องจากความไม่มั่นใจ 
ในสภาพเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามเริ่มมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาส 3 และ 4 เนื่องจากภาคการส่งออกที่มีการขยายตัว 
มากขึ้น

1.2.3	ภาวะการแข่งขนั
บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำาการผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมและพลังงานสะอาด  

ซึ่งเป็นสนิค้าและบรกิารที่ต้องอาศยัความรูแ้ละความเชี่ยวชาญทางด้านวศิวกรรม โดยบรษิทัมขีดีความสามารถในการแข่งขนัหลายด้าน 
ทั้งความเชี่ยวชาญของบคุลากร การผลติ คณุภาพของผลติภณัฑ์ การส่งมอบที่ทนัเวลา สนิค้ามคีวามหลากหลายและการให้บรกิาร 
ที่ครบวงจร  ซึ่งมุง่เน้นในการทำาตลาดระดบักลางถงึระดบับนของกลุม่พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทต่างๆ เช่น บ้านพกั คอนโดมเินยีม 
โรงแรม ห้างสรรพสนิค้า โรงงานอตุสาหกรรม ตลอดจนโครงการสาธารณูปโภคของภาครฐั ทั้งนี้บรษิทัได้เริ่ม ทำาการตลาดถงับำาบดั 
นำ้าเสยีที่ผลติด้วยพลาสตกิโพลเีอทลินี สำาหรบัโครงการที่อยูอ่าศยัแนวราบ เนื่องจากเลง็เหน็ว่าเป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่ และสอดคล้อง
กบัแนวโน้มของตลาดอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์แนวราบที่ใช้กลยทุธ์ด้านราคาในการดำาเนนิธรุกจิ

จากภาวะการชะลอตวัลงของพื้นที่รบัอนญุาตก่อสร้างรวมทั้งประเทศที่ลดลงต่อเนื่อง ทำาให้สถานการณ์การแข่งขนัทางการตลาด 
มสีภาวะการแข่งขนัรนุแรงมากขึ้นเมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา เนื่องจากอปุสงค์ลดลงจากภาวะการชะลอตวัของภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์
และอตุสาหกรรม ทั้งนี้ส่งผลให้ตลาดผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างมขีนาดเลก็ลง จงึเกดิการแข่งขนัด้านราคาเพื่อรกัษายอดขายและส่วนแบ่ง
ทางการตลาด อย่างไรกต็ามบรษิทัได้พยายามบรหิารจดัการทั้งขบวนการให้มปีระสทิธภิาพ โดยมมีาตรการเชงิรกุและรบัให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์และสภาพตลาดในแต่ละพื้นที่ เพื่อรกัษาขดีความสามารถในการแข่งขนั

สำาหรับผลิตภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) สภาวะของตลาดมีการแข่งขัน 
สูงมากขึ้นจากปีก่อนๆ จากการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการภายในประเทศ และผู้ประกอบการ 
ที่มาจากต่างประเทศที่เข้าสู่ตลาดประเทศไทยโดยการตั้งโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) ขึ้นในประเทศไทย และ 
การเป็นผูแ้ทนจำาหน่ายอปุกรณ์หลกัในระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ โดยการแข่งขนัมุง่เน้นการทำาธรุกจิในรปูแบบการเป็น 
ผู้รับเหมางานโครงการต่างๆ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำาให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและการให้บริการสูงมากขึ้น ถึงแม้ว่า 
ในปี 2559-2560 ทางภาครฐัจะได้มโีครงการนำาร่องโซลาร์รูฟทอ็ปเสรจีำานวน 100 เมกะวตัต์ แต่มผีู้สนใจสมคัรเข้าร่วมโครงการเพยีง 
38.38 เมกะวตัต์ เนื่องจากโครงการดงักล่าวไม่อนญุาตให้มกีารขายไฟฟ้าส่วนเกนิ และยงัทำาให้มตี้นทนุการตดิตั้งอปุกรณ์ป้องกนัไฟ 
ไหลย้อนกลบั ซึ่งเป็นต้นทนุที่สงูขึ้นมาก จงึทำาให้ความสนใจของผูล้งทนุลดลง อกีทั้งมาตรการส่งเสรมิการลงทนุเพื่อปรบัปรงุประสทิธภิาพ
การผลิตและส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมนั้น ได้มกีารประกาศขยายระยะเวลาการส่งเสรมิไปจนถงึปลายปี 2563 จงึทำาให้ผูป้ระกอบการที่สนใจตดิตั้งโซลาร์รฟูทอ็ป
ได้ชะลอการตดัสนิใจ จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้นจงึทำาให้ตลาดโซลาร์รูฟทอ็ปยงัไม่ขยายตวัมากนกั

อย่างไรก็ตามจากทิศทางตามแผนธุรกิจของบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นรับงานลูกค้าโครงการภาครัฐเป็นหลักแต่มุ่งเน้นให้บริการ  
ทั้งการจำาหน่ายอุปกรณ์ และการทำางานโครงการกับกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน กลุ่มผู้รับเหมางานติดตั้ง Solar rooftop อาคารพาณิชย์
ต่างๆ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมนท์ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาคารคลังสินค้า กลุ่มลูกค้าที่เป็นบ้านพักที่อยู่อาศัย ที่มี
วตัถปุระสงค์หลกัในการใช้ผลติภณัฑ์นี้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าของอาคารในปัจจบุนัและในระยะยาวที่มค่ีาไฟฟ้าจะปรบัตวัสงูขึ้นตามต้นทนุ 
การจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาคารของตน จึงทำาให้ได้รับการตอบรับที่ดีจาก 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายดงักล่าว อกีทั้งบรษิทัเน้นการจำาหน่ายผลติภณัฑ์คณุภาพสูงในระดบัราคาที่เหมาะสม พร้อมบรกิารหลงัการขาย 
และมุ่งทำาการขาย การตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่พิจารณาเรื่องของคุณภาพงานเป็นหลักทำาให้การแข่งขันในกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ยังไม่สูง 
มากนกั เมื่อเทยีบกบักลุ่มลูกค้าระดบักลางถงึระดบัล่างที่เน้นด้านราคาเป็นหลกั

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 การแสวงหาโอกาสในการลงทุน 
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ในต่างประเทศ เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสจากการที่ประเทศเหล่านี้เริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาในด้านมลพิษ 
ทางนำ้าเพิ่มขึ้น ตลอดจนการขยายตวัของภาคอสงัหารมิทรพัย์ และภาคอตุสาหกรรม ซึ่งมโีอกาสทางการตลาดอกีมากมาย

1.2.5	การจ�าหน่ายและช่องทางการจดัจ�าหน่าย
สำาหรบัช่องทางการจดัจำาหน่ายในประเทศของบรษิทัสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่องทาง ได้แก่
1) กำรขำยให้กับลูกค้ำเจ้ำของโครงกำร ผู้รับเหมำ และลูกค้ำทั่วไป
บริษัทจะเน้นขายให้แก่เจ้าของโครงการ ทั้งโครงการภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ และโครงการภาคเอกชน เช่น 

โครงการหมู่บ้านจัดสรร โครงการก่อสร้างอาคาร โรงงานต่างๆ หรือขายตรงผ่านผู้รับเหมาหรือสถาปนิก ซึ่งเป็นผู้กำาหนดลักษณะ 
สินค้าที่ใช้ในโครงการ สำาหรับกลยุทธ์การจัดจำาหน่ายแบบการขายตรงประกอบด้วย การใช้พนักงานขาย การจัดตั้งสำานักงานขาย 
และการจดังานนทิรรศการ/สื่อสิ่งพมิพ์/เวบ็ไซต์ของบรษิทั

2) กำรขำยผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำย
สำาหรับการขายในประเทศ ตัวแทนจำาหน่ายของบริษัทจะเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างในประเทศ ซึ่งมีทั้งในกรุงเทพมหานคร 

และต่างจังหวัด ตัวแทนจำาหน่ายของบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้บริษัทยังมีการจำาหน่าย 
ไปยังตัวแทนจำาหน่ายในต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทมีการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจำาหน่ายโดยพิจารณาจากการดำาเนินธุรกิจ 
ขายวสัดกุ่อสร้างและประปา และมหีน้าร้านและตั้งอยู่ในทำาเลที่ด ีตลอดจนมฐีานะทางการเงนิที่ดี

สำาหรบัการจดัจำาหน่ายในต่างประเทศ บรษิทัได้แต่งตั้งตวัแทนจำาหน่ายสนิค้า การขายผ่านผูผ้ลติในต่างประเทศ โดยการจำาหน่าย
สนิค้าทั้งในตราสนิค้าของบรษิทัเอง และเป็นผู้รบัจ้างผลติสนิค้าในตราสนิค้าของผู้ว่าจ้าง

1.3	การจดัหาผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร
1.3.1	การจดัหาวตัถดุบิและผลติภณัฑ์
จากนโยบายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ที่ให้ความสำาคัญต่อคุณภาพของสินค้า บริษัทจึงได้จัดตั้งคณะทำางานบริหาร 

ห่วงโซ่อุปทานเข้ามาดูแลและบริหารจัดการกระบวนการตั้งแต่ความต้องการของลูกค้า การจัดซื้อ การผลิต จนถึงการส่งมอบ  
การจดัซื้อวตัถดุบิของบรษิทัจะมุง่เน้นด้านคณุภาพ ราคา ระยะเวลาในการส่งมอบ ซึ่งโดยปกตจิะจดัซื้อภายในประเทศ แต่จะมวีตัถดุบิ
และผลติภณัฑ์บางรายการที่ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ เช่น อปุกรณ์ระบบนำา้และระบบนำา้เสยีทั้งนี้ในการสั่งซื้อวตัถดุบิ ฝ่ายจดัซื้อ  
ฝ่ายขายและฝ่ายผลิตจะมีการประชุมเพื่อรับรู้ความต้องการ และวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ที่ผ่านมา  
บรษิทัไม่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนวตัถดุบิ 

ในส่วนของนโยบายการคัดเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์นั้น มีการกำาหนดให้ผู้ส่งมอบต้องขึ้นทะเบียนและคุณภาพ 
ต้องผ่านการทดสอบและได้มาตรฐานตามที่บริษัทต้องการ ทั้งนี้บริษัทจะเน้นพิจารณาคัดเลือกผู้ส่งมอบที่ได้รับการรับรอง 
มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ เช่น ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อเป็น 
การรับประกันในเบื้องต้นว่าผู้ส่งมอบได้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการเข้าไปทำาการ
ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสถานประกอบการของผู้ส่งมอบ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสั่งซื้อยังคง
ได้มาตรฐานตามที่บริษัทต้องการ นอกจากนี้บริษัทยังมีการบริหารความเสี่ยงเรื่องจำานวนผู้ส่งมอบน้อยราย โดยเพิ่มจำานวนผู้ส่ง
มอบที่ได้คุณภาพตามที่บริษัทกำาหนดข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะได้รับมอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระยะเวลา 
ที่กำาหนด

วัตถุดิบหลักและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและจำาหน่ายของบริษัท ได้แก่ เรซิ่น ใยแก้ว เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน  
อปุกรณ์บำาบดันำ้าเสยี ปูนซเีมนต์ อะครลีคิ

1.3.2	ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
บริษัทได้มีการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายที่มีความมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ตลอดจนผู้ส่งมอบหรือ

ผู้รบัเหมาช่วง มคีวามตระหนกัและรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้มกีารใช้พลงังานและทรพัยากรอย่างประหยดั สร้างคณุค่า
และเกดิประโยชน์สูงสดุ รวมถงึการป้องกนัการเกดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทำางานในทกุขั้นตอน โดยการนำาระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อกำาหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
อย่างเคร่งครดั 

บรษิทัได้ตระหนกัถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกดิจากกระบวนการผลติ และได้มกีารดำาเนนิการและ มาตรการควบคมุในด้าน
สิ่งแวดล้อมตามข้อกำาหนดอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นกระบวนการถึงการนำาเศษวัสดุทิ้งจากกระบวนการ อาทิ การลด 
วัสดุเศษจากการผลิตและการนำากลับมาใช้ใหม่ช่วยลดปริมาณเศษวัสดุทิ้งจากกระบวนการผลิต โดยกากของเสียและสิ่งปฏิกูล 
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นผู้ดำาเนินการ การนำานำ้าเสียภายในโรงงานกลับมาผ่านกระบวนการบำาบัดและนำากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่โดยไม่มีนำ้าเสียโรงงาน



22    รายงานประจำาปี 2560

ปล่อยสู่แหล่งนำ้าสาธารณะ เพื่อช่วยลดการใช้นำ้าและเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรนำ้าอีกด้วย ในด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
บรษิทัได้มกีารดำาเนนิการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวง 2551 ร่วมกบักรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวง
พลังงาน บริษัทได้ทำาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 10 กิโลวัตต์ และได้ดำาเนินการ
ปรบัปรงุอปุกรณ์และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานผลติเป็นหลอดไฟชนดิ LED ซึ่งมปีระสทิธภิาพในด้านอายกุารใช้งานที่ยาวนาน
และประหยดัไฟมากกว่าหลอดนอีอนฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป   

บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง จึงมุ่งเน้นดำาเนินการให้บริษัทต้องเป็นองค์กรสีเขียว 
(Green Organization) บริษัทมีการกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด ในปี 2558 
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 และมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  
ระดบัที่ 4 จากกระทรวงอตุสาหกรรม โดยเป็นโรงงานที่มกีารบรหิารงานที่ได้มุ่งเน้นระบบสเีขยีวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางบริษทั 
ยังได้รับรางวัล CSR-DIW Award โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมตั้งแต่ปี 2553 จนถงึปัจจบุนั

1.4	งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่ม ี-

2.	ธรุกจิไฟฟ้าพลงังานสะอาด

2.1	ลกัษณะผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร
บริษัทย่อย IGC ดำาเนินธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยแหล่งรายได้หลักของบริษัทจะมา
จากค่าไฟฟ้า และส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจำานวน 8 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 10 ปี สำาหรับโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งนับจากวันเริ่มต้น 
เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ (“COD”) โดยในปัจจุบัน IGC ได้ COD สำาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง ที่จังหวัดสระบุร ี
โดยครบถ้วนแล้ว

- 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

2.2	การตลาดและภาวะการแข่งขนั
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจที่ทำาสัญญาขายไฟฟ้ากับภาครัฐ โดยภาครัฐรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ 

และไม่เกินจำานวนตามสัญญา จึงไม่มีการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ สำาหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนากำาลัง 
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan “PDP2015”) ได้เน้นการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
ซึ่งการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนก็เป็นหนึ่งในแผนดังกล่าว โดยตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
พลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan “AEDP”) กำาหนดให้เป้าหมายในปี 2579 มีกำาลังการผลิตติดตั้ง 
ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและและพลังงานทางเลือกเท่ากับ 19,634 กิโลวัตต์ โดยมีสัดส่วนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
มากที่สดุคอื 6,000 เมกะวตัต์ ซึ่งปัจจบุนัมโีรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิย์ไปแล้วทั้งสิ้น 4,129 เมกะวตัต์

ดงันั้น ตลาดโดยรวมของพลงังานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลงังานแสงอาทติย์ และพลงังานสะอาดในรูปแบบอื่นๆ กย็งัมศีกัยภาพ
ในการเจริญเติบโต และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และเป็นทางเลือกในการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนและ
เป็นการกระจายความเสี่ยงจากภาครฐัในการพึ่งพาพลงังานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมากเกนิไป 

2.3	การจดัหาวตัถดุบิและผลติภณัฑ์
2.3.1 การจัดหาพื้นที่และทำาเลที่ตั้งโรงไฟฟ้า IGC จะเลือกทำาเลที่ตั้งของโครงการบริเวณจังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่ที่มีความเข้ม

ของแสงอยู่ในระดับสูงสุดแห่งหนึ่งของประเทศ พื้นที่ติดถนนใหญ่ใกล้กับจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ กฟภ. อยู่ในที่สูงไม่มีประวัติ 
นำ้าท่วมและมรีะบบป้องกนัภยัธรรมชาตทิี่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะมผีลต่อผลตอบแทนของการลงทนุและระยะเวลาคนืทนุของโครงการ

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

2.4	งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่ม ี-

2.5	อืน่ๆ
นอกจากนี้ IGC ยงัได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษภีายใต้พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ  พ.ศ.2520  โดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการลงทนุสำาหรบัโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยมสีทิธปิระโยชน์ที่สำาคญัคอื
1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลาแปดปีนับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จาก 

การประกอบกจิการ
2) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนข้างต้นในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกต ิ

เป็นระยะเวลา ห้าปีนบัตั้งแต่วนัที่พ้นกำาหนดระยะเวลาตามข้อ (1)
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การบรหิารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ส่งเสรมิให้บรษิทัสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายนำาไปสูก่ารสร้างคณุค่าสงูสดุ 
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งยังช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 
โดยนำากรอบข้อกำาหนดของระบบการบรหิารความเสี่ยง ISO 31000 และ COSO ERM มาประยกุต์ใช้ในบรษิทั

1. กรอบการบรหิารความเสีย่ง 

เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันเวลา สามารถแก้ไขสถานการณ์ก่อน 
ปัญหาจะลุกลาม รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงเพื่อให้การบริหาร 
ความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทจึงกำาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยเริ่มจากการกำาหนด 
ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทำาตัวชี้วัด ระบบการติดตาม และการรายงานผล มุ่งเน้นให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
สนบัสนนุให้บรษิทับรรลเุป้าหมายในกลยทุธ์และแผนงานต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี

2. โครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง

การบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั มกีารดำาเนนิการกำากบัดูแลการบรหิารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบรษิทัผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแล ให้การสนับสนุน ติดตามการบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และรายงานต่อประธานกรรมการบริหาร บริษัทจึงจัดทำาผังการบริหารความเสี่ยงระดับบริษัท
และระดบัหน่วยงานตามแผนภาพ

ปัจจยัความเสีย่ง

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะทำางานความเส่ียง 
ระดับหน่วยงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

แผนภาพโครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง
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บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูร้บัผดิชอบการบรหิารความเสีย่ง
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน 

บริษัท กำาหนดนโยบาย อนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk appetite & risk tolerance)  
กำาหนดทิศทาง แนวทาง การบริหารความเสี่ยง ให้คำาแนะนำาและดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารมีเครื่องมือและกระบวนการ 
ที่เหมาะสมในการจดัการความเสี่ยง สอบทานการปฏบิตัติามกระบวนการบรหิารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการยงัสามารถ
นำาไปปฏบิตัไิด้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหีน้าที่กำาหนด สอบทานและนำาเสนอนโยบายการบรหิารความเสี่ยงในธรุกรรมของบรษิทั 
อาท ิความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ การเงนิ การตลาด การขาย การปฏบิตักิาร ระเบยีบ กฎหมาย การทจุรติคอร์รปัชั่น รวมถงึดำาเนนิการ 
ให้มีการประเมินความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง คู่มือการบริหารความเสี่ยง กำากับ ควบคุม ดูแลให้มีการปฏิบัติ ทบทวน 
แนวทางเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรม 
ของบริษัท ทบทวนการกำาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมาตรการในการดำาเนินการกรณีที่ระดับความเสี่ยงเกินที่กำาหนด 
ตดิตามประเมนิผล ดำาเนนิการแก้ไขปรบัปรงุผลการดำาเนนิงานด้านความเสี่ยงต่างๆ ทั้งในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ

คณะท�างานความเสี่ยงระดับหน่วยงาน มีหน้าที่ระบุ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำาความเสี่ยงระดับกระบวนการ หรือ
กิจกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในที่มีนัยสำาคัญตามแนวทางและนโยบาย 
ที่ผู้บริหารมอบหมาย ดำาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปรับปรุงหรือทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงกรณีที่ปัจจัย
ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง ประเมิน ติดตาม รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สำาคัญ
ตามกำาหนดเวลา สนับสนุน ส่งเสริมการดำาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
ให้มปีระสทิธภิาพ 

3. กระบวนการบรหิารความเสีย่ง

บรษิทัได้นำาระบบการบรหิารความเสี่ยง ISO 31000 และ COSO ERM มาเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการความเสี่ยงของบรษิทั
และบรษิทัย่อย

4. การกำาหนดประเภทความเสีย่ง

บริษัทได้กำาหนดและระบุความเสี่ยงโดยจำาแนกประเภทและที่มาของความเสี่ยง ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์  
(Strategic Risk) ด้านการเงนิ (Financial Risk) ด้านการดำาเนนิงาน (Operational Risk) ด้านกฎระเบยีบ (Compliance Risk) ด้านความ
ปลอดภยัจากอนัตรายต่อชวีติ และทรพัย์สนิ (Hazardous Risk) ด้านการทจุรติ (Fraud and Corruption Risk)

5. ความเสีย่งหลกัและมาตรการป้องกนัและจดัการแก้ไขความเสีย่งเพือ่พฒันาสูค่วามยัง่ยนื

บริษัทประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและแนวโน้มจากปัจจัยภายนอกรวมถึงปัจจัยภายใน  
และได้นำากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 4 Ts ประกอบด้วย การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Treat)  
การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) มาจดัการแก้ไขความเสี่ยงเพื่อพฒันาสู่ความยั่งยนื 

6. ความเสีย่งจากการประกอบธรุกจิ

ธรุกจิกลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่สิง่แวดล้อมและกลุม่ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม 
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม  
ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์ที่มอีตัราการเตบิโตไปในทศิทางเดยีวกบัการเตบิโตของภาคอตุสาหกรรมด้านอสงัหารมิทรพัย์และอตุสาหกรรมก่อสร้าง  
ดังนั้นปริมาณความต้องการและราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดของภาคอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย ์
และอตุสาหกรรมก่อสร้างโดยรวม
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มาตรการป้องกนัและจดัการแก้ไข บรษิทัได้กำาหนดกลยทุธ์ด้านการตลาดและการบรหิารช่องทางการจำาหน่าย โดยการกระจาย
ความเสี่ยง ด้วยการขยายกลุม่ลกูค้าและช่องทางการจดัจำาหน่ายให้หลากหลายมากขึ้น จากเดมิที่พึ่งพาการเตบิโตของลกูค้าจากโครงการ
ก่อสร้างใหม่และโครงการภายในประเทศเป็นหลกั ได้แก่ กลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ กลุ่มอตุสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มสาธารณูปโภค
พื้นฐานภาครัฐและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทได้กระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นโครงการหรืออาคารที่ก่อสร้าง 
มานานและต้องการปรับปรุง หรือโครงการที่ต้องการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนในการดำาเนินธุรกิจ เช่น การนำาเสนอระบบการบำาบัดนำ้า 
และนำากลบัมาใช้ใหม่เพื่อปรบัปรงุคณุภาพนำา้เสยีที่บำาบดัแล้วให้สามารถนำามาใช้งานใหม่ในบางกจิกรรม เพื่อลดต้นทนุค่านำา้ประปา 
ตลอดจนสามารถรักษาสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศน์ การนำาเสนอการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  
ที่พกัอาศยั หรอืโรงงานอตุสาหกรรมเพื่อลดค่าไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งในการนำาเสนอผลติภณัฑ์สำาหรบัโครงการเหล่านี้บรษิทัได้แสดงให้เหน็ว่า 
สามารถคนืทนุได้ในระยะเวลาอนัสั้น และจะทำาให้ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และบรษิทัยงัมฐีานลกูค้างานบรกิารที่สามารถสร้างรายได้ 
สมำ่าเสมอในแต่ละปี ไม่ผนัผวนไปตามสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ

นอกจากนี้บรษิทัยงัมรีายได้จากการส่งออกสนิค้าไปยงัต่างประเทศ โดยส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ AEC และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี 
การเตบิโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทกุปี ทำาให้สามารถลดการพึ่งพารายได้จากภายในประเทศซึ่งเป็นรายได้หลกั

 ความเสี่ยงจากการวางตลาดสินค้าใหม่และวัสดุทดแทนจากคู่แข่ง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ซึ่งบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ ระบบสำารองนำ้า ระบบ

บำาบัดนำ้าเสีย วัสดุตกแต่งอาคาร หลังคา ผนัง ท่อและถังบรรจุสารเคมี แผงโซล่าร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัย 
พื้นฐานหลักการออกแบบทางวิศวกรรมร่วมกับการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งในตลาดผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างมีการทำาวิจัย 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้นจึงมีการวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรูปลักษณ์ดึงดูดใจ น่าใช้งาน มีการเลือกใช้วัสดุใหม่ๆ เพื่อให้
มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น อาทิ เพิ่มความแข็งแรงเพื่อให้รองรับแรงได้มากขึ้น สินค้ามีอายุการใช้งานนานขึ้น นำ้าหนักเบาขึ้นและมีรูปทรง 
ที่เหมาะกับยุคสมัย มีการพัฒนาให้สินค้าใช้งานได้ง่าย ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาตำ่าเป็นต้น ทำาให้บริษัทต้องมีการพัฒนาสินค้า 
ให้มคีวามแตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกนั

บริษัทมีมาตรการป้องกันและจัดการเพื่อลดความเสี่ยง โดยจัดตั้งคณะทำางานพัฒนาและวางแผนด้านการตลาดของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาและวางตลาดสินค้า โดยการพิจารณาความเป็นไปได้ทางการตลาด
และการขาย เทคโนโลยีการผลิตและการผลิต วัสดุศาสตร์และผลตอบแทนทางธุรกิจ ทั้งนี้คณะทำางานประกอบด้วยหน่วยงาน
ต่างๆ ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นในแง่มุมต่างๆ ทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัท 
มีการลงทุนในรายจ่ายในการวิจัยพัฒนา อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ ได้รับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์และการผลิตจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือซัพพลายเออร์ การร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ 
กับลูกค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์  
เป็นต้น รวมถึงได้จัดตั้งคณะทำางานด้านนวัตกรรมเพื่อทำาการศึกษาความเป็นไปได้ ในการหาเทคโนโลยีที่สามารถสนองตอบ 
ความต้องการของผู้บริโภค โดยร่วมมือกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีการผลิตและวัสดุศาสตร์มาเป็นที่ปรึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่
ที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าสู่ตลาด ปรับปรุงกระบวนการด้านการตลาด ระบบงานขาย ระบบงานบริการ และ 
ระบบงานต่างๆ ภายในบรษิทั เพื่อให้มขีั้นตอนรวดเรว็ แม่นยำาและลดต้นทนุ เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการส่งออกสินค้า ขณะเดียวกันก็มีการสั่งซื้อวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบ

ต่อต้นทนุสนิค้า
บริษัทมีมาตรการป้องกันและจัดการจากการที่บริษัทมีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นเงินสกุลต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน

สามารถหกักลบกนัได้ (Natural Hedge) เป็นการลดความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน นอกจากนั้น บรษิทัยงัพจิารณา 
ชำาระหนี้ก่อนครบกำาหนดเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้กำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง 
จากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำาสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) โดยบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ 
การสนบัสนนุสำาหรบัทำาธรุกรรมซื้อขายอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ

 ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ในระหว่างปี บรษิทัมอีตัราการลาออกของพนกังานค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในส่วนของพนกังานขาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราย

ได้บรษิทั
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของบุคลากรที่จะเป็นส่วนสำาคัญยิ่งในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร  

บริษัทจึงได้มีการดำาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้านบุคลากรในหลายๆ ด้าน เช่น การลดอัตราการลาออกของพนักงานขาย 
ซึ่งบริษัทได้มีมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ความรู้กับพนักงานขายที่เริ่มงานใหม่อย่างเป็น
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ระบบ เพื่อสนับสนุนในเรื่องการปรับตัวและสร้างความมั่นใจในการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งมีผลให้สามารถลดอัตราการ
ลาออกของพนักงานได้อย่างมีนัยสำาคัญ นอกจากนี้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับ 
กรณีที่พนักงานในตำาแหน่งสำาคัญจะครบเกษียณอายุงานทำางาน โดยมีการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความเหมาะสมซึ่งใน
ปัจจุบันการดำาเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำาหนดไว้ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนข้อบังคับพนักงานเรื่องการเกษียณอายุจาก 55 ป ี
เป็น 60 ปี เนื่องจากตระหนักว่าคนในวัยเกษียณในปัจจุบันยังมีศักยภาพและความสามารถที่จะปฏิบัติงานเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
บรษิทัและสงัคม 
ธรุกจิไฟฟ้าพลงังานสะอาด

 ความเสี่ยงในด้านความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 
ปัจจุบันประสิทธิภาพในการดำาเนินงานโดยรวมของทั้งระบบ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดหรือ 

อุปกรณ์ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าบกพร่อง จะทำาให้ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานโดยรวม 
ลดตำ่าลง ซึ่งส่งผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้และทำาให้รายได้ลดลง บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อประเด็นความเสี่ยงนี้  
โดยนอกเหนือจากการแผนการบำารุงรักษาตามปกติแล้ว ในปี 2560 ได้กำาหนดมาตรการในการตรวจวัดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 
ของทั้งโรงไฟฟ้า โดยถ้าหากพบว่ามีขั้นตอนใดในการผลิตที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงตำ่ากว่ามาตรฐานที่กำาหนดไว้  
จะทำาการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวทันที เพื่อคงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐานโดยรวม รวมถึงมีการพัฒนา 
ระบบซอฟท์แวร์ที่สามารถช่วยวเิคราะห์ประสทิธภิาพการผลติ และรายงานผลได้อย่างทนัท่วงทใีนกรณทีี่อปุกรณ์การผลติเกดิปัญหา 

 ความเสี่ยงกรณีคู่สัญญายกเลิกการรับซื้อไฟฟ้า
โดยในปัจจบุนับรษิทัย่อยได้เปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิย์ (“COD”) สำาหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 3 แห่งดงันี้ 
โรงไฟฟ้าแห่งที่ 1  ตั้งอยู่ที่ตำาบลท่ามะปราง  เปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิย์เมื่อวนัที่ 27 ธนัวาคม 2553
โรงไฟฟ้าแห่งที่ 2  ตั้งอยู่ที่ตำาบลชำาผกัแพว  เปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิย์เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2556
โรงไฟฟ้าแห่งที่ 3  ตั้งอยู่ที่ตำาบลห้วยแห้ง  เปิดดำาเนนิการเชงิพาณชิย์เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2556
โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นคู่สัญญาในการรับซื้อไฟฟ้า โดยบริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงในการจำาหน่ายไฟฟ้า 

ให้แก่ กฟภ. ในกรณีที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าถูกยกเลิก อย่างไรก็ตามบริษัทได้ให้ความใส่ใจและปฏิบัติตามข้อกำาหนดของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคโดยเคร่งครดัในทกุข้อ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการถูกยกเลกิสญัญาดงักล่าว

 ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่อาจจะกระทบต่อผลตอบแทนของธุรกิจ
การประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นต้องพึ่งพิงคุณภาพและความเข้มของแสงเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทย่อยอาจจะ 

เผชิญกับความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่อาจจะกระทบต่อผลตอบแทนของธุรกิจได้ เนื่องด้วยเหตุการณ์ภัยธรรมชาติไม่สามารถ 
คาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตามทางบริษัทย่อยได้วางแผนสำาหรับป้องกันปัญหานี้ โดยการเลือกพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาด้านอุทกภัย  
โดยบริษัทย่อยได้วิเคราะห์ตามหลักภูมิศาสตร์แล้ว เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงน้อยที่สุด นอกจากนั้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 
แต่ละแห่งจะแยกกันผลิตและแยกจุดจำาหน่ายไฟฟ้า ดังนั้นในกรณีที่โรงไฟฟ้าแห่งใดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ 
ไม่คาดคิดจะไม่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าแห่งอื่น รวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยนำ้าท่วมและปรับปรุงระบบการป้องกันภัย  
อาทิเช่น การติดตั้งเครื่องสูบนำ้า ประตูระบายนำ้า และเสริมคันดินในโครงการทั้ง 3 แห่ง นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จัดทำาแผนงาน 
รองรับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติพร้อมทั้งทำาประกันภัยทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง กรณีมี 
ความเสยีหายเกดิขึ้น
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ข้อมลูทัว่ไป

 บรษิทั  : บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) (บรษิทั)
 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ  : บรษิทัเป็นผู้ผลติและจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
     ที่เกี่ยวกบัระบบบำาบดันำ้าเสยีและระบบสำารองนำา้ ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม 
 สถานทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่  :  เลขที่ 2 พรเีมยีร์เพลซ ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหนองบอน 
     เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250
 ทีต่ัง้โรงงาน  :  เลขที่ 454 หมู่ 9 ถนนกบนิทร์บรุ-ีนครราชสมีา กม. 12 ตำาบลหนองกี่ 
     อำาเภอกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี25110
 เลขทะเบยีนบรษิทั :  0107555000309 
 Home Page :  www.premier-products.co.th
 โทรศพัท์ :  0-2301-2100-1
 โทรสาร :  0-2398-1301
 ทนุจดทะเบยีน : 300,000,000 บาท
 จ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ�าหน่ายแล้ว : 300,000,000 หุ้น
 งานเลขานกุารบรษิทั
 โทรศพัท์ : 0-2301-1569
 โทรสาร : 0-2748-2063
 E-mail : Teerapol@pfc.premier.co.th
 นกัลงทนุสมัพนัธ์
 โทรศพัท์ : 0-2301-1550 
 โทรสาร : 0-2398-1188
 E-mail : ircontact@pp.premier.co.th
 

ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส�าคญัอืน่
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นติบิคุคลทีบ่รษิทัถอืหุน้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป

 บรษิทั : บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั (IGC)
 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ :  บรษิทัเป็นผู้ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ซึ่งจดัอยู่ในประเภทผู้ผลติไฟฟ้าเอกชน 
     รายเลก็มาก (Very Small Power Producer) 
 สถานทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่ : เลขที่ 133/1 หมู่ที่ 4 ตำาบลท่ามะปราง อำาเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110
 ส�านกังานสาขา : เลขที่ 2 พรเีมยีร์เพลซ ชั้นที่ 2 โซนเอ ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหนองบอน 
     เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250
 ทีต่ัง้โรงงาน (1) :  เลขที่ 133/1 หมู่ที่ 4 ตำาบลท่ามะปราง อำาเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110
 ทีต่ัง้โรงงาน (2) :  เลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ตำาบลชำาผกัแพว อำาเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110
 ทีต่ัง้โรงงาน (3) :  เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ตำาบลห้วยแห้ง อำาเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110 
 เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105551131521
 Home Page : www.infinitegreen.co.th
 โทรศพัท์ : 036-247-200, 02-301-1586
 โทรสาร : 036-247-203
 ทนุจดทะเบยีน : 600,000,000 บาท
 จ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ�าหน่ายแล้ว : 60,000,000 หุ้น
 จ�านวนหุน้ทีบ่รษิทัถอือยู ่ : 45,358,983 หุ้น  

 บรษิทั : บรษิทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั (PPG)
 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ : บรษิทัเป็นผู้ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
 สถานทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่ : เลขที่ 2 พรเีมยีร์เพลซ ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
     กรงุเทพมหานคร 10250
 เลขทะเบยีนบรษิทั :  0105556141117
 Home Page : -
 โทรศพัท์ : 0-2301-1586
 โทรสาร : 0-2301-2491
 ทนุจดทะเบยีน : 5,000,000 บาท
 จ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ�าหน่ายแล้ว : 500,000 หุ้น
 จ�านวนหุน้ทีบ่รษิทัถอือยู ่ : 399,998 หุ้น 
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บคุคลอ้างองิอืน่ๆ

1) นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จำากดั 
    อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
    เลขที่ 93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400
    โทรศพัท์ 0-2009-9000     
    โทรสาร 0-2009-9991
    SET Contact Center 0-2009-9999
    Website : http://www.set.or.th/tsd
    E-mail : SETContactCenter@set.or.th

2) ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ -ไม่ม-ี

3) ผูส้อบบญัชปีระจ�าปี 2560 นางสาวศริาภรณ์ เอื้ออนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชเีลขที่ 3844 หรอื
    นายณรงค์ พนัตาวงษ์  ผู้สอบบญัชเีลขที่ 3315 หรอื
    นางสาวสพุรรณ ีตรยิานนัทกลุ ผู้สอบบญัชเีลขที่ 4498 
    บรษิทัสำานกังาน อวีาย จำากดั  
    อาคารเลครชัดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ 
    เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110
    โทรศพัท์ 0-2264-0777
    โทรสาร 0-2264-0789-90

4) ทีป่รกึษาทางการเงนิ -ไม่ม-ี

5) ทีป่รกึษากฎหมาย -ไม่ม-ี

6) ทีป่รกึษาหรอืผูจ้ดัการ  สญัญาว่าจ้างบรหิารและให้คำาปรกึษาธรุกจิ
 ภายใต้สญัญาการจดัการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
    เลขที่ 1 พรเีมยีร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์
   แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250
    โทรศพัท์ 0-2301-1000
    โทรสาร 0-2398-1188
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1. จ�านวนทนุจดทะเบยีนและทนุช�าระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เรียกชำาระแล้ว 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว ้
หุ้นละ 1 บาท 

2. ผูถ้อืหุน้ 

1) กลุม่ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก
รายละเอยีดเกี่ยวกบักลุ่มผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นสูงสดุ 10 รายแรก ที่มชีื่อปรากฏตามทะเบยีนบญัชผีู้ถอืหุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2560  

ข้อมลูหลกัทรพัย์และผูถ้อืหุน้

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ�านวนหุน้ ร้อยละ

1 บรษิทั พรเีมยีร์ รสีอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำากดั   139,737,992  46.58

2 บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั     33,101,633  11.03

3 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จำากดั (มหาชน)   6,757,200  2.25

4 นายธรีพล สนิไชย   6,584,900  2.19

5 ธนาคารกรงุเทพ จำากดั (มหาชน)   5,671,975  1.89

6 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จำากดั   4,828,100  1.61

7 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จำากดั (มหาชน)   3,967,350  1.32

8 นายวชิยั วงศ์ศกัดิ์วานชิ   3,609,200  1.20

9 น.ส. อไุรวรรณ แซ่หลี   3,470,300  1.16

10 นายสโุชต ิฉนัท์วภิว     2,673,100  0.90

	 รวม	 	 	 210,401,750	 	 70.13
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2) สดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายย่อย (Free Float) เท่ากบัร้อยละ 40.92
3) กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่มบีคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัเข้าร่วมในการบรหิารจดัการบรษิทั มดีงันี้

 ช่ือ  ประกอบธุรกิจประเภท  บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน

1. บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำากัด กิจการโรงแรม  นายสุรเดช บุณยวัฒน
    นางดวงทิพย์ เอ่ียมรุ่งโรจน์
    เป็นกรรมการร่วม

2. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชช่ัน แคปปิตอล จำากัด บริการจัดการธุรกิจและการลงทุน นายสุรเดช บุณยวัฒน
    นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ 
    นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
    นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ 
    เป็นกรรมการร่วม

4) ข้อตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 บรษิทัมไิด้มขี้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นรายหนึ่งรายใด (Shareholders Agreement)

3. การออกหลกัทรพัย์อืน่

-  ไม่ม ี-
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บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษี 
เงินได้และหักสำารองตามที่กฎหมายกำาหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นกับ 
แผนการลงทุน ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะ
ต้องอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป

บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานจากงบเฉพาะกิจการให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลการจ่ายเงิน ปันผลย้อนหลัง 
โดยสรปุดงันี้

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2560 ต่อที่ประชุม 
ผู้ถอืหุ้นในวนัที่ 26 เมษายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท ซึ่งเมื่อรวมกบัเงนิปันผลระหว่างกาลเมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2560 อตัราหุ้นละ 0.08 บาท  
จะเป็นเงนิปันผลจ่ายรวมเท่ากบั 0.24บาท
** อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้และหกัส�ารองตามกฎหมายในปี 2560 2559 และ ปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 91 ร้อยละ 91 

และร้อยละ 69 ตามล�าดบั 

 ปี 2560* 2559 2558

อตัรากำาไรสทุธติ่อหุ้น  (บาท:หุ้น) 0.28 0.42 0.24

อตัราเงนิปันผลต่อหุ้น  (บาท:หุ้น) 0.24 0.36 0.16

อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อกำาไรสทุธ ิ(%)** 86 86 67
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โครงสร้างการจัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงงานพัฒนาธุรกิจ

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร
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 การเข้าร่วมประชมุ/การประชมุทัง้หมด (ครัง้)
 รายชือ่กรรมการ  ต�าแหน่ง ประชมุ ประชมุ ประชมุ ประชมุ
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สามญั
    ตรวจสอบ ค่าตอบแทน ผูถ้อืหุน้

1. นายสรุเดช บณุยวฒัน ประธานกรรมการ 5/5 - 1/1 1/1
  ประธานกรรมการค่าตอบแทน 

2. นายวรเทพ รางชยักลุ กรรมการ 5/5 - - 1/1
  ประธานกรรมการบรหิาร 

3. นางดวงทพิย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์  กรรมการ 5/5 - 1/1 1/1
  กรรมการค่าตอบแทน 

4. นายสมชาย ชณุหรศัมิ์  กรรมการ 5/5 - - 1/1

5. นายเอกราช กลดัพนัธุ์  กรรมการ 5/5 - - 1/1

6. นายมณฑล หรรษคณุารมณ์ * กรรมการ 2/2 - - 1/1

7. นางวไลรตัน์ ผ่องจติต์ ** กรรมการ - - - -

8. นางสาวชนดิา สวุรรณจูฑะ  กรรมการอสิระ 5/5 9/9 1/1 1/1
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการค่าตอบแทน 

9. นายชยัวฒัน์ นติยาพร กรรมการอสิระ 5/5 9/9 - 1/1
  กรรมการตรวจสอบ 

10. นายปรทิรรศน์ พนัธบุรรยงก์ กรรมการอสิระ 5/5 9/9 - 1/1
  กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทั
กรรมการผู้มอีำานาจลงนามผูกพนับรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 คอื 1.นางดวงทพิย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นายสมชาย ชณุหรศัมิ์  

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัท หรือ 2.นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ 
หรอื นายสมชาย ชณุหรศัมิ์ หรอื นางวไลรตัน์ ผ่องจติต์ คนใดคนหนึ่งลงลายมอืชื่อร่วมกบั นายสรุเดช บณุยวฒัน หรอื นายวรเทพ  
รางชยักลุ อกีคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทบัตราสำาคญัของบรษิทั

ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอำานาจลงนามผูกพันบริษัทเป็น “กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสุรเดช บุณยวัฒน นางดวงทิพย์  
เอี่ยมรุ่งโรจน์ นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ นายวรเทพ รางชัยกุล และนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทบัตราสำาคญัของบรษิทั”

1. คณะกรรมการบรษิทั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทัมจีำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

* กรรมการล�าดับที่ 6 นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่ 
วนัที่ 31 พฤษภาคม 2560

** กรรมการล�าดบัที่ 7 นางวไลรตัน์ ผ่องจติต์ ได้รบัการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบรษิทัทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลง ตามมตทิี่ประชมุคณะกรรมการ 
ครั้งที่ 5/2560  มผีลตั้งแต่วนัที่ 7 พฤศจกิายน 2560

โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งนี้ ประวตัขิองนายธรีะพล จฑุาพรพงศ์ ปรากฎในรายละเอยีดกรรมการและผู้บรหิาร
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วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั 
ในการประชุมสามัญประจำาปี กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง 
จดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก 
จากตำาแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รบัเลอืกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่กไ็ด้
อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั

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

2) ทบทวนและอนุมัติเรื่องที่มีสาระสำาคัญ เช่น นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อำานาจ 
การบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ 
ที่กฎหมายกำาหนดเป็นประจำาทกุปี 

3) กำากบัดูแลให้ฝ่ายบรหิารดำาเนนิการเป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รบัอนมุตัิ
4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด  

พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ  
และ/หรอื ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง ในกรณทีี่ตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากการออกตามวาระ

5) พจิารณาอนมุตักิารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ และประธานกรรมการบรหิาร
6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและ 

การตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
7) กำากับดูแลให้บริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน  

และการตดิตามผลที่มปีระสทิธภิาพ
8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ 

ผู้สอบบญัชไีว้ในรายงานประจำาปี
9) ดูแลผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่างเป็นธรรม และคำานงึถงึความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มคีวามโปร่งใสในการดำาเนนิงาน และมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องเพยีงพอ
10) อำานาจในการดำาเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำาหนดให้รายการ 

ที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
(ถ้าม)ี ให้กรรมการที่มสี่วนได้เสยีในเรื่องนั้นไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 ก) เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มตทิี่ประชมุผู้ถอืหุ้น
 ข) การทำารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้อง 

  ได้รบัอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ถอืหุ้น
11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ

กรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำานาจแก่กรรมการดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถงึการมอบอำานาจหรอืการมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้กรรมการ
หรือผู้รับมอบอำานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน ์
ในลกัษณะอื่นใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย รวมทั้งกำาหนดให้ต้องขอความเหน็ชอบจากที่ประชมุในการทำารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาหรอืจำาหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่สำาคญัของบรษิทั ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ
อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมอีำานาจและหน้าที่ ดงัต่อไปนี้
1) เรยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทั เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั และการประชมุผู้ถอืหุ้น
2) พจิารณากำาหนดระเบยีบวาระการประชมุคณะกรรมการร่วมกบัประธานกรรมการบรหิาร
3) ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท 

สนบัสนนุและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ
4) สนบัสนนุและส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัหิน้าที่อย่างเตม็ความสามารถตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ ความรบัผดิชอบ  

และตามหลกัการกำากบัดูแลกจิการที่ด ีและสนบัสนนุและให้คำาปรกึษาการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ
5) ปฏบิตัหิน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ
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* กรรมการล�าดับที่ 7 นายไชยยันต์ จาตุรันตานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560  
มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร
คณะกรรมการบริหารมีอำานาจและหน้าที่ในการกำากับการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย รวมถงึเรื่องหรอืกจิการต่างๆ ดงัต่อไปนี้
1) วางแผนภาพรวม นโยบาย กลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณ
2) ให้คำาแนะนำาการบรหิารงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รบัอนมุตั ิ
3) ดูแลและรกัษาคณุค่าหลกัที่ดขีององค์กร และส่งเสรมิให้มกีารบรหิารกจิการให้เป็นไปตามคณุค่าหลกัที่ดขีององค์กร
4) พิจารณารับทราบเรื่องอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท ที่กรรมการบริหาร 

เหน็ว่าจำาเป็นหรอืสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรบัทราบ
5) รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในสำาหรับเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณ ี

ที่เกดิเหตกุารณ์ที่เกดิความเสยีหายหรอือาจจะเกดิความเสยีหายต่อบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย
6) ปฏบิตัหิน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ

   รายช่ือกรรมการบริหาร  ต�าแหน่ง

1. นายวรเทพ รางชัยกุล  ประธานกรรมการบริหาร

2. นายลือชา พิศิษฐการ  กรรมการบริหาร

3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์  กรรมการบริหาร

4. นายเจี้ยน หยูโก   กรรมการบริหาร

5. นางสาวณัฐญา นวลพลับ  กรรมการบริหาร

6. นายธิติพัทธ์ เจียมรุจีกุล  กรรมการบริหาร

7. นายไชยยันต์ จาตุรันตานนท์* กรรมการบริหาร

2. คณะกรรมการบรหิาร 

ประธานกรรมการบรหิาร
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 ของบริษัทเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร 

ของบรษิทั โดยให้มผีลตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรหิาร

ประธานกรรมการบรหิารมอีำานาจและหน้าที่ในการกำากบัการบรหิารกจิการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ตามที่คณะกรรมการบรษิทั
มอบหมาย รวมถงึเรื่องหรอืกจิการต่างๆ ดงัต่อไปนี้

1) พิจารณากลั่นกรอง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำานาจการบริหารต่างๆ  
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนมุตัิ

2) กำากับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ 
ที่ได้รบัอนมุตั ิให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล

3) มอีำานาจในการดำาเนนิการและอนมุตัคิ่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำาหนดไว้ในอำานาจดำาเนนิการของบรษิทัและบรษิทัย่อย
4) ให้คำาปรกึษาแนะนำาการบรหิารจดัการแก่ผู้บรหิารระดบัสูง
5) ดูแลและรกัษาคณุค่าหลกัที่ดขีององค์กร และส่งเสรมิให้มกีารบรหิารกจิการให้เป็นไปตามคณุค่าหลกัที่ดขีององค์กร
6) ปฏบิตัหิน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรหิาร
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 ของบริษัทเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

ของบรษิทั โดยให้มผีลตั้งแต่ 1มกราคม 2560 เป็นต้นไป
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประกอบด้วย
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3. ผูบ้รหิาร

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ผู้บรหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประกอบด้วย

อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ
กรรมการผู้จัดการมีอำานาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย รวมถึงเรื่อง

หรอืกจิการต่างๆ ดงัต่อไปนี้
1) ดำาเนนิกจิการ และ/หรอืบรหิารงานประจำาวนัของบรษิทั
2) จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท  

นำาเสนอต่อประธานกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณา
3) ดำาเนนิการหรอืปฏบิตังิานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รบัอนมุตัิ
4) ควบคมุดูแลให้การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5) มอีำานาจในการดำาเนนิการและอนมุตัคิ่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำาหนดไว้ในอำานาจดำาเนนิการของบรษิทั
6) พฒันาองค์กรและบคุลากรให้มคีณุภาพและประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง
7) เป็นผูร้บัมอบอำานาจของบรษิทัในการบรหิารกจิการของบรษิทัให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ข้อกำาหนด 

คำาสั่ง มตทิี่ประชมุผู้ถอืหุ้น และ/หรอืมตทิี่ประชมุคณะกรรมการบรษิทั
8) ดูแลและรกัษาภาพลกัษณ์ที่ดขีององค์กร
9 ปฏบิตัหิน้าที่อื่นใดตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ประธานกรรมการบรหิาร
ทั้งนี้อำานาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำานาจหรือ

การมอบอำานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะ 
อื่นใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืรายการที่ไม่อยูภ่ายใต้การดำาเนนิธรุกจิปกตทิั่วไปของบรษิทั ซึ่งการอนมุตัิ
รายการดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรอืที่ประชมุผู้ถอืหุ้นของบรษิทั เพื่อพจิารณาและอนมุตัติามที่ข้อบงัคบั
ของบรษิทัหรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

4. เลขานกุารบรษิทั

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

   รายช่ือผู้บริหาร  ต�าแหน่ง
   บริษัท

1. นายวรเทพ รางชัยกุล ประธานกรรมการบริหาร

2. นายไชยยันต์ จาตุรันตานนท์ กรรมการผู้จัดการ

3. นางสาวณัฐญา นวลพลับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานบัญชีการเงิน

4. นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานผลิตและวิจัยพัฒนา

5. นายเดชา แก้วพฤหัสชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง

6. นายพิสิฐ สัตตะ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคล

   รายช่ือผู้บริหาร  ต�าแหน่ง
   บริษัทย่อย IGC 

1. นายเจี้ยน หยูโก  กรรมการผู้จัดการ
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คณุสมบตัิ
1) ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย 

บรษิทัมหาชนจำากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
2) ต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการกำากบัดูแลกจิการที่ด ีและข้อพงึปฏบิตัทิี่ดใีนเรื่องการกำากบัดูแลกจิการ
3) ต้องมีความรู้ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี เป็นคุณสมบัติเสริมที่ช่วยให้การทำา 

หน้าที่เลขานกุารบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
หน้าที่ความรบัผดิชอบหลกัของเลขานกุารบรษิทั คอื การสนบัสนนุคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกบักฎระเบยีบ สำาหรบัหน้าที่

รบัผดิชอบโดยเฉพาะของเลขานกุารบรษิทัรวมถงึหน้าที่ดงัต่อไปนี้
1) จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้ง 

โดยคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึง 
ปฏบิตัทิี่ดี

2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย 
ดงักล่าวผ่านประธานกรรมการบรหิาร

3) ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  
ในประเดน็กฎหมายระเบยีบปฏบิตัแิละข้อพงึปฏบิตัดิ้านการกำากบัดูแลกจิการ

4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธ ิ 
ข้อบงัคบั ทะเบยีนผู้ถอืหุ้น และใบอนญุาตประกอบธรุกจิประเภทต่างๆ

5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำากับดูแล โดยเป็นไปตามกฎหมาย  
กฎระเบยีบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบรษิทั

6) ตดิต่อและสื่อสารกบัผู้ถอืหุ้นทั่วไป ให้ได้รบัทราบสทิธติ่างๆ ของผู้ถอืหุ้น 
7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ 

ของกรรมการ
8) จดัให้มกีารให้คำาแนะนำาแก่กรรมการที่ได้รบัการแต่งตั้งใหม่

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม กับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและ 
ผูบ้รหิารแต่ละท่าน โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิทั้งจากบรษิทัจดทะเบยีนที่อยูใ่นกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั ระดบัรายได้และระดบัมลูค่าหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาดในช่วงเวลาเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปบำาเหน็จประจำาปีและเบี้ยประชุม สำาหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูป 
เงนิเดอืน โบนสั และเงนิสมทบกองทนุสำารองเลี้ยงชพี

1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ
  ก. ค่าตอบแทนกรรมการ
 ที่ประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นครั้งที่ 1/2560  เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2560 ได้มมีตอินมุตัจิ่ายค่าตอบแทนกรรมการดงันี้ 
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ในปี 2560 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการค่าตอบแทนดงันี้

หมายเหต ุ เบี้ยประชมุจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชมุ

 องค์ประกอบค่าตอบแทน  ปี 2560

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)  14,000
  - กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)  11,000

บ�าเหน็จ
  - ประธานกรรมการ (บาท/ปี)  300,000
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)  325,000
  - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)  290,000
  - กรรมการที่มิใช่กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)  230,000

สิทธิประโยชน์อ่ืน  ไม่มี

 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
  รายช่ือกรรมการ  ต�าแหน่ง  เบ้ียประชุม  บ�าเหน็จ
    คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ** รวม
    บริษัท ตรวจสอบ ค่าตอบแทน 

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

2. นายวรเทพ รางชัยกุล* กรรมการ
  ประธานกรรมการบริหาร - - - - -

3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์* กรรมการ     
  กรรมการค่าตอบแทน - - - - -

4. นายสมชาย ชุณหรัศมิ์* กรรมการ - - - - -

5. นายเอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ 80,000 - - 230,000 310,000

6. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์* กรรมการ - - - - -

7. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์* กรรมการ - - - - -

8. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ  กรรมการอิสระ 80,000 168,000 10,000 325,000 583,000
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการค่าตอบแทน 

9. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ 80,000 128,000 - 290,000 498,000 
  กรรมการตรวจสอบ 

10. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ 80,000 128,000 - 290,000 498,000
  กรรมการตรวจสอบ 
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2) ค่าตอบแทนอืน่
 ก. ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ
  - ไม่ม ี-
 ข. ค่าตอบแทนอืน่ของผูบ้รหิาร
  เงนิกองทนุส�ำรองเลีย้งชพี
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละของเงินเดือนตาม

ที่บรษิทักำาหนด โดยในปี 2560 บรษิทัได้จ่ายเงนิสมทบกองทนุสำารองเลี้ยงชพีสำาหรบัผู้บรหิาร 8 ราย รวมทั้งสิ้น 1,225,098.19 บาท
3) การว่าจ้างด้านการบรหิารและให้ค�าปรกึษาธรุกจิ
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด (PFC) ให้บริการงานด้านบริหารจัดการและ

งานสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำาปรึกษาธุรกิจ ซึ่งการว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการแยกงาน (outsourcing) เพื่อใช้บริการจากหน่วยงานของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะการรวมศูนย์และ 
แบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัท 
จะต้องจดัหาบคุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรบังานสนบัสนนุให้ครอบคลมุในทกุๆ ด้าน

ขอบเขตการให้บรกิารครอบคลมุด้านต่างๆ ดงันี้
การบริหารจัดการการกำากับกิจการ และสนับสนุนด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ 

แต่ละองค์กร รวมถึงดำาเนินกิจการให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กร เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกำาหนดของกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีบุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เข้าทำาหน้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในแต่ละองค์กร 
ที่ให้บรกิาร

การบริการให้คำาปรึกษา ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาแก่องค์กรทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของกิจการ ทั้งด้านการ 
วางแผนการกำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารงาน 
บุคคลและงานสำานักงาน และงานสื่อสารองค์กร รวมถึงการให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
ในองค์กร

การบริการในด้านการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานให้กับองค์กร เพื่อให้การดำาเนินกิจการบรรลุตามเป้าหมาย 
และสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีที่เรื่องนั้นจำาเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น งานตรวจสอบ
ภายในองค์กร งานด้านบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ งานคดีความ ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
บญัชแีละภาษอีากร รวมถงึบรหิารจดัการแหล่งเงนิทนุของกจิการการตดิต่อสถาบนัการเงนิ 

อย่างไรก็ตาม การทำาสัญญากับ PFC ดังกล่าว ถือเป็นการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กบับรษิทั ซึ่งบรษิทัต้องปฏบิตัติามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการทำารายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครดั และหาก PFC  
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา หรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำารายละเอียด  
และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นตามความเหมาะสม 
ของสญัญาที่เปลี่ยนแปลงไปทกุครั้งก่อนเข้าทำาสญัญาใหม่ 

หมายเหต * กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท
 ** บ�าเหน็จกรรมการ ก�าหนดรอบการจ่ายตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
 กรรมการล�าดับที่ 6 นายมณฑล หรรษคุณารมณ์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 
 กรรมการล�าดับที่ 7 นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที่ 5/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

 ข. ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร
 ในปี 2560 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บรหิารดงันี้

 ปี 2560
 ประเภทของค่าตอบแทน จ�านวนผู้บริหาร ค่าตอบแทน (บาท)

 เงินเดือน โบนัส 8 ท่าน  19,272,424.79

ค่าตอบแทนผู้บรหิารไม่รวมเงนิผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถอืเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย
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6. บคุลากร

6.1 จ�านวนพนกังานและผลตอบแทน 
บริษัทกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 602 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำานวนทั้งสิ้น 217,870,542 บาท ซึ่งผลตอบแทน 
ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ 
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในลักษณะเดียวกับบริษัทรวม 15,411,387 บาท (ไม่รวมเงิน 
ผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถอืเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย)

จ�านวนพนักงานและค่าตอบแทนปี 2560  บริษัท IGC PPG รวม
      (บริษัทย่อย) (บริษัทย่อย)

ผู้บริหาร  - ชาย (คน)  5 2 - 7
   - หญิง (คน)  1 - - 1

พนักงานปฏิบัติการและบริการ - ชาย (คน)  202 2 - 204
   - หญิง (คน)  99 3 - 102

พนักงานในสำานักงาน - ชาย (คน)  171 13 - 184
   - หญิง (คน)  124 4 - 128

รวม (คน)    602 24 - 626

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)   217,870,542 15,411,387 - 233,281,929

บริษัทมีพนักงานลดลง จากปี 2559 จำานวน 27 คน บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ กับพนักงานในระยะเวลา  
3 ปีผ่านมา

6.2 นโยบายการพฒันาบคุลากร  
บรษิทัยงัคงนโยบายการพฒันาบคุลากร เพื่อพฒันาพนกังานให้มคีณุลกัษณะ 3 ประการ ประกอบด้วย 
1. เป็นคนด ีมวีนิยั และรบัผดิชอบ
2. เป็นคนเก่ง มคีวามรู้ ทกัษะ ความสามารถอย่างมอือาชพี
3. ทำางานอย่างมคีวามสขุ รู้เหต ุรู้ผล เหน็คณุค่าตนเอง ผู้อื่น และยอมรบัการเปลี่ยนแปลง
ในปี 2560 การดำาเนนิงานด้านการพฒันาบคุลากร ยงัคงเป็นไปตามกรอบนโยบาย 5 เรื่อง กล่าวคอื 
1) ด้านนวตักรรม เข้าร่วมโครงการ Productivity Facilitator Knowledge Management (PF+KM) โดยสถาบนัเพิ่มผลผลติแห่งชาต ิ 

เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ภายในของพนักงานผ่านเครื่องมือด้านการเพิ่มผลผลิต อาทิ ระบบข้อเสนอแนะ เครื่องมือคุณภาพ 7 
ชนิด (7 QC Tools) เป็นต้น รวมถึงการพัฒนากระบวนการทำางานโดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อกำาจัดความสูญเสีย  
(7 Waste) ไปสู่ธรุกจิที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดำาเนินการชักชวนคู่ค้า ลูกค้า มาเป็นแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้คู่ค้า 
ร่วมกิจกรรมบูธงาน Society Expo เทศกาลทำาดีหวังผล รวมถึงการขยายเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยร่วมเป็น 
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมเป็นกรรมการในการอนุมัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างของโรงเรียน และมีเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมให้ข้อมูล เบาะแสที่พบเห็นกระบวนการที่สุ่มเสี่ยงผ่านกลุ่ม  
Application Line จำานวน 563 ราย อาท ิกลุ่มนาดโีปร่งใสไม่โกง 27 ราย กลุ่มชมรมบรหิารงานบคุคลกบนิทร์บรุ ี91 ราย กลุ่มเจ้าหน้าที่
ความปลอดภยัระดบัวชิาชพี (จป. ว) ปราจนีบรุ ี259 ราย กลุ่ม CSR 78 ราย กลุ่มธรรมาภบิาล 74 ราย และกลุ่มอตุสาหกรรมจงัหวดั 
34 ราย เพื่อสร้างวฒันธรรมและสงัคมปลอดคนโกง



บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)    43 

3) ความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ให้ความสำาคัญกับบ้านหลังแรกของพนักงานที่เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนรอบสถานประกอบการที่พนักงานอาศัยอยู่ และเป็นความต้องการของชุมชน ทำาแล้วต้องยั่งยืน ตามโครงการ
หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขบ้านโคกขี้เหล็ก ที่ทางบริษัทเข้ามีส่วนร่วมทำาระบบนำ้าดื่มชุมชนซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นโครงการตัวอย่างของ 
หมู่บ้านอื่นๆ ที่มาศกึษาดูงานที่หมู่บ้านโคกขี้เหลก็ รวมถงึหมู่บ้านคลองตาหมื่น ตำาบลทุ่งโพธิ์ อำาเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีที่สนใจ 
ทำาระบบนำ้าดื่มชุมชน บริษัทจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนำ้าดื่มจนได้รับรอง อย. และสามารถมีเงินหมุนเวียนในการ 
บรหิารจดัการระบบนำ้าดื่ม จงึถอืว่าเป็นการพฒันาที่ยั่งยนื  

4) การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) บริษัทได้ดำาเนินโครงการ Smart Sales Solution เพื่อให้ทุกห่วงโซ ่
อุปทานสามารถตอบสนองกระบวนการถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการสร้างความพึงพอใจของผู้มีส่วน 
ได้เสยีทกุกระบวนการ รวมถงึความพงึพอใจของลูกค้า 

5) การพฒันาธรุกจิ มุ่งเน้นการพฒันาและสร้างธรุกจิใหม่ที่อนรุกัษ์สิ่งแวดล้อมตามวสิยัทศัน์บรษิทั 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทได้ดำาเนินการปรับแผนการพัฒนาพนักงาน (Master Plan Training) ให้สอดคล้องเป็นรายปี  

โดยยงัคงแบ่งกลุ่มการพฒันาฝึกอบรมเป็น 3 หมวด รวมหลกัสูตรที่มกีารฝึกอบรม ทั้งสิ้น 166 หลกัสูตร ประกอบด้วย
1) หมวดความรู้พื้นฐานในงาน จดัฝึกอบรมรวม 51 หลกัสูตร อาท ิความรู้ในการทำางานตามระบบมาตรฐานต่างๆ ISO 9001/ 

ISO 14001/ OHSAS 18001/ มาตรฐานแรงงานไทย : 8001/ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการ 
พลังงาน และความรู้ที่สอนโดยหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธี On-the-job training เช่น หลักสูตรความรู้ 
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรความรู้ตามขั้นตอนการทำางาน คู่มือการทำางาน หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย 
ในการทำางาน หลักสูตรความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หลักสูตรความรู้ด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น รวมถึง 
การเรียนรู้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท มีการกำาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยมอบหมายให้พนักงานที่มีความรู้ 
ความชำานาญแต่ละแผนกเป็นผู้สอนและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบร่วมกับวทิยากรจากภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
มาร่วมบรรยายในบางหัวข้อในเรื่องเฉพาะด้าน และมีการทดสอบประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่พนักงานใหม ่
เพื่อให้เข้าใจการสร้างคณุค่างานและธรุกจิร่วมกนัระหว่างพนกังาน องค์กรและสงัคมภายใต้คณุธรรมจรยิธรรม 

2) หมวดความรู้เสริมในงาน จัดฝึกอบรมรวม 105 หลักสูตร วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้มีทักษะ มีความ 
หลากหลายในการทำางานมากขึ้น อาทิ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่แรงงานในการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ 
ในการจัดการอนาคต การศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน การนำาธุรกิจเข้าสู่โลก E-Business เต็มรูปแบบ การจัดการประสิทธิภาพ 
การผลิตเพื่อยกระดับสถานประกอบการ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ทักษะการเป็นหัวหน้างาน คุณธรรมจริยธรรม
สำาหรับหัวหน้างาน การสอนงาน การนำาเสนอ การวางแผนกลยุทธ์ตามแนวทางการจัดการการและภาวะผู้นำา Train The Trainer  
มีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กรรวมถึงเข้าร่วมโครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนปีที่ 2 ของ
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย
เป็นองค์กรปฎิบัติการ 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านการบริหารรายได้เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตปัจจุบันความพร้อมก่อนและหลังเกษียณ  
2) ด้านการสร้างเสรมิสขุภาพตนเองของบคุคลากรกลุ่มเสี่ยง (Non Communicable Disease - NCD) 3) ด้านการขบัเคลื่อนองค์ความรู้
ขององค์กรอย่างเป็นระบบ

 3) หมวดความรู้วิชาชีพ จัดฝึกอบรมรวม 10 หลักสูตร วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาชีพให้มีความรู้ลงลึก 
ในวิชาชีพเพื่อการต่อยอดการพัฒนางานที่รับผิดชอบ การปรับปรุงงาน (Productivity Improvement) การสร้างนวัตกรรม เช่น  
หลกัสูตร KM & Innovation หลกัสูตร Innovation and Technology for Product Design

นอกจากนั้น ยังได้ดำาเนินการจัดทำาแผนการพัฒนาพนักงานเพิ่มอีก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม Successor กลุ่ม Potential  
และกลุ่ม Key Position โดยจัดให้มกีารดำาเนินการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบคุคล ให้สอดคล้องกบั Competency ของแต่ละตำาแหน่ง
งานเพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมด้านบคุลากรสร้างความเข้มแขง็และยั่งยนืในการดำาเนนิธรุกจิ ซึ่งแผนพฒันาประกอบด้วยหลกัสตูร 
เฉพาะกลุ่มให้ครอบคลมุเนื้อหาเพื่อพฒันาให้เป็นผู้บรหิารรุ่นใหม่ ที่มแีนวคดิเพื่อนำามาพฒันากระบวนการทำางานให้เกดิการเชื่อมโยง 
ธรุกจิ 
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แผนการฝึกอบรมพฒันาพนกังาน ประจ�าปี 2560
ในปี 2560 ที่ผ่านบรษิทัมกีารจดัอบรมพนกังานทั้งสิ้น 166 หลกัสูตร พนกังานได้รบัการฝึกอบรม เฉลี่ย 19.69 ชั่วโมงต่อคน ค่า

ใช้จ่ายฝึกอบรมเฉลี่ย 3,620.16 บาทต่อคน และมพีนกังานเข้ารบัการอบรมร้อยละ 81.54 ของจำานวนพนกังานทั้งหมด 

แผนการฝึกอบรมพฒันาพนกังาน ประจ�าปี 2560

 กลุม่พนกังาน

  พนักงาน - เจ้าหน้าท่ี   หัวหน้างาน   ผู้จัดการ 
หวัข้อวชิาหลกั

1. ความรูพ้ืน้ฐานในงาน ความรู้การทำางานตามขั้นตอน คู่มอื การปฏบิตังิาน / ตามลกัษณะงานที่พนกังานรบัผดิชอบ 

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

  การบรหิารงานบคุคล : กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่น : จรยิธรรมเพื่อความยั่งยนืขององค์กร

  Happy 8 WorkPlaces ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR : ISO 26000)

  5ส / กลุ่มคณุภาพ (QCC) / และระบบข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุงาน (KSS) / Productivity Facilitator

  + knowledge Management/ การทดสอบฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิสาขา ช่างไฟฟ้า / 

  การทำางานที่อบัอากาศ / การควบคมุแกส็/ การปฐมพยาบาลและช่วยชวีติเบื้องต้น / ให้ความรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัท์ของบรษิทั

  ความตระหนกัด้านคณุภาพ / ความปลอดภยั / สิ่งแวดล้อม ข้อกำาหนด ISO 9001/14001/OHSAS18001 
       มาตรฐานแรงงานไทย : 8001/Green Factory

    Innovation Thinking / KM & Innovation / Supply Chain Management

  Mind Mapping Productivity Tools / การนำาเสนอ/การสื่อสาร

    เครื่องมอืการบรหิารทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

2. ความรูเ้สรมิในงาน   จป. หวัหน้างาน / คปอ. จป. บรหิาร / คปอ.

    HR for line Manager  ทกัษะการบรหิารทั่วทั้งองค์กร (TQM)

  การสื่อความ การสอนงาน/Coaching เทคนคิการประชมุ / การบรหิารเวลา

  ในองค์กร  การบงัคบับญัชา  การเจราไกล่เกลี่ยเพื่อจดัการความขดัแย้ง

    คณุธรรม / จรยิธรรมสำาหรบัหวัหน้างาน HRM & HRD

    การพฒันาทกัษะการเป็นหวัหน้างาน กลยทุธ์การตลาดรกุและรบั AEC

3. ความรูว้ชิาชพี ตามสายงานวชิาชพี : วศิวกร นกัวทิยาศาสตร์ นกับญัช ีอาท ิการป้องกนัฟ้าผ่าระบบจ่ายไฟฟ้าจาก

  โซลาร์เซลล์ / รายงานผู้สอบบญัชใีหม่ / การใช้เครื่องมอืวดัในระบบบำาบดันำ้าเสยี / เทคโนโลยหีุ่นยนต์ 

   อตุสาหกรรม / การเงนิที่สำาคญัสำาหรบันกับญัช ีเป็นต้น
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แผนงาน แนวทางพฒันาบคุลากรปี 2561
เพื่อให้เกดิความต่อเนื่องและยั่งยนืในการพฒันาบคุลากรให้มคีณุลกัษณะเป็นคนด ีมวีนิยั และรบัผดิชอบ เป็นคนเก่ง มคีวามรู้ 

ทกัษะ ความสามารถอย่างมอือาชพี ทำางานอย่างมคีวามสขุ รู้เหต ุรู้ผล เหน็คณุค่าตนเอง ผู้อื่น และยอมรบัการเปลี่ยนแปลง บรษิทั 
ยังคงยึดแนวทางการพัฒนาพนักงานตามปี 2560 มีเพิ่มเติมโดยจะมีที่ปรึกษาเข้ามาให้คำาแนะนำารวมถึงการเข้าร่วมเครือข่ายในการ
พฒันาพนกังานกบัสถาบนัการศกึษาเฉพาะทางมากขึ้น



46    รายงานประจำาปี 2560

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหาร

นายวรเทพ รางชยักลุ  อาย ุ56 ปี 
กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร  
และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มกราคม  2560

นายสรุเดช บณุยวฒัน  อาย ุ67 ปี
ประธานกรรมการ และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22  กมุภาพนัธ์  2556

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 19 ปี 2547
 หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FND) รุน่ที่ 12 ปี 2547
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 97 ปี 2550
 หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ที่ 3 ปี 2552
 หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุน่ที่ 1 ปี 2554 
 หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ที่ 15 ปี 2555
 หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ที่ 9 ปี 2557
 หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 34 ปี 2557
 หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที่ 2 ปี 2558
 หลกัสตูร Independent Observer Program (IOP) รุน่ที่ 3 ปี 2559
 หลกัสตูร Board Matters and Trends (BMT) รุน่ที่ 1 ปี 2559

การอบรมพเิศษ
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที่ 19 ปี 2557 

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

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2542 – 2559 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธรุกจิสิ่งแวดล้อม กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ รสีอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำากดั
 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั
 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั
 ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทัในกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 2560 – ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา ประธานกรรมการ กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 2560 – ปจัจบุนั  ที่ปรกึษา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธรุกจิมหาชน กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์             
 2560 – ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา   กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 2554 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนธิเิอน็ไลฟ  
 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  มลูนธิยิวุพฒัน์

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ MBA (Marketing) จากมหาวทิยาลยัดทีรอยต์  

 สหรฐัอเมรกิา
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที่ 187/2557
 หลกัสตูร Corporate Governance for Executives (CGE) SCCC/2558
 หลกัสตูร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)   

 รุน่ที่ 1/2560   
การอบรมพเิศษ
 หลกัสตูรการบรหิารการจดัการขั้นสงู ฮาร์วาร์ด บซิเินส สคลู สหรฐัอเมรกิา

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2556 – 2559 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร   

  บรษิทั ปนูซเีมนต์นครหลวง จำากดั (มหาชน)
 2557 – 2559 กรรมการ     

  บรษิทั ลานนารซีอร์สเซส จำากดั (มหาชน)
 2560 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร

  บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน) 
 2560 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร

  บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน) 
 2560 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร

  บรษิทั พรเีมยีร์ เทคโนโลย ีจำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2552 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิทั ดชัมลิล์ จำากดั
 2552 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิทั กยุบรุผีลไม้กระป๋อง จำากดั
 2557 – 2559 กรรมการ   บรษิทั อนิทร ีซปุเปอร์บล๊อก จำากดั
 2557 – 2559 ประธานกรรมการ บรษิทั อนิทร ีดจิติอล จำากดั
 2557 – 2559 ประธานกรรมการ บรษิทั อนิทร ีอโีคไซเคลิ จำากดั
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นางดวงทพิย์ เอีย่มรุง่โรจน์  อาย ุ62 ปี
กรรมการ และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 22 สงิหาคม 2555
กรรมการค่าตอบแทน
วนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 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)
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 22 ปี 2547
 หลกัสตูร Family Business Governance for Sustainability Program (FBG)  

 รุน่ที่ 5 ปี 2559   
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : 0.33%
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2544 – 2560 กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)
 2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ เทคโนโลย ีจำากดั (มหาชน) 
 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ รสีอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำากดั
 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั
 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั
 ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทัในกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 ปัจจบุนั ผูอ้ำานวยการใหญ่

  สายงานสนบัสนนุ กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 2560 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 2536 – ปัจจบุนั กรรมการและเหรญัญกิ  มลูนธิยิวุพฒัน์
 2554 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและเหรญัญกิ มลูนธิเิพื่อ “คนไทย”
 2554 – ปัจจบุนั กรรมการและเหรญัญกิ  มลูนธิเิอน็ไลฟ
 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ   บรษิทั ค.คน จำากดั

นายสมชาย ชณุหรศัมิ ์ อาย ุ67 ปี
กรรมการ และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 24 เมษายน 2557

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาเอก จติวทิยาการบรหิารองค์กร California School of Professional  

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

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 ประกาศนยีบตัรชั้นสงูการตลาดภาคภาษาองักฤษ (MIM) 

 คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกจิ คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 68 ปี 2551
 หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ที่ 9 ปี 2557
 หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที่ 1 ปี 2558
 หลกัสตูร Ethical Leadership : Combating Corruption Together ปี 2559
 หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 41 ปี 2560
 หลกัสตูร Bright Spots: Lighting the Way to a Corruption Free Society ปี 2560   

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

  บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)
 ต.ค. 2558 – 2559 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)
 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ

  บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2546 – 2559 กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ แคนนิ่ง อนิดสัตรี้ จำากดั
 2546 – 2559 กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จำากดั
 2546 – 2559 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พ.ีเอม.ฟดู จำากดั
 2558 – 2560 กรรมการ บรษิทั พเีอม็ เอสอ ีจำากดั 
 2558 – 2560 ประธานกรรมการ บรษิทั กรนีเนท เอสอ ีจำากดั
 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั 
 2560 – ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา ประธานกรรมการ กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 2560 – ปจัจบุนั  ที่ปรกึษา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธรุกจิมหาชน กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์ 
 2560 – ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
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นางวไลรตัน์  ผ่องจติต์  อาย ุ55 ปี 
กรรมการและ กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 7 พฤศจกิายน 2560

นายเอกราช กลดัพนัธุ ์ อาย ุ59 ปี 
กรรมการ
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท การบรหิารธรุกจิภาคเอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 ปรญิญาตร ีคณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาการเงนิและการธนาคาร

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง
การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 106 ปี 2556
 หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ที่ 21  

 ปี 2557
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 198 ปี 2557
 หลกัสตูร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุน่ที่ 15 ปี 2557
 หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ที่ 13 ปี 2557
 หลกัสตูร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 

 รุน่ที่ 1 ปี 2560
การอบรมพเิศษ
 หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Market Program รุน่ที่ 2 ปี 2559

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : 0.17%
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2555 – 2559 กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
 2557 – ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)
 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั
 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั
 ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทัในกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 ปัจจบุนั ผูอ้ำานวยการใหญ่ งานการเงนิและการลงทนุ

  กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 151 ปี 2554
 หลกัสตูร Independent Observer Program (IOP) รุน่ที่ 5 ปี 2559

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

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 ไม่มี

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2556 – เม.ย. 2560 กรรมการ บรษิทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั
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นางสาวชนดิา สวุรรณจฑูะ  อาย ุ76 ปี
กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ
วนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 22 สงิหาคม 2555
กรรมการค่าตอบแทน
วนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 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 รุน่ 37 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 1495

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 97 ปี 2555
 หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ที่ 9 ปี 2557
 หลกัสตูร The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture  

 Oversight ปี 2560
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2556 – 2558 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2547 – 2558 กรรมการในคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ  

  และประเมนิผลงาน  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติ
 2544 – ปัจจบุนั   ผูป้ระนปีระนอม ประจำาศาลทรพัย์สนิทางปัญญา 

  และการค้าระหว่างประเทศกลาง กระทรวงยตุธิรรม       
 2550 – ปัจจบุนั  กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิสาขาการเงนิและการบญัช ี

  สำานกังาน ก.พ.
 2557 – ปัจจบุนั คณะกรรมการทดสอบผูส้อบบญัชภีาษอีากร

  กรมสรรพากร
 ปัจจบุนั   คณบด ี คณะบญัช ีวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม

นายชยัวฒัน์ นติยาพร  อาย ุ67 ปี
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 97 ปี 2555
 หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ที่ 9 ปี 2557
 หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที่ 1 ปี 2558
 หลกัสตูร Independent Observer Program (IOP) รุน่ที่ 5 ปี 2559
 หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

 รุน่ที่ 9 ปี 2560
 หลกัสตูร The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture  

 Oversight ปี 2560
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 ไม่ม ี

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2554 – ปัจจบุนั กรรมการที่ปรกึษาวชริาวธุวทิยาลยั ด้านกำากบัคณะ  

   วชริาวธุวทิยาลยั
 2555 – ปัจจบุนั กรรมการที่ปรกึษาวชริาวธุวทิยาลยั ด้านวชิาการ 

   วชริาวธุวทิยาลยั
 2559 – ปจัจบุนั ผูส้งัเกตการณ์อสิระ องค์กรต่อต้าน คอร์รปัชั่น (ประเทศไทย) 

   ร่วมกบักรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงัในโครงการ 
   จดัซื้อจดัจ้าง/ของราชการ/รฐัวสิาหกจิ
   - โครงการก่อสร้างปรบัปรงุทางหลวงแผ่นดนิ   
   ประจวบครีขีนัธ์-ชมุพร กรมทางหลวงแผ่นดนิ
   - โครงการซ่อมใหญ่อากาศยาน กรมการบนิพลเรอืน
 2560 – ปัจจบุนั ผูส้งัเกตกุารณ์อสิระ 

   - โครงการจดัจ้างแสตมป์สรรพสามติ และบรหิารจดัการ
   แสตมป์สรรพสามติแบบใหม่ กรมสรรพสามติ
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นายไชยยนัต์ จาตรุนัตานนท์  อาย ุ47 ปี 
กรรมการผูจ้ดัการ
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 กรกฎาคม  2560

นายปรทิรรศน์ พนัธบุรรยงก์  อาย ุ63 ปี 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท International Business Management, Bond University, 

 Australia
 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 ไม่ม ี

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2554 – พ.ย. 2559 Country Manager 

  บรษิทั เอน็ ซ ีเอช (ประเทศไทย) จำากดั

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาเอก Doctor of Metallurgical Engineering มหาวทิยาลยัโตเกยีว  

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 71 ปี 2551 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 105 ปี 2551
 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที่ 36 ปี 2554 
 หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ที่ 13 ปี 2554
 หลกัสตูร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุน่ที่ 17 ปี 2556 
 หลกัสตูร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุน่ที่ 2 ปี 2556 
 หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ที่ 9 ปี 2557
 หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที่ 20 ปี 2558
 หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU) รุน่ที่ 3 ปี 2558
 หลกัสตูร Independent Observer Program (IOP) รุน่ที่ 3 ปี 2559
 หลกัสตูร Strategic Board Master Class Retreat (SBM) รุน่ที่ 1 ปี 2560
 หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน่ที่ 9 ปี 2560

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2540 – 2558 กรรมการอสิระ

  บรษิทั พรเีมยีร์ เทคโนโลย ีจำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2551 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาผูอ้ำานวยการ

  สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
 2556 – ปัจจบุนั ผูบ้รหิารประจำาสำานกังานศกึษาและพฒันาโครงการพเิศษ 

  สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์
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นางสาวณฐัญา นวลพลบั  อาย ุ55 ปี
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานบญัชกีารเงนิ
วนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 1 พฤษภาคม 2550

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต (CPA) เลขทะเบยีน 3828

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 2555 – ปัจจบุนั   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานบญัชกีารเงนิ

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

นายนทัธชยั พวงประดษิฐ์  อาย ุ51 ปี
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานผลติและวจิยัพฒันา
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มถินุายน 2555

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 ปรญิญาตร ีวศิกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวทิยาลยัขอนแก่น

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 2555 – 2558 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายโรงงาน    

     บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
 2559 – ปัจจบุนั   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการงานผลติและวจิยัพฒันา 

    บรษิทั พรเีมยีร์โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
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นายพสิฐิ สตัตะ  อาย ุ43 ปี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานทรพัยากรบคุคล
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มนีาคม 2560

นายเดชา แก้วพฤหสัชยั  อาย ุ50 ปี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานวศิวกรรมสิง่แวดล้อม 
และวสัดกุ่อสร้าง
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มถินุายน 2555

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาตร ีครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 2554 – 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายสรรหาบคุลากร   

  บรษิทั บิ๊กซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ จำากดั (มหาชน)
 ม.ีค. 2557 – ก.พ. 2560 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย ทรพัยากรบคุคล  

  บรษิทั กรงุไทยการไฟฟ้า จำากดั
 ม.ีค. 2560 – ปัจจบุนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานทรพัยากรบคุคล  

   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ (อตุสาหการ) มหาวทิยาลยัขอนแก่น

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 2555 – 2558  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายขายผลติภณัฑ์สิ่งแวดล้อม  

   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
 2559  – ปัจจบุนั  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม

   และวสัดกุ่อสร้าง
   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)



บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)    53 

นายเอกพนัธุ ์นวลเมอืง  อาย ุ54 ปี
หวัหน้างานผูต้รวจสอบภายใน
วนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 16 พฤษภาคม 2555

ประวตัผิูต้รวจสอบภายใน

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยับรูพา
 MINI MBA จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 ประกาศนยีบตัรบณัฑติชั้นสงู (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 
 หลกัสตูร Anti-Corruption : The Practical (ACPG) รุน่ที่ 2 ปี 2556

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 2555 – ปัจจบุนั ผูอ้ำานวยการงานตรวจสอบภายใน

  บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั 

นายธรีะพล จฑุาพรพงศ์  อาย ุ53 ปี
เลขานกุารบรษิทั
วนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 10 สงิหาคม 2555

ประวตัเิลขานกุารบรษิทั

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางกฎหมายธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 เนตบิณัฑติไทย สำานกัอบรมการศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา
 นติศิาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ที่ 6 ปี 2547
 หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน่ที่ 2 

 ปี 2559
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 2545 - ปัจจบุนั ผูอ้ำานวยการงานบรรษทัภบิาล กฎหมายและงานทะเบยีน 

  กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
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 รายชือ่กรรมการ 
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้

 จ�านวนหุน้ คดิเป็นร้อยละ  จ�านวนหุน้ คดิเป็นร้อยละ (ลดลง)

นายสรุเดช บณุยวฒัน  1,403,900 0.47 1,403,900  0.47 -
นางสพุรรณ ีบณุยวฒัน (คู่สมรส)       1,500,000  0.50 1,500,000  0.50 -

นายวรเทพ รางชยักลุ  -  -  - - -
นางภทัรนิท์ นครชยั (คู่สมรส)  -  -  - - -

นางดวงทพิย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์  1,000,000 0.33 1,000,000  0.33 -
นายประเสรฐิ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (คู่สมรส) -  -  - - -

นายสมชาย ชณุหรศัมิ์  -  -  - - -
นางมารศิร ีชณุหรศัมิ์ (คู่สมรส)  -  -  - - -

นายเอกราช กลดัพนัธุ์  -  -  - - -
นางสวุรรณา กลดัพนัธุ์ (คู่สมรส)  -  -  - - -

นางวไลรตัน์ ผ่องจติต์  500,000 0.17 500,000 0.17 -
นายสวุฒัน์ ผ่องจติต์ (คู่สมรส)  - - - - -
ด.ช. วรทิธิ์ธร ผ่องจติต์ (บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ) -  -  - - -

นางสาวชนดิา สวุรรณจูฑะ  -  -  - - -
นายประเทอืง ศรรีอดบาง (คู่สมรส)  -  -  - - -

นายชยัวฒัน์ นติยาพร  - - - - -

นายปรทิรรศน์ พนัธบุรรยงก์  - - - - -
นางอรชา พนัธบุรรยงก์ (คู่สมรส)  -  -  - - -

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

 รายชือ่ผูบ้รหิาร 
31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้

 จ�านวนหุน้ คดิเป็นร้อยละ  จ�านวนหุน้ คดิเป็นร้อยละ (ลดลง)

นายไชยยนัต์ จาตรุนัตานนท์  -  -  - - -
นางสาวชวรรธ์ธยาน์ ส่งสทิธบิวร (คู่สมรส) -  -  - - -

นางสาวณฐัญา นวลพลบั  -  -  - - -
นายมนตร ีกรรทมาศ (คู่สมรส)  -  -  - - -

นายนทัธชยั พวงประดษิฐ์  -  -  - - -
นางสาววพิา ทองเสมา (คู่สมรส)  -  -  - - -
ด.ญ. นทัธภิา พวงประดษิฐ์ (บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ) -  -  - - -
ด.ช. พาบญุ พวงประดษิฐ์ (บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ) -  -  - - -

นายเดชา แก้วพฤหสัชยั  -  -  - - -

นายพสิฐิ สตัตะ  -  -  - - -

รวม	 	 -	 -	 -	 -	 -	

ข้อมลูการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิาร
บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จ�ากดั (มหาชน)

ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560
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1. บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั (PFC)
2. บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน) (PE)
3. บรษิทั พรเีมยีร์ แคปปิตอล (2000) จำากดั (PC2000)
4. บรษิทั พรเีมยีร์ อนิเตอร์ ลซิซิ่ง จำากดั (PIL)
5. บรษิทั พรเีมยีร์โบรคเคอร์เรจ จำากดั (PB)
6. บรษิทั พรเีมยีร์ เทคโนโลย ีจำากดั (มหาชน) (PT)
7. บรษิทั ดาต้าโปร คอมพวิเตอร์ ซสิเตม็ส์ จำากดั (DCS)
8. Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd. (DCS Myanmar)
9. บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน) (PM)
10. บรษิทั พ.ีเอม.ฟูด จำากดั (PMF)
11. บรษิทั พรเีมยีร์ แคนนิ่ง อนิดสัตรี้ จำากดั (PCI)
12. บรษิทั พรเีมยีร์ โฟรเซ่น โพรดกัส์ จำากดั (PFP)
13. บรษิทั พเีอม็ เอสอ ีจำากดั (PMSE)
14. บรษิทั กรนีเนท เอสอ ีจำากดั (GNSE)
15. บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) (PPP)
16. บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั (IGC)
17. บรษิทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั (PPG)
18. บรษิทั พรเีมยีร์ มอเตอร์ จำากดั (PMC)
19. บรษิทั พรเีมยีร์ รสีอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำากดั (PRH)
20. บรษิทั รายา เฮอรเิทจ จำากดั (RYH)
21. บรษิทั หมู่บ้านเสร ีจำากดั (MS)
22. บรษิทั เสรพีรเีมยีร์ จำากดั (SP)
23. บรษิทั พรเีมยีร์ แอสเซท็ส์ จำากดั (PAC)
24. บรษิทั พรเีมยีร์ เมโทรบสั จำากดั (PMB)
25. บรษิทั บางกอก ไมโคร บสั จำากดั (BMC)
26. บรษิทั พรเีมยีร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากดั (PMN)
27. บรษิทั พรเีมยีร์ เพท็ โพรดกัส์ จำากดั (P-PET)
28. บรษิทั ซ ีแฮรเิออร์ จำากดั (SHR)
29. บรษิทั พรเีมยีร์ ซอี ีจำากดั (PCE)
30. บรษิทั  อมิพเีรยีล อเีกิ้ล จำากดั (IME)
31. บรษิทั เสร ีพรอ็พเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำากดั (SPH)
32. บรษิทั พรเีมยีร์ แพลนเนอร์ จำากดั (PPlanner)
33. บรษิทั แอลพซีอี ีจำากดั (LPCE)
34. บรษิทั เสนาน ีจำากดั (SNE)
35. บรษิทั ลคิควเิดชนั 5 จำากดั (LQ5)
36. บรษิทั ร้านคนไทย จำากดั (RKT)

รายช่ือบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
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การกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำากบัดแูลกจิการ

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคญัในการกำากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำากบัดูแลกจิการที่ดแีละการบรหิาร
จัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริม 
ให้บรษิทัเตบิโตอย่างมั่นคงและยั่งยนื เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผูถ้อืหุน้  ผูล้งทนุและผูท้ี่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย คณะกรรมการบรษิทัจงึกำาหนด
นโยบายการกำากบัดูแลกจิการที่ดเีป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผู้บรหิารและพนกังานยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้

1. ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องทกุฝ่าย

2. จดัให้มรีะบบการควบคมุภายใน การบรหิารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล
3. ให้ความสำาคญัต่อสทิธขิองผู้ถอืหุ้น และปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั และเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย
4. ปฏบิตัติามข้อกำาหนดของกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธรุกจิ เพื่อให้สทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยี

ทกุกลุ่มได้รบัการดูแลอย่างดี
5. จดัโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน 
โดยหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555  

ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี้

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้
บรษิทัตระหนกัและให้ความสำาคญัในสทิธพิื้นฐานต่างๆ ของผู้ถอืหุ้นทั้งในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรพัย์และในฐานะเจ้าของ

บรษิทั โดยกำาหนดแนวปฏบิตักิารให้สทิธขิองผู้ถอืหุ้น ดงันี้
1. การประชมุผูถ้อืหุน้
 1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการอำานวยความสะดวกและสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้น 

ประเภทสถาบนัให้เข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุ้นและใช้สทิธขิองตน โดยครอบคลมุสทิธพิื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมสี่วนแบ่งในกำาไร 
ของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงิน 
ค่าสอบบญัช ีและเรื่องที่มผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การกำาหนดหรอืการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิ 
การลดทนุหรอืเพิ่มทนุ และการอนมุตัริายการพเิศษ เป็นต้น

 1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ 
หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรอืในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้น
การกระทำาใดๆ ที่เป็นการจำากดัโอกาสของผู้ถอืหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี้

  1.2.1 บริษัทไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำาหนดต่างๆ 
และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุม
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำากัดสิทธิ
ในการเข้าประชมุของผู้ถอืหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

  1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ 
และมกีารระบวุตัถปุระสงค์และเหตผุลของแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชดัเจน รวมถงึมขี้อมูลเพยีงพอต่อการตดัสนิใจดงัต่อไปนี้

    ก. วาระการแต่งตัง้กรรมการ
   1) ข้อมูลเบื้องต้นของบคุคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คำานำาหน้าชื่อ ชื่อ อาย ุประเภทกรรมการ การศกึษา ประวตั ิ 

     การทำางาน จำานวนบรษิทัที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ เป็นต้น
   2) การดำารงตำาแหน่งในกจิการอื่น โดยหากกจิการใดเป็นกจิการที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

     ต่อบรษิทักไ็ด้ระบไุว้ชดัเจนแล้ว
   3) หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา (กรณแีต่งตั้งกรรมการใหม่)
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   4) วันที่ เดือน และปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม 
     ในปีที่ผ่านมา (กรณแีต่งตั้งกรรมการเดมิ) 

   5) ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการที่ทำาหน้าที่คณะกรรมการสรรหา 
   6) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนที่จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลงมตไิด้
    ข. วาระการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ
   1) จำานวนเงนิและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำาแหน่งหรอืภาระหน้าที่ของกรรมการ
   2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
   3) หลกัเกณฑ์และวธิกีารพจิารณาค่าตอบแทน
   4) สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ที่ได้รบัในฐานะกรรมการ (ปัจจบุนักรรมการไม่มสีทิธปิระโยชน์อื่นใด นอกจากเบี้ยประชมุ 

     และบำาเหนจ็ประจำาปี)
   5) ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการค่าตอบแทน
   6) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนที่จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลงมตไิด้
    ค. วาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกำาหนดจำานวนเงนิค่าสอบบญัชี
   1) ชื่อผู้สอบบญัชแีละสำานกังานสอบบญัชทีี่สงักดั
   2) ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบญัชี
   3) ความเป็นอสิระของผู้สอบบญัชี
   4) จำานวนปีที่ทำาหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญช ี 

     (กรณแีต่งตั้งผู้สอบบญัชคีนใหม่)
   5) วธิกีารพจิารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีรวมทั้งค่าบรกิารอื่นของผู้สอบบญัชี
   6) ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
   7) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนที่จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลงมตไิด้  
    ง. วาระการจ่ายเงนิปันผล
   1) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล
   2) จำานวนเงนิที่จ่ายจรงิเทยีบกบันโยบาย
   3) เหตผุลหากการจ่ายเงนิปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย
   4) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนที่จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลงมตไิด้
    จ. วาระเพือ่พจิารณาเรือ่งสำาคญัของบรษิทั เช่น การเพิม่/ลดทนุ การแก้ไขข้อบงัคบัการขาย/เลกิ/โอนกจิการ/  

      การควบรวมกจิการ เป็นต้น
   1) รายละเอยีดของเรื่องที่เสนอ
   2) วตัถปุระสงค์ เหตผุลหรอืความจำาเป็น
   3) ผลกระทบต่อบรษิทัและผู้ถอืหุ้น
   4) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนที่จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลงมตไิด้  
 1.3 คณะกรรมการอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และควร 

ละเว้นการกระทำาใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือ 
มคี่าใช้จ่ายมากเกนิไป สถานที่จดัประชมุผู้ถอืหุ้นมขีนาดเพยีงพอและสะดวกต่อการเดนิทาง 

 1.4 บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ โดยกำาหนดหลกัเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าให้ชดัเจน 
และแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบพร้อมกบัการนำาส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัเผยแพร่หลกัเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้า
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้มีการกำาหนดการกลั่นกรองคำาถามล่วงหน้าและกำาหนดให้บริษัทตอบคำาถาม 
ให้ผู้ถอืหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกบัมกีารชี้แจงในที่ประชมุผู้ถอืหุ้นทราบ โดยมรีายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี้

  1.4.1 บรษิทัเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นส่งคำาถามที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชมุถงึคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะ
เวลา โดยในส่วนของการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคำาถามจนถงึประมาณ 7 วนัก่อนวนัประชมุ โดยบรษิทั
ปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้

   1) กำาหนดหลกัเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าให้ชดัเจน
   2) แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบพร้อมกบัการนำาส่งหนงัสอืเชญิประชมุผู้ถอืหุ้น
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   3) วิธีการส่งคำาถามล่วงหน้า เช่น ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล หรือส่งจดหมาย 
     ถงึคณะกรรมการ เป็นต้น

   4) ช่วงเวลาที่เปิดให้ส่งคำาถามล่วงหน้า ก่อนถงึวนัประชมุผู้ถอืหุ้น
   5) มกีระบวนการกลั่นกรองคำาถามล่วงหน้าที่ผู้ถอืหุ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพจิารณาในการตอบคำาถาม 

     เหล่านั้น
   6) บรษิทัได้ตอบคำาถามให้ผู้ถอืหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ
   7) บรษิทัได้ตอบคำาถามให้ผู้ถอืหุ้นทราบในวนัประชมุ
   8) บรษิทัได้แจ้งให้ที่ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบถงึคำาถามที่มผีูถ้อืหุน้ถามมาล่วงหน้าและคำาตอบของคำาถามเหล่านั้น
 1.5 คณะกรรมการสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบที่ผูถ้อืหุน้สามารถกำาหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้  

และเสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ถอืหุ้น
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังกำาหนดให้บริษัทจัดให้ม ี

อากรแสตมปไ์ว้บรกิารผูถ้อืหุ้นสำาหรบัปิดหนงัสอืมอบฉนัทะอกีดว้ย นอกจากนี้ยงัใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุ้นที่เข้าประชมุภายหลงัจากประธาน 
ในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ และนับเป็น 
องค์ประชมุตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชมุเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นจะมคีวามเหน็เป็นอย่างอื่น

2. การดำาเนนิการในวนัประชมุผูถ้อืหุน้
 2.1 คณะกรรมการส่งเสรมิให้บรษิทันำาเทคโนโลยมีาใช้กบัการประชมุผู้ถอืหุ้น ทั้งการลงทะเบยีนผู้ถอืหุ้น การนบัคะแนน

และแสดงผล เพื่อให้การดำาเนนิการประชมุสามารถกระทำาได้รวดเรว็ ถูกต้อง แม่นยำา
 2.2 การเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุ้นของกรรมการ 
  2.2.1 กรรมการทกุคนควรเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุ้น
  2.2.2 ในกรณทีี่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชมุครบทกุท่านอย่างน้อยมบีคุคลดงัต่อไปนี้เข้าประชมุผู้ถอืหุ้น
   1) ประธานกรรมการ
   2) กรรมการผู้จดัการ
   3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   4) ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน 
  2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง

กรรมการ
 2.4 บรษิทัจดัให้มกีระบวนการตรวจนบั การจดัเกบ็เอกสารการลงคะแนนในทกุๆ วาระ และการบนัทกึ วดีทิศัน์การประชมุ

อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุกๆ วาระเป็นไป
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

 2.5 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำาถาม
ต่อที่ประชมุในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบับรษิทั

3. การจดัทำารายงานการประชมุและการเปิดเผยมตกิารประชมุผูถ้อืหุน้
 3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน

ดำาเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำาถามคำาตอบและผลการลงคะแนน 
ในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการ
ที่ลาประชมุด้วย

 3.2 บรษิทัเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนน และรายงานการประชมุบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด
ในการปฏบิตัดิงันี้

  3.2.1 เปิดเผยมตทิี่ประชมุโดยแยกเป็นคะแนนที่เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงในวนัทำาการถดัไป
  3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดง 

ความเหน็โดยไม่ต้องรอถงึการประชมุครั้งต่อไป
  3.2.3 เผยแพร่วดีทิศัน์การประชมุผู้ถอืหุ้นบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั
4. บรษิทัให้การดแูลผูถ้อืหุน้มากกว่าสทิธติามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลสำาคญัที่เป็นปัจจบุนัผ่านบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั
สำาหรบัการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจำาปี 2560 บรษิทัจดัขึ้นในวนัศกุร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ 501  

ชั้น 5 พรเีมยีร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร มผีู้ถอืหุ้น 
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มาร่วมประชมุด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉนัทะรวมจำานวน 67 ราย คดิเป็นร้อยละ 65.2732 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว มกีรรมการ 
บริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย ประธานกรรมการและประธานกรรมการค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอื่นอกี 5 ท่าน นอกจากนี้ยงัมผีูบ้รหิารระดบัสงู 
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิารสงูสดุที่ดแูลงานด้านบญัช ีการเงนิและกฎหมาย เลขานกุารบรษิทั และผูส้อบบญัชเีข้าร่วมประชมุด้วย 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว รวมทั้งในปี 2560 บริษัทได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จำากัด 
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทดำาเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการ
ประชมุตามวาระต่างๆ ซึ่งในแต่ละวาระมคีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบอย่างเพยีงพอและชดัเจนให้ผู้ถอืหุ้นรบัทราบล่วงหน้า 
ก่อนวันประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-products.co.th  
ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 30 วนั เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นได้มเีวลาในการศกึษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ และได้จดัทำา 
รายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ 
เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

ในปี 2560 บรษิทัได้รบัการประเมนิคณุภาพการจดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี ภายใต้โครงการประเมนิคณุภาพการจดัการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุม 
ผู้ถอืหุ้นตั้งแต่ก่อนวนัประชมุ วนัประชมุและภายหลงัวนัประชมุ ด้วยคะแนนเตม็ 100 คะแนน

หลกัเกณฑ์ที่บรษิทัไม่ได้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 1 
สทิธขิองผู้ถอืหุ้น มดีงัต่อไปนี้

บริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
เนื่องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่เป็นวิธีการป้องกันการทุจริตในการลง 
คะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกวีดิทัศน์การประชุม 
อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นการดำาเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียง 
จงึเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อยู่แล้ว

หมวดที ่2 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั
คณะกรรมการบรษิทัได้กำากบัดแูลและปกป้องสทิธขิั้นพื้นฐานของผูถ้อืหุน้ทกุรายทกุกลุม่ อาท ิผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย 

นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกันทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการ  
ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ส่วนได้เสยีของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บรษิทัได้กำาหนดแนวปฏบิตัใินการปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั ดงันี้
1. การให้ข้อมลูก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้
 1.1 บรษิทัแจ้งกำาหนดการประชมุพร้อมระเบยีบวาระ และความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และเผยแพร่ผ่านบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี้
  1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท 

อย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ถอืหุ้น 
  2) ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้น

ในรูปแบบเอกสาร 
  3) บรษิทัจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้มากกว่าที่กฎหมาย

กำาหนด (อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ)
 1.2 บรษิทัแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชมุ ขั้นตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทั้งสทิธกิารออกเสยีง

ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนงัสอืเชญิประชมุและในที่ประชมุผู้ถอืหุ้น
 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำาเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญ 

ประชมุผู้ถอืหุ้นที่เป็นฉบบัภาษาไทย 
2. การคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย
 2.1 คณะกรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ 
โดยมหีลกัเกณฑ์ตามหวัข้อต่อไปนี้
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  1) ผู้ถอืหุ้นทกุรายมสีทิธเิสนอวาระ
  2) รายละเอยีดของข้อมูลประกอบการพจิารณา
  3) เกณฑ์การพจิารณาบรรจ/ุไม่บรรจเุรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชมุ
  4) ช่องทางรบัเรื่อง เช่น ส่งหนงัสอืถงึคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื่องผ่านบนเวบ็ไซต์ หรอือเีมลมาก่อน เป็นต้น 
  5) ช่วงเวลาที่เปิดรบัเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม ของทกุปี
  6) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบหลกัเกณฑ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
  7) มกีระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถอืหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพจิารณาในการประชมุคณะกรรมการ 
  8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอวาระและ 

    แจ้งในที่ประชมุผู้ถอืหุ้น
 2.2 คณะกรรมการกำาหนดวธิกีารให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้  

พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อ 
ต่อไปนี้

  1) ช่องทางรบัเรื่อง โดยการส่งหนงัสอืถงึคณะกรรมการ
  2) ช่วงเวลาที่เปิดรบัเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม ของทกุปี
  3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อ หนังสือยินยอมของผู้ได้รับ 

    การเสนอชื่อ เป็นต้น
  4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กำาหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ 

    แห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
  5) คณะกรรมการพจิารณาคณุสมบตัขิองบคุคลที่ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลกัเกณฑ์ที่บรษิทักำาหนดไว้
  6) เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น 

    ผู้เสนอ และประธานกรรมการแจ้งในที่ประชมุผู้ถอืหุ้น
 2.3 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้บรหิารไม่มกีารเพิ่มวาระการประชมุที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพาะวาระสำาคญั

ที่ผู้ถอืหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมูลก่อนตดัสนิใจ 
 2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้สทิธใินการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
3. การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน
 3.1 คณะกรรมการกำาหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  

และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้กรรมการ  
ผู้บรหิาร และพนกังานที่มสี่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏบิตัิ

 3.2 กำาหนดให้กรรมการทกุคนและผู้บรหิารที่มหีน้าที่รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าว
ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำา รวมทั้งให้มกีารเปิดเผยในรายงานประจำาปี

4. การมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ
 4.1 คณะกรรมการกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และ 

มกีารบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการ ดงันี้
  1) คณะกรรมการกำาหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อ 

    คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั
  2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ง 

    ประเทศไทย สำานกังานกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
  3) กำาหนดให้เลขานกุารบรษิทัเป็นผู้รบัข้อมูลส่วนได้เสยีของกรรมการ ผู้บรหิารและผู้เกี่ยวข้อง
  4) เลขานุการบริษัททำาหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของกรรมการและ 

    ผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ 
    หรอืผู้บรหิารที่มสี่วนได้เสยีหรอืมสี่วนเกี่ยวข้อง

 4.2 คณะกรรมการดแูลให้กรรมการที่มส่ีวนได้เสยีอย่างมนียัสำาคญัในลกัษณะที่อาจทำาให้กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถ
ให้ความเหน็ได้อย่างอสิระ งดเว้นจากการมสี่วนร่วมในการประชมุพจิารณาในวาระนั้น

ในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจำาปี 2560 ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงลำาดบัระเบยีบวาระการประชมุ หรอืเพิ่มเตมิวาระการประชมุ
และไม่มกีารขอให้ที่ประชมุพจิารณาเรื่องอื่นนอกเหนอืจากที่ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุ

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บรหิารได้รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ในบรษิทัของตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ  
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ให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจำาทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและ
รายงานประจำาปี

หลกัเกณฑ์ที่บรษิทัไม่ได้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 2 
การปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั มดีงัต่อไปนี้

1. บรษิทัไม่ได้กำาหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) ด้วยบรษิทั 
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และบริหารกิจการโดยคำานึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยอยู่แล้ว 

2. บริษัทไม่ได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท 
อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อขาย เนื่องจากบรษิทัมรีะเบยีบเกี่ยวกบัการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้คณะกรรมการและผู้บรหิาร
จะต้องไม่ทำาการซื้อขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดอืนก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิ และภายใน 2 วนั 
ทำาการหลังการเปิดเผยงบการเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ในบางกรณีเป็นการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลขณะนั้น ทำาให้ไม่สามารถแจ้ง 
ความประสงค์ล่วงหน้าได้

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี
บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแล 

ให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำาเนินธุรกิจให้ประสบ 
ความสำาเร็จอย่างยั่งยืนโดยตระหนักและให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  
นั่นคอื “ธรุกจิก้าวหน้า พนกังานมั่นคง สงัคมยั่งยนื” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดลุระหว่างธรุกจิ พนกังาน และสงัคมนั้น  
จะส่งเสรมิให้ทั้งบรษิทั สงัคม และสิ่งแวดล้อมเตบิโตไปพร้อมๆ กนัอย่างเข้มแขง็และยั่งยนื

บรษิทัได้ดำาเนนิการกำาหนดแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบับทบาทของผู้มสี่วนได้เสยี ดงันี้
1. การกำาหนดนโยบายการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี
 1.1 คณะกรรมการกำาหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำาเนินการที่เป็น 

รูปธรรม มกีารแถลงนโยบายและมมีาตรการเกี่ยวกบัการปฏบิตัทิี่เป็นธรรม ที่ทำาให้มั่นใจได้ว่าบรษิทัและห่วงโซ่อปุทาน (Value Chain) 
ของบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยี ดงันี้

  1) ผู้ถือหุ้น
  ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุรติ โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ บรหิารงานด้วยความระมดัระวงั 

และรอบคอบเพื่อป้องกนัความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้กี่ยวข้องโดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบรษิทั 
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึง 
ไม่เปิดเผยข้อมูลลบัของบรษิทัต่อบคุคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขนัของบรษิทั

  2) พนักงาน 
  บริษัทเล็งเห็นถึงความสำาคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง 

เท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยก สีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้ 
แรงงานเดก็หรอืแรงงานที่ผดิกฎหมาย มนีโยบายการบรหิารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยดึหลกัความเป็นธรรม เหมาะสมกบัลกัษณะงาน  
หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ 
ของพนกังานให้ได้รบัความก้าวหน้าในอาชพี 

  สำาหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการสำาหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำาหนด เช่น  
กองทนุสำารองเลี้ยงชพีพนกังาน เพื่อเป็นเครื่องมอืสร้างแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานและรกัษาบคุลากรไว้กบับรษิทัในระยะยาว 
โดยให้มีลักษณะการออมอย่างสมำ่าเสมอเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ  สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการออมและเป็นแหล่งเงนิทนุในยามฉกุเฉนิ การประกนัสขุภาพกลุม่ การประกนัชวีติกลุม่ การประกนัอบุตัเิหตกุลุม่ การตรวจสขุภาพ 
ประจำาปี ห้องพยาบาลของบรษิทัโดยแพทย์และพยาบาลวชิาชพี ห้องสมดุสำาหรบัพนกังาน ชมรมกฬีาต่างๆ รถรบัส่งพนกังาน และ
สวสัดกิารเกี่ยวกบัเงนิช่วยเหลอืพนกังานในโอกาสต่างๆ

  บรษิทัได้กำาหนดนโยบายด้านความปลอดภยั โดยจดัให้มคีณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภยัอาชวีอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน เพื่อดำาเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและตดิตามการปฏบิตังิานอย่างใกล้ชดิ  
มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำานึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำาหนดให้มีการตรวจสอบ 
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ระบบป้องกันภัยในอาคารสำานักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจำาทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับ
ความดงัเสยีง

  3) ลูกค้า 
  บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโดยนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ 

ได้มาตรฐานมคีวามปลอดภยั เพื่อให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า มกีารเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบัสนิค้าและบรกิารอย่างครบถ้วน ถกูต้อง  
และไม่บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ รวมทั้งการให้ข้อมลูข่าวสารที่ถกูต้อง เพยีงพอและเป็นประโยชน์ต่อลกูค้า และมกีระบวนการเรยีกคนืสนิค้า
หากพบความผดิปกตเิกี่ยวกบัคณุภาพสนิค้า

  4) คู่ค้าและเจ้าหนี้
  บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ดำาเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและ 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำาหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้  
หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ 
รวดเรว็เเละเกดิความยตุธิรรมต่อทกุฝ่าย

  5) คู่แข่ง
  บริษัทมีการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการแข่งขัน 

ทางการค้าภายใต้กรอบกตกิาการแข่งขนัที่ด ีไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวธิกีารที่ไม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม  
ไม่ทำาลายชื่อเสยีงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรอืกระทำาการใดๆ โดยปราศจากความจรงิและไม่เป็นธรรม

  6) ชุมชน/สังคม
  บรษิทักำาหนดนโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอชมุชน สงัคม ไว้ในจรรยาบรรณธรุกจิ เพื่อเป็นหลกัปฏบิตัแิก่พนกังานทกุคน ดงันี้
   1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

     ที่สถานประกอบการของบรษิทัตั้งอยู่ 
   2) ปฏบิตัหิรอืควบคมุให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
   3) ไม่สนบัสนนุหรอืร่วมธรุกรรมกบับคุคลใดที่เป็นภยัต่อชมุชน สงัคม 
   4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่สังคมหวั่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือ 

     การดำาเนนิงานของบรษิทั
   5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม  

     จรยิธรรม รกัษาวฒันธรรมที่ดงีาม รวมถงึปลกูฝังจติสำานกึของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการมจีติอาสา 
     ให้เกดิขึ้นในหมู่พนกังาน 

  7) สิ่งแวดล้อม
  บรษิทักำาหนดนโยบายและแนวปฏบิตัใินเรื่องการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม ดงันี้
   1) ไม่กระทำาการใดๆ ที่จะมผีลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม
   2) ปฏบิตัหิรอืควบคมุให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งแวดล้อม
   3) ไม่ให้การสนบัสนนุหรอืร่วมธรุกรรมกบับคุคลใดที่เป็นภยัต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม 
   4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ  

     โดยการนำาเทคโนโลยทีี่สามารถประหยดัพลงังานมาใช้ภายในบรษิทั  
   5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

     ร่วมกบัพนกังาน โดยกำาหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถงึการปฏบิตัใิห้เป็นที่ทราบ
 1.2 คณะกรรมการกำาหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย  

โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซต์ หรอืรายงานประจำาปีของบรษิทั
 1.3 มกีลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมมีาตรการชดเชยในกรณทีี่ผู้มสี่วนได้เสยีได้รบัความเสยีหายจากการที่บรษิทั

ละเมดิสทิธติามกฎหมายของผู้มสี่วนได้เสยี  
2. การเปิดเผยการปฏบิตัติามนโยบายและการจดัทำารายงานเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainability Development 

Report) ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Report)
 2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิดเผยกลไก 

ในการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของพนกังานในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวข้างต้นด้วย
 2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 

เป็นฉบบัต่างหากแยกจากรายงานประจำาปี และได้เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั
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3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ 
ปลูกฝังให้พนกังานทกุคนรบัทราบและถอืปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องตลอดมา

4. บริษัทมีการกำาหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่า 
จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำาซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท รวมทั้ง 
มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและ 
ถอืปฏบิตัติลอดมา  

ในปี 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนด 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีดงักล่าวได้รบัการดูแลเป็นอย่างด ีอาทเิช่น

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับ 
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ข้อคิดเห็น 
จะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด 
เสนอแนะข้อคดิเหน็เป็นการล่วงหน้า

 บริษัทได้มี การทบทวนโครงสร้างค่าจ้างทุกปี โดยได้เข้าร่วมโครงการสำารวจค่าจ้างกับสภาอุตสาหกรรมและ 
องค์กรภายนอก และได้นำาผลการสำารวจมาพิจารณาร่วมกับผลการดำาเนินงานของบริษัท เพื่อกำาหนดอัตรา 
ค่าจ้างประจำาปี ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนเป็นธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความ 
รบัผดิชอบและความสามารถของพนกังานแต่ละคนเพื่อให้สามารถเทยีบเคยีงกบับรษิทัที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั 
นอกจากนี้บริษัทยังได้ทบทวนในการกำาหนดหน้าที่งาน (Job description) การประเมินค่างาน (job evaluation)  
โดยให้พนกังานและผู้บงัคบับญัชามสี่วนร่วมในการประเมนิ

 บริษัทไม่มีกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย แรงงานการจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อมไม่มีกรณ ี
การกระทำาผดิด้านละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น ด้านการทจุรติ หรอืกระทำาผดิด้านจรยิธรรมทางธรุกจิ

 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุปี 2560 มีจำานวนทั้งหมด 5 ราย การหยุดงานมี จำานวน 2 ราย ไม่มีการเจ็บป่วย 
หรอืโรคจากการทำางาน โดยสถติกิารเกดิอบุตัเิหตลุดลงจากปี 2559 จำานวน 4 ราย บรษิทัได้ทบทวนจดัทำามาตรการ
ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการควบคุมความเสี่ยง ตามระบบมาตรฐาน มอก/OHSAS-18001 และกิจกรรม 
สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย ได้แก่ จัดโครงการ Safety พบโทษ พบโชค ทุกเดือนเพื่อให้รางวัล 
และตกัเตอืนพนกังานให้ปฏบิตัติามระเบยีบความปลอดภยัในการทำางานอย่างเคร่งครดั 

 บรษิทัได้รบัรางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิาร ได้รบัการรบัรองมาตรฐานแรงงาน
ไทย มรท.8001 ระดบัสมบูรณ์ ขั้นรเิริ่ม 

 ในปี 2560 บริษัทรณรงค์ให้พนักงานตระหนักในเรื่องการออมเพื่อเป็นหลักประกันการดำารงชีวิตของพนักงาน 
ภายหลังเกษียณผ่านกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พนักงานเป็นสมาชิกรวม 397 คน คิดเป็นร้อยละ 65.95 จำานวน 
สมาชิกลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.48 เนื่องจากพนักงานบางท่านมีความจำาเป็นส่วนตัว อีกทั้งยังมีการ 
ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปัจจุบันมีพนักงานเป็นสมาชิกจำานวน 291 คน  
คดิเป็นร้อยละ 48.34 จำานวนสมาชกิเพิ่มขึ้นจากปี 2559 คดิเป็นร้อยละ 7.38 ของจำานวนพนกังาน

 ด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทจัดทำาระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม (ISO-14001) โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการรับรอง 
การปรบัปรงุ Version จาก ISO-14001 Version 2004 เป็น ISO-14001 Version 2015 โดยสถาบนัรบัรองมาตรฐาน 
TUV NORD และจากการดำาเนินด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องทำาให้บริษัทสามารถลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยปีละ 10%/Ton/Co2 หรือประมาณ 12,834 ตัน/ปี จากการคำานวณและตรวจ 
ประเมนิในการเข้าร่วมโครงการกบัองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื อบก. ระบบซื้อขาย 
ใบอนญุาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Trading Scheme : 
Thailand V-ETS) กลุ่มอตุสาหกรรมพลาสตกิโดยเป็นผลจากการตรวจประเมนิข้อมูลปี 2555-2559

 ด้านสังคมชุมชน ได้นำาองค์ความรู้ของบริษัทเรื่องการบริหารจัดการนำ้าไปขยายผลให้หมู่บ้านคลองตาหมื่น  
อ.นาดี ต.ทุ่งโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี เพื่อทำาการพัฒนาระบบนำ้าดื่มที่สะอาด และได้รับการรับรอง อย. ภายใต้ตรา  
“นำ้าดื่มชุมชนบ้านคลองตาหมื่น” พร้อมพัฒนาทำาระบบกดนำ้าแบบหยอดเหรียญเพื่อบริการคนในชุมชน  
ส่วนหมู่บ้านโคกขี้เหลก็จากที่ได้รบังบสนบัสนนุจากภาครฐัในการพฒันาจดัทำาระบบกดนำา้แบบหยอดเหรยีญและ 
มีการเพิ่มกำาลังการผลิตนำ้าดื่มให้เพียงพอกับการบริโภคของคนในชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับรอง อย. 
นำ้าดื่มชุมชนโคกขี้เหล็กจำานวน 2 ชุมชน โดยทั้ง 2 โครงการเป็นการต่อยอดจากความต้องการของคนในชุมชน
เพื่อให้เกิดสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน อีกทั้งมีส่วนร่วมในการต่อยอดการส่งเสริมการนำาผักที่ปลูกจากปุ๋ยอินทรีย์ 
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ที่บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอนทำาปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้ และนำาผักที่ได้จากการปลูกไปขายให้กับพนักงาน 
พื้นที่สำานกังานใหญ่ตามโครงการ PP Market

 ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในปี 2560 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัต ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทจุรติ โดยได้รบัการรบัรอง ณ วนัที่ 9 มนีาคม 2560 ใบรบัรองมอีาย ุ3 ปี และจะครบกำาหนดในวนัที่ 9 มนีาคม  
2563 เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบาย และระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการจัดทำาคู่มือการต่อต้าน 
การทจุรติคอร์รปัชั่น เริ่มตั้งแต่การกำาหนดนโยบาย การกำาหนด ขั้นตอนการปฏบิตั ิการฝึกอบรมเพื่อสร้างสำานกึ
ของการเป็นคนซื่อสัตย์  มีจริยธรรมและคุณธรรม การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การตรวจติดตาม  
การทบทวนนโยบายและกระบวนการ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติ และส่งต่อนโยบายและวิธีปฏิบัติให้
กับบริษัทย่อย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันซี่งในปี 2560 บริษัทมีการดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รปัชั่นโดยได้ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรยีนเตรยีมอดุมน้อมเกล้า กบนิทร์บรุ ีจ.ปราจนีบรุ ีในการ 
มีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนเพื่อป้องการการทุจริตคอร์รัปชั่น และขยายเครือข่าย 
การทำางานผ่าน Application Line กลุ่ม เพื่อการมสี่วนร่วมและให้ข้อมูลการดำาเนนิงานกลุ่มต่างๆ อาท ิกลุ่มนาดี
โปร่งใสไม่โกง 27 ราย กลุ่มชมรมบรหิารงานบคุคลกบนิทร์บรุ ี91 ราย กลุ่มเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดบัวชิาชพี 
(จป.ว.) ปราจนีบรุ ี259 ราย กลุ่ม CSR 78 ราย กลุ่มธรรมาภบิาล 74 ราย และกลุ่มอตุสาหกรรมจงัหวดั 34 ราย 
รวม 563 ราย

 บริษัทได้จัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหาก 
แยกจากรายงานประจำาปี โดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ภายใต้ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และปรชัญาของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์นั้นคอื “ธรุกจิก้าวหน้า พนกังานมั่นคง สงัคมยั่งยนื” 
และตามแนวทาง Global Reporting Initiatives (GRI 4) และได้เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั

หลกัเกณฑ์ที่บรษิทัไม่ได้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 3 
การคำานงึถงึบทบาทของผู้มสี่วนได้เสยี มดีงัต่อไปนี้

บรษิทัไม่ได้จดัทำารายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เนื่องจากบรษิทัเหน็ว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (Annual Report) มเีนื้อหาและสาระสำาคญัครบถ้วนแล้ว โดยไม่จำาเป็นที่จะต้องจดัทำา 
ในลกัษณะรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน

และข้อมูลทั่วไปตามหลกัเกณฑ์ของสำานกังานกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน 
ข้อมูลอื่นที่สำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ของบริษัทโดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษและมกีารปรบัปรงุข้อมูลให้เป็นปัจจบุนัอย่างสมำา่เสมอ

บรษิทัได้ดำาเนนิการกำาหนดแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดงันี้
1. การเปิดเผยข้อมลู
 1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำาให้สำาคัญผิด และเพียงพอ 

ต่อการตดัสนิใจของนกัลงทนุ ทั้งนี้
   1) มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง  

     ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
     ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกำาหนด 

   2) มกีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำา
 1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้ง 
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำาปี และ 
บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เป็นต้น

 1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงาน 
ของผู้สอบบญัชใีนรายงานประจำาปี โดยครอบคลมุในเรื่องดงัต่อไปนี้
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   1) การปฏบิตัติามหลกัการบญัชทีี่รบัรองโดยทั่วไป เหมาะสมกบัธรุกจิ ใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสม และถอืปฏบิตั ิ
     โดยสมำ่าเสมอ

   2) รายงานทางการเงนิมขี้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิตามมาตรฐานการบญัชี
   3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการ 

     ผู้จดัการ 
 1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทำาคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทกุไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นกัลงทนุได้รบัทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ที่เกดิขึ้นกบัฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงาน การเปลี่ยนแปลงที่มนียัสำาคญัของบรษิทั รวมถงึปัจจยัและเหตกุารณ์ที่มผีลต่อฐานะ
การเงนิหรอืผลการดำาเนนิงาน นอกเหนอืจากข้อมูลตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว

 1.5 คณะกรรมการกำาหนดให้มกีารเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นที่ผูส้อบบญัชใีห้บรกิารไว้ในรายงานประจำาปีของบรษิทั
 1.6 คณะกรรมการกำาหนดให้มกีารเปิดเผยในรายงานประจำาปี
   1) บทบาท หน้าที่ และความเหน็จากการปฏบิตัหิน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
   2) บทบาท หน้าที่ และความเหน็จากการปฏบิตัหิน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการชดุย่อย 
   3) จำานวนครั้งของการประชมุ และจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีที่ผ่านมา
   4) ประวตักิารอบรมและพฒันาความรู้ด้านวชิาชพีอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
 1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 

และรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 
ระดบัสูงที่สะท้อนถงึภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำานวนเงนิ
ค่าตอบแทน รวมถงึค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รบัจากการเป็นกรรมการของบรษิทัย่อยด้วย

2. ข้อมลูขัน้ต่ำทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั
 2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล 

ประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยกระทำาอย่างสมำ่าเสมอ พร้อมทั้งนำาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจบุนั อนึ่ง ข้อมูลบนเวบ็ไซต์
ของบรษิทั อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรบัปรงุข้อมูลให้เป็นปัจจบุนั

  1) วสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทั
  2) ลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทั
  3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผู้บรหิาร
  4) คณุสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานกุารบรษิทั
  5) งบการเงนิและรายงานเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานทั้งฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหน้า
  6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
  7) ข้อมูลหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทันำาเสนอต่อนกัวเิคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ หรอืสื่อต่างๆ
  8) โครงสร้างการถอืหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
  9) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์/ 

    กจิการเฉพาะ (Special Purpose Enterprises / Vehicles – SPEs/SPVs)
  10) กลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

    และมสีทิธอิอกเสยีง  
  11) การถอืหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้บรหิารระดบัสูง
  12) หนงัสอืเชญิประชมุสามญัและวสิามญัผู้ถอืหุ้น
  13) ข้อบงัคบับรษิทั หนงัสอืบรคิณห์สนธ ิและข้อตกลงของกลุ่มผู้ถอืหุ้น (ถ้าม)ี
  14) นโยบายและแนวปฏบิตัติามหลกัการกำากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั
  15) นโยบายด้านบรหิารความเสี่ยง รวมถงึวธิกีารจดัการความเสี่ยงด้านต่างๆ
  16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ต้อง 

    ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
  17) กฎบตัร หรอืหน้าที่ความรบัผดิชอบ คณุสมบตั ิวาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการชดุย่อย
  18) จรรยาบรรณสำาหรบัพนกังานและกรรมการของบรษิทั 
  19) จรรยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ์
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  20) ข่าวของบรษิทัและบรษิทัย่อย
  21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้  

    หมายเลขโทรศพัท์
  22) แผนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ประจำาปี
ในปี 2560 บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำาปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญช ี 

โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดจาก 
เว็บไซต์ของบริษัทได้ในวันเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  
ภายใน 14 วนัหลงัจากการประชมุผู้ถอืหุ้นอกีด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการนำาเสนอผลการดำาเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์  
นกัลงทนุรายย่อย นกัลงทนุสถาบนั และผู้มสี่วนได้เสยีต่างๆ โดยการร่วมกจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) 
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 15 กนัยายน 2560 และให้ข้อมูลกบันกัวเิคราะห์ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุรายย่อย 
โดยการตอบคำาถามทางอเีมล และทางโทรศพัท์ อย่างสมำ่าเสมอและเท่าเทยีมกนั 

หลกัเกณฑ์ที่บรษิทัไม่ได้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 4 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส มดีงัต่อไปนี้

1. บรษิทัไม่ได้แสดงตวัชี้วดัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัที่ไม่ใช่การเงนิ เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดบัความพงึพอใจของลกูค้า  
เป็นต้น เนื่องจากส่วนแบ่งการตลาดเป็นข้อมูลที่ไม่ควรนำามาเปิดเผยเพราะเป็นข้อมูลภายใน

2. บริษทัไม่มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหรอืการจัดทำาจดหมายข่าวที่นำาเสนอถงึฐานะทางการเงินของบริษทั เนื่องจากบริษทั 
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญและข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)  
รายงานประจำาปี (Annual Report) รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) รายงานการประชุม 
ผู้ถอืหุ้น และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั อย่างถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัพร้อมที่จะให้ข้อมูลต่างๆ ดงักล่าวต่อสื่อมวลชน

3. บรษิทัไม่ได้เปิดเผยรายละเอยีดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรหิารเนื่องจากบรษิทัมนีโยบายในการไม่เปิดเผยค่าตอบแทน
ของบคุลากรทกุคนรวมทั้ง ประธานกรรมการบรหิารให้แก่บคุคลภายนอกแต่มกีารเปิดเผยเป็นตวัเลขโดยรวมของผู้บรหิาร

หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมหีน้าที่กำากบัดูแลการทำางานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้ง

ความรบัผดิชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มตี่อบรษิทัและผู้ถอืหุ้น
บรษิทัได้ดำาเนนิการกำาหนดแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ดงันี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
 1.1 คณะกรรมการกำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มคีณุสมบตัหิลากหลาย ทั้งในด้าน เพศ  

อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และควรมี
กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบรหิารอย่างน้อย 1 คนที่มปีระสบการณ์ในธรุกจิหรอือตุสาหกรรมหลกัที่บรษิทัดำาเนนิกจิการอยู่

 1.2 คณะกรรมการจดัให้มกีารเปิดเผยนโยบายในการกำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มคีวามหลากหลาย รวมถงึ 
จำานวนปีการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบรษิทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำาปี และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ทั้งนี้รวมถงึการ

   1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส และจำานวนปีการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบรษิัท 
      ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำาปี และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั  

   1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวตั ิคณุวฒุ ิประสบการณ์ และการถอืหุน้บรษิทั ที่แสดงให้เหน็ว่าคณะกรรมการ 
      มคีวามรู้ ความสามารถ คณุสมบตัแิละประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัผ่านช่องทางรายงานประจำาปี 
      และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

   1.2.3  เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำาปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น/กรรมการที่ไม่เป็น 
      ผู้บรหิาร/กรรมการอสิระ/กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร

 1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะ
ปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมจีำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกนิ 12 คน 

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

 1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ความสามารถและ 
ความเหมาะสมของบคุคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งกรรมการเป็นหลกั มากกว่าที่จะใช้หลกัเกณฑ์ในเรื่องสดัส่วนของเงนิลงทนุ



บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)    67 

 1.6 บริษัทคำานึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทกำาหนดมากกว่าจำานวนหรือ 
สดัส่วนของกรรมการอสิระ

 1.7 คณะกรรมการมีการกำาหนดจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกำาหนดจำานวนวาระที่ดำารง 
ตำาแหน่งตดิต่อกนัได้นานที่สดุ

 1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความ 
เป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทโดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงาน 
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

 1.9 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำาเนินธุรกิจ 
ของบรษิทั ประกอบกบัการสรรหาบคุคลที่มคีวามรูค้วามสามารถมาดำารงตำาแหน่งกรรมการอสิระนั้นไม่สามารถดำาเนนิการได้โดยทนัที

 1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำาหนดอำานาจหน้าที่ของ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการผู้จดัการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมอีำานาจโดยไม่จำากดั

 1.11 บรษิทัเคารพในวจิารณญาณของกรรมการผู้จดัการและผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทั ในการที่จะไม่ไปดำารงตำาแหน่ง
กรรมการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ 
ของบรษิทั

 1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ 
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ คณะกรรมการ
มีการกำาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผย
คณุสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานกุารบรษิทัในรายงานประจำาปีและบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั

 1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัท บริษัทกำาหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำานึงถึงความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการทำางานเป็นหลกั ไม่ว่าบคุคลดงักล่าวจะเป็นพนกังานประจำาของบรษิทัหรอืไม่

2. คณะกรรมการชดุย่อย 
 2.1 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มวีาระ

การดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปีเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำาหนดไว้ในอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ์
ที่สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กำาหนด

 2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ ์
ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการ
จะต้องนำาเสนอที่ประชมุผู้ถอืหุ้นให้เป็นผู้อนมุตัิ

 2.3 คณะกรรมการจดัให้มคีณะกรรมการสรรหา โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มสี่วนได้เสยีจะพจิารณา 
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาที่กำาหนดไว้ และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำาเสนอที่ประชมุผู้ถอืหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ

3. บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
 3.1 หน้าที่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลมุในเรื่องดงัต่อไปนี้
   1) คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ 

     ของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
     ในเรื่องที่สำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน  
     การบริหารความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้าน 
     การทจุรติคอร์รปัชั่น รวมถงึทำาการทบทวนและอนมุตัเิป็นประจำา เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ของบรษิทั

   2) การตดิตามและดแูลให้ฝ่ายจดัการดำาเนนิงานตามนโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานที่กำาหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
     และประสทิธผิล

   3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำาเนินการกรณีมีการ 
     ชี้เบาะแส

   4) การดูแลให้การดำาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผู้สืบทอด 
     ตำาแหน่งงาน (Succession Plan)



68    รายงานประจำาปี 2560

 3.2 คณะกรรมการมกีารกำาหนดนโยบายการกำากบัดูแลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี้
   1) คณะกรรมการกำาหนดให้มแีละให้ความเหน็ชอบนโยบายการกำากบัดูแลกจิการที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   2) สื่อสารให้ทกุคนในองค์กรเข้าใจ
   3) มวีธิกีารส่งเสรมิให้ทกุคนในองค์กรปฏบิตัติามนโยบายการกำากบัดูแลกจิการที่กำาหนด 
   4) ประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการกำากบัดูแลกจิการและทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน

ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำาเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว 
อย่างจรงิจงั

 3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำารายการที่อาจ 
มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญ 
โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับ 
ขั้นตอนการดำาเนนิการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

 3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักล่าวและทบทวนระบบที่สำาคญัอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี

 3.6 คณะกรรมการกำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 
โดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏบิตัติามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำา มกีารทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิล
ของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยง 
มกีารเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถงึการให้ความสำาคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกตทิั้งหลาย

 3.7 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเหน็ถงึความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในและการบรหิาร
ความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำาปี

 3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำาเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำาหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับ 
ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจำาปีของบริษัท มีกลไกการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 
ของผู้มสี่วนได้เสยี 

 3.9 คณะกรรมการมีกลไกกำากับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการ 
มีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษัท และการทำารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

4. การประชมุคณะกรรมการ
 4.1 บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคน 

ทราบกำาหนดการดงักล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้
ในปี 2560 บริษัทได้มีกำาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ประจำาปี 2561 เป็นการล่วงหน้า โดยไม่รวมการประชุม 

ในวาระพเิศษ เพื่อพจิารณางบการเงนิ การวางนโยบายและตดิตามผลการดำาเนนิงาน ดงันี้

ครัง้ที ่ ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

1/2561 16 กมุภาพนัธ์ 2561 16 กมุภาพนัธ์ 2561 

2/2561 4 พฤษภาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561 
26 เมษายน 2561

3/2561 10 สงิหาคม 2561 10 สงิหาคม 2561 

4/2561 9 พฤศจกิายน 2561 9 พฤศจกิายน 2561 

อย่างไรกต็ามคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรอืกำาหนดวนัประชมุเพิ่มเตมิจากตาราง
ที่กำาหนดไว้ได้ 
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 4.2 จำานวนครั้งของการประชมุ คณะกรรมการพจิารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
และลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการดำาเนินงานให้ 
คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
ได้อย่างต่อเนื่องและทนัการณ์

 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการร่วมกนัพจิารณาการเลอืกเรื่องเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการ โดยดใูห้แน่ใจว่า 
เรื่องที่สำาคญัได้นำาเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมอีสิระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเข้าสูว่าระการประชมุ

 4.4 เอกสารประกอบการประชมุส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทำาการก่อนวนัประชมุ
 4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัด 

ให้มขีึ้นในรอบปี 
 4.6 องค์ประชุมขั้นตำ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ 

จำานวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือ 
การดำาเนินงานของบริษัทและไม่อาจดำาเนินการให้กรรมการจำานวน 2 ใน 3 เข้าประชุมได้ กรรมการจำานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตาม 
ข้อบงัคบัมอีำานาจที่จะพจิารณาและมมีตใินวาระนั้นๆ ได้

 4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย 
ปัญหาสำาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจ 
กบัประเดน็ทกุเรื่องที่นำาสู่ที่ประชมุ รวมทั้งประเดน็การกำากบัดูแลกจิการ

 4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ 
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำาหรับใช้ประกอบการพิจารณา
แผนการสบืทอดงาน

 4.9 คณะกรรมการเข้าถงึสารสนเทศที่จำาเป็นเพิ่มเตมิได้จากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานกุารบรษิทัหรอืผูบ้รหิารอื่นที่ได้รบัมอบ
หมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำาหนด และในกรณีที่จำาเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบ
วชิาชพีภายนอกโดยถอืเป็นค่าใช้จ่ายของบรษิทั

 4.10  คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำาเป็น
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึง
ผลการประชมุด้วย

 4.11 รายงานการประชมุ ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมรีะบบการจดัเกบ็ด ีสบืค้นง่าย แต่ไม่สามารถ
แก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชมุคณะกรรมการ

    วนั เวลาเริ่ม-เวลาเลกิประชมุ
    ชื่อกรรมการที่เข้าประชมุและกรรมการที่ขาดประชมุ
    สรปุสาระสำาคญัของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ
    สรปุประเดน็ที่มกีารอภปิรายและข้อสงัเกตของกรรมการ
    มตคิณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการที่ไม่เหน็ด้วย (ถ้าม)ี
    ผู้จดรายงาน - เลขานกุารคณะกรรมการ
    ผู้รบัรองรายงาน - ประธานกรรมการ
5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ
 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้ 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับ 
ผลปฏบิตังิานอย่างมหีลกัเกณฑ์

 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล 
รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในรายงานประจำาปีของบรษิทั

 5.3 คณะกรรมการได้ประเมนิผลงานของประธานกรรมการบรหิาร หรอืผู้บรหิารสูงสดุของบรษิทั เป็นประจำาทกุปีเพื่อนำา
ไปใช้ในการกำาหนดค่าตอบแทน โดยมหีลกัเกณฑ์การประเมนิตามที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

สำาหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวข้างต้น 
ให้กรรมการทุกท่านทำาการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี หลังจากนั้นเลขานุการ
บริษัทจะทำาการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ในคราวถดัไป เพื่อรบัทราบและปรบัปรงุแก้ไขการทำางานให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป
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สำาหรบัหลกัเกณฑ์การประเมิน บรษิทัมกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบคุคล โดยใช้วธิีการ
ให้คะแนนในแต่ละหวัข้อ 5 ระดบั ดงันี้  

   0 = ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง หรอืไม่มกีารดำาเนนิการในเรื่องนั้น
   1 = ไม่เหน็ด้วย หรอืมกีารดำาเนนิการในเรื่องนั้นเลก็น้อย 
   2 = เหน็ด้วย หรอืมกีารดำาเนนิการในเรื่องนั้นพอสมควร 
   3 = เหน็ด้วยค่อนข้างมาก หรอืมกีารดำาเนนิการในเรื่องนั้นด ี
   4 = เหน็ด้วยอย่างมาก หรอืมกีารดำาเนนิการในเรื่องนั้นอย่างดเียี่ยม
ซึ่งหวัข้อการประเมนิประกอบด้วย 6 หวัข้อหลกั ได้แก่
   1. โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ
   2. บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
   3. การประชมุคณะกรรมการ
   4. การทำาหน้าที่ของกรรมการ
   5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ
   6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บรหิาร
นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารประเมนิผลงานของ ประธานกรรมการบรหิารโดยพจิารณาจากผลการดำาเนนิงานทางธรุกจิของบรษิทั 

ผลการดำาเนนิงานตามนโยบายที่ได้รบัจากคณะกรรมการบรษิทั เพื่อการปรบัปรงุแก้ไข ใช้วธิกีารให้คะแนนแบบเดยีวกบัการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบคุคล ซึ่งหวัข้อการประเมนิประกอบด้วย 3 หมวดหลกั ได้แก่

หมวดที่ 1 : ความคบืหน้าของแผนงาน
หมวดที่ 2 : การวดัผลการปฏบิตังิาน
    2.1 ความเป็นผู้นำา
    2.2 การกำาหนดกลยทุธ์
    2.3 การปฏบิตัติามกลยทุธ์
    2.4 การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ
    2.5 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ
    2.6 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก
    2.7 การบรหิารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร
    2.8 การสบืทอดตำาแหน่ง
    2.9 ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร
    2.10 คณุลกัษณะส่วนตวั
หมวดที่ 3 : การพฒันาประธานกรรมการบรหิาร 
6. ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการได้จดัให้อยูใ่นลกัษณะที่เปรยีบเทยีบได้กบัระดบัที่ปฏบิตัอิยูใ่นอตุสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 

ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงึประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละคน  
กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
ที่เหมาะสมด้วย

7. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร
 7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำากับ

ดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำาเป็นการภายในบรษิทั หรอืใช้บรกิารของสถาบนัภายนอก

 7.2 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการ
ดำาเนนิการด้านต่างๆ ของบรษิทัเพื่อเตรยีมความพร้อมในการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการ โดยมเีลขานกุารบรษิทัเป็นผู้ประสานงานใน
เรื่องต่างๆ อาท ิโครงสร้างธรุกจิ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ความรู้ทั่วไปของธรุกจิ แนวทาง
การดำาเนนิงาน เป็นต้น

 7.3 คณะกรรมการกำาหนดให้มนีโยบายพฒันาบคุลากรสำาหรบักรรมการและผูบ้รหิาร และเปิดเผยในรายงานประจำาปีของบรษิทั 
 7.4 คณะกรรมการกำาหนดให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถงึแผนการพฒันาและสบืทอดงาน 

ซึ่งกรรมการผู้จดัการและผู้บรหิารระดบัสูงมกีารเตรยีมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่อง ถงึผู้สบืทอดงานในกรณทีี่ตนไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ 
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ในปี 2560 มกีรรมการและผูบ้รหิารเข้าร่วมการสมัมนาและเข้ารบัอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
(IOD) ดงันี้ 

 

2. คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการชดุย่อย ดงันี้
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมจีำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

 รายชือ่กรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชมุ/
   การประชมุทัง้หมด (ครัง้)

1. นางสาวชนดิา สวุรรณจูฑะ* กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 9/9

2. นายชยัวฒัน์ นติยาพร กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 9/9

3. นายปรทิรรศน์ พนัธบุรรยงก์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 9/9

* เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 ชือ่-สกลุ  ตำาแหน่ง หลกัสตูรทีอ่บรมปี 2560 ระยะเวลา
    อบรม (วนั)

1. นายวรเทพ รางชยักลุ กรรมการ  - หลกัสูตร Boardroom Success through 2
 และประธานกรรมการบรหิาร   Financing and Investment (BFI)  
   รุ่นที่ 1 ปี 2560    

2. นายสมชาย ชณุหรศัมิ์ กรรมการ - หลกัสูตร Role of the Chairman Program   2
   (RCP) รุ่นที่ 41 ปี 2560
  - หลกัสูตร Bright Spots : Lighting the Way 1  
   to a Corruption Free Society ปี 2560 

3. นางวไลรตัน์ ผ่องจติต์ กรรมการ - หลกัสูตร Boardroom Success through   2 
   Financing and Investment (BFI) 
   รุ่นที่ 1 ปี 2560

4. นางสาวชนดิา สวุรรณจูฑะ กรรมการอสิระ - หลกัสูตร The Audit Committee’s Role 1/2 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  in Compliance and Ethical Culture
 และกรรมการค่าตอบแทน  Oversight ปี 2560

5. นายชยัวฒัน์ นติยาพร กรรมการอสิระ - หลกัสูตร Risk Management Program 2 
 และกรรมการตรวจสอบ  for Corporate Leaders (RCL) 
   รุ่นที่ 9 ปี 2560
  - หลกัสูตร The Audit Committee’s Role 1/2
   in Compliance and Ethical Culture 
   Oversight ปี 2560

6. นายปรทิรรศน์ พนัธบุรรยงก์ กรรมการอสิระ - หลกัสูตร Strategic Board Master Class  4 
 และกรรมการตรวจสอบ  Retreat (SBM) รุ่นที่ 1 ปี 2560 
  - หลกัสูตร Risk Management Program 
   for Corporate Leaders (RCL)  2
   รุ่นที่ 9 ปี 2560
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โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายไตรมาส จำานวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย จำานวน 2 ครั้ง การประชุม 
ร่วมกับผู้บริหารโรงงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำานวน 2 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 
ร่วมประชมุ จำานวน 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ นายธรีะพล จฑุาพรพงศ์ เลขานกุารบรษิทั รบัหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัที่ 10 สงิหาคม 2555  
เป็นต้นมา และนายเอกพนัธุ์ นวลเมอืง ผู้อำานวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลงานระบบการควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวัติของ นายเอกพันธุ์ นวลเมือง ปรากฎ 
ในรายละเอยีดกรรมการและผู้บรหิาร  

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ 

อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทน 
คงอยู่ในตำาแหน่งเท่าวาระที่เหลอืของกรรมการที่ลาออก

อำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง 

การรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัดงันี้
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี

ภายนอกและผู้บรหิารที่รบัผดิชอบจดัทำารายงานทางการเงนิทั้งรายไตรมาสและประจำาปี
2) สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ 

มีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลกิจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาด 
หลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจิของบรษิทั

4) พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อขอรบัการแต่งตั้งจากที่ประชมุใหญ่ผู้ถอืหุ้น

5) พิจารณาอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ต่อไป

6) จดัทำารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบรษิทั โดยให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบลงนามในรายงานดงักล่าว รายงานดงักล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี้

    ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั
    ความเหน็เกี่ยวกบัความพอเพยีงของระบบควบคมุภายในของบรษิทั
    ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์  

     หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจิของบรษิทั
    รายการอื่นที่เหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมาย 

     จากคณะกรรมการบรษิทั
    ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี
    ความเหน็เกี่ยวกบัรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
    จำานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าที่ตามกฎบตัร (charter)
7) ปฏบิตักิารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายตามที่เหน็สมควร
8) สอบทานความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั
9) ทบทวนนโยบายการกำากบัดูแลกจิการ และตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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โดยมี นายธิติพัทธ์ เจียมรุจีกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3  
กมุภาพนัธ์ 2559

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการค่าตอบแทน
คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการของบริษัทจำานวน 3 ท่าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  

มวีาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี กรรมการค่าตอบแทนที่พ้นตำาแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตั้งให้กลบัเข้าดำารงตำาแหน่งได้อกี 
กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการท่านอื่นเข้าเป็นกรรมการค่าตอบแทนแทน 

โดยกรรมการค่าตอบแทนที่เข้าดำารงตำาแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
อำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการค่าตอบแทน
คณะกรรมการค่าตอบแทนมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง 

การรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัดงันี้
1) เสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการ 

คณะย่อยอื่นๆ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ อนุกรรมการหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการ และ/หรอื ผู้ถอืหุ้น

2) เชิญบุคคล และหรือขอเอกสาร ข้อมูลจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์ในการ
ดำาเนนิการตามอำานาจหน้าที่ได้ตามความจำาเป็น

3) แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อทำาหน้าที่ช่วยเหลือการดำาเนินงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม  
รวมทั้งงานอื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย

4) แต่งตั้งคณะอนกุรรมการ คณะทำางาน เพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏบิตัหิน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหา

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
ได้ทำาหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ ์
ในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ รวมทั้งคดัเลอืกบคุคลตามกระบวนการสรรหาที่กำาหนดไว้ และเสนอความเหน็ 
ต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำาเสนอที่ประชมุผู้ถอืหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ 

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหาบคุคลดงักล่าวนั้น บรษิทัได้คดัเลอืกจากกรรมการอาชพีในทำาเนยีบของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) และบคุคลในสาขาต่างๆ โดยพจิารณาจากคณุวฒุ ิวยัวฒุ ิและประสบการณ์ในการทำางาน

 รายชือ่กรรมการค่าตอบแทน ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชมุ/
   การประชมุทัง้หมด (ครัง้)

1. นายสรุเดช บณุยวฒัน ประธานกรรมการค่าตอบแทน 1/1

2. นางดวงทพิย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์    กรรมการค่าตอบแทน 1/1

3. นางสาวชนดิา สวุรรณจูฑะ    กรรมการค่าตอบแทน 1/1

คณะกรรมการค่าตอบแทน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการค่าตอบแทนมจีำานวน 3 ท่านประกอบด้วย
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมจีำานวน 6 ท่าน ประกอบด้วยผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทัจำานวน 

6 ท่าน 

โดยมอีำานาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ดงันี้
1) กำาหนด สอบทาน และนำาเสนอ นโยบายการบริหารความเสี่ยงธุรกรรมของบริษัท อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน  

การตลาด การขาย การปฏบิตักิาร ระเบยีบ กฎหมาย เป็นต้น
2) ดำาเนนิการให้ม ีการประเมนิความเสี่ยง แผนการบรหิารความเสี่ยง รวมถงึคู่มอืการบรหิารความเสี่ยง และกำากบัดูแล ให้มี

การปฏบิตัิ
3) ทบทวน แนวทางและเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะ ขนาดความเสี่ยง

แต่ละด้านของธรุกรรมของบรษิทั
4) ทบทวน การกำาหนดเพดานหรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมาตรการในการดำาเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดาน 

หรอืระดบัความเสี่ยงที่กำาหนด
5) ติดตาม ประเมินผล และดำาเนินการแก้ไข ปรับปรุง ผลการดำาเนินงานด้านความเสี่ยงต่างๆ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะ 

วกิฤต

3. การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำาหน้าที่พิจารณา  
โดยมหีลกัเกณฑ์การคดัเลอืก แต่งตั้งกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงสดุดงันี้

1) กรรมการอสิระ
คณะกรรมการบรษิทั หรอืที่ประชมุผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอสิระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบรษิทั ทั้งนี้ บรษิทั

มนีโยบายแต่งตั้งกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยปัจจบุนั 
บรษิทัมกีรรมการอสิระจำานวน 3 คน ได้แก่ นางสาวชนดิา สวุรรณจูฑะ นายชยัวฒัน์ นติยาพร นายปรทิรรศน์ พนัธบุรรยงก์

บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุที่ ทจ.4/2552 ลงวนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2552 เรื่อง คณุสมบตัิ
ของกรรมการอสิระ กล่าวคอื กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการที่มคีณุสมบตั ิดงันี้

1. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ไม่เป็นผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ หรอืผู้มอีำานาจควบคมุของบรษิทั ทั้งนี้ให้นบัรวมการถอืหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอสิระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจำา หรอื ผู้มอีำานาจควบคมุ
ของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 

*กรรมการล�าดบัที่ 1 นายไชยยนัต์ จาตรุนัตานนท์ ได้รบัการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2560
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ไม่รวมถงึกรณทีี่กรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทั
3. ไม่เป็นบคุคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บดิามารดา คู่สมรส  

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 
ผู้บรหิารหรอืผู้มอีำานาจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีำานาจควบคมุ
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำานาจ
ควบคมุของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รบัการแต่งตั้ง

ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการการเช่าหรอืให้เช่า
อสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื คำา้ประกนั 
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระ 
ต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอืตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำานวนใดจะตำา่กว่า ทั้งนี้
การคำานวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารคำานวณมลูค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น 
ในระหว่างปีก่อนวนัที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
ของบรษิทั และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มนียั ผู้มอีำานาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของสำานกัสอบงานบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มนียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วน 
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกิน 
ร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน 
ที่มนียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการดำาเนนิงานของบรษิทั
2) กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู
ก. กรรมการบรษิทั
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้สรรหาและพิจารณา 

คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมต ิ
แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ระบใุนข้อบงัคบัของบรษิทั ดงันี้

 1. คณะกรรมการของบรษิทัมจีำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชมุผู้ถอืหุ้นเป็นผู้อนมุตั ิและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมถีิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร

 2. ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นเลอืกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดงัต่อไปนี้
   1) ผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง
   2) ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทั้งหมดตาม (1) เลอืกตั้งบคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ 

กไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้
   3) บคุคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสดุตามลำาดบัลงมา เป็นผู้ไดร้บัการเลอืกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะ

พงึมหีรอืพงึเลอืกตั้งในครั้งนั้น ในกรณทีี่บคุคลซึ่งได้รบัการเลอืกตั้งในลำาดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจำานวนกรรมการที่จะพงึมี 
หรอืพงึเลอืกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี้ขาด

 3. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออก 
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม
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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั้น ให้ใช้วธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก  
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก 
เข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่กไ็ด้

 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการที่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบยีนทราบด้วยกไ็ด้

 5. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำาหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ 
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ 
ของกรรมการที่ตนแทน 

 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการที่ยงัเหลอือยู่
 6. ที่ประชมุอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตำาแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือ โดย 
ผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงในการประชมุนั้น

ข. กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำาหน้าที่ในการเป็นกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำาหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ค. ผูบ้รหิาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน ์

ต่อการดำาเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัถตุประสงค์ เป้าหมายที่คณะ
กรรมการบรษิทักำาหนดไว้ได ้โดยดำาเนนิการคดัเลอืกตามระเบยีบเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล และจะต้องได้รบัการอนมุตัจิาก 
คณะกรรมการบรษิทั/หรอืบคุคลที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

4. การกำากบัดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อย

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่บริษัทได้กำาหนดไว้  
และมกีารกำาหนดไว้ในคู่มอือำานาจดำาเนนิการของบรษิทัย่อย รวมถงึการดำาเนนิกจิการที่สำาคญัหรอืมขีนาดรายการที่เป็นสาระสำาคญั
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการจำานวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการ 
ของบรษิทั ทำาให้การดำาเนนิงานต่างๆ ของบรษิทัย่อยจะคำานงึและยดึถอืแนวทางการดำาเนนิงานของบรษิทัเป็นสำาคญั

5. การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน

บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหาร 
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้

 1) กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบ
คอมพวิเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำาคญัในการสร้างระบบการควบคมุที่มคีณุภาพ  

 2) กำาหนดนโยบายความลบัทางธรุกจิและทรพัย์สนิทางปัญญา มกีารจดัทำาบนัทกึข้อตกลงการรกัษาความลบัของบรษิทั
สำาหรบัพนกังาน ผูร้บัจ้าง ผูข้ายสนิค้า / ผูใ้ห้บรกิาร รวมทั้งผูท้ี่เข้าเยี่ยมชมกจิการของบรษิทั เพื่อป้องกนัการเปิดเผยข้อมลูหรอืข่าวสาร
อนัเป็นความลบัของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมทั้งห้ามมใิห้พนกังานละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 

 3) คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิด 
ความโปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูล
ภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัต้องรกัษาความลบัและ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทั ไม่นำาไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์ 
แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำาการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท  
โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และไม่เข้าทำานิติกรรม 
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อนัใดโดยใช้ความลบัและ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัอนัอาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทัไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และจะต้องไม่ 
ทำาการซื้อขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วงระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิ และภายใน 2 วนัทำาการ 
หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว  ข้อกำาหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของบรษิทัด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำาหนดดงักล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวนิยัและ/หรอืตามกฎหมายแล้วแต่กรณ ี

 4) กำาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และในกรณีที่กรรมการ 
หรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัทำาการให้สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำาหนดให้มกีารรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมาย
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผย 
ในที่ประชมุคณะกรรมการและรายงานประจำาปี

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

6. ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ซึ่งเป็นสำานักงานสอบบัญช ี

ที่ผู้สอบบญัชสีงักดั บคุคลหรอืกจิการที่เกี่ยวข้องกบัผู้สอบบญัช ีในรอบปีบญัชทีี่ผ่านมา ดงันี้ 

รายการท่ี บริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี  ค่าสอบบัญชี 
   ปี 2559 ปี 2560

 1 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 1,430,000 1,480,000

 2 บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด  นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 70,000  30,000

 3 บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 610,000   560,000

 4 บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำากัด นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 40,000 40,000

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  2,150,000 2,110,000

ทั้งนี้ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้
ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบ และแสดงความคดิเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั

2) ค่าบรกิารอืน่ (Non-Audit Fee) 
บริษัทย่อย IGC ได้จ่ายค่าบริการอื่น ให้แก่บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ซึ่งเป็นสำานักงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชี 

สงักดั บคุคล หรอื กจิการที่เกี่ยวข้องกบัผู้สอบบญัชใีนรอบระยะเวลาบญัชสีำาหรบัปี 2560 เป็นจำานวนเงนิรวม 180,000 บาท ซึ่งเป็น 
การรบัรองแบบคำาขอใช้สทิธแิละประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ

7. การปฎบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรือ่งอืน่ๆ

บริษัทได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ในการทำาหน้าที่กำากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดงันี้ 

1) สนบัสนนุนโยบายและวตัถปุระสงค์ขององค์กรและผู้บรหิารในการทำาให้มั่นใจว่าจะมกีารกำากบัการปฏบิตัอิย่างเพยีงพอ 
2) ตรวจสอบ กำากบัดูแล และตดิตามการปฏบิตังิานของส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ ตลอดจน

นโยบาย แนวทาง และหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบรษิทักำาหนดเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง
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3) เป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคำาปรกึษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในบรษิทัที่เกี่ยวกบัวธิปีฏบิตังิาน  
เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑ์ จรรยาบรรณ หรอืข้อพงึปฏบิตัติ่างๆ รวมทั้งการจดัอบรมความรู้ที่
เกี่ยวข้อง

4) เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 

นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสการกระทำาผดิและการละเมดิสทิธมินษุยชน
บริษัทกำาหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำาคัญที่จะดำาเนินการให้พนักงานภายใต้ 

สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำาหนดของบริษัท หลักการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้กำาหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์ 
หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวน 
ที่เป็นธรรม 

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ 
อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัท 
เกี่ยวกับการทำาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ 
ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่ง 
รายละเอยีดหลกัฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดงันี้ 

    คณะกรรมการตรวจสอบ
    เลขานุการบริษัท
   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)  
   เลขที่ 2 พรเีมยีร์เพลซ ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ 
   แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250
   โทรศพัท์ : 0-2301-1569 
   แฟกซ์ : 0-2748-2063
   อเีมล : Teerapol.act@pp.premier.co.th
เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มาแล้ว บริษัทจะดำาเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล  

ตรวจสอบ และกำาหนดมาตรการในการดำาเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำานึงถึงความเดือดร้อน  
เสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำาเนินการและรายงานให้ผู้รับแจ้ง
เบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ทราบ รวมทั้งรายงานผล 
การดำาเนนิการดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั แล้วแต่กรณี

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง ทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลอื่นใด 
ของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงจะได้รับ 
การปกป้องและคุ้มครองสทิธติามกฎหมาย หรอืตามแนวทางที่บรษิทัได้กำาหนดไว้  

ทั้งนี้ในปี 2560 บรษิทัไม่มขี้อพพิาทใดๆ ที่มนียัสำาคญักบัผู้มสี่วนได้เสยี   
หลกัเกณฑ์ที่บรษิทัไม่ได้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 5 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ มดีงัต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติ
1. คณะกรรมการไม่มีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งกรรมการไว้ 

ในนโยบายกำากบัดูแลกจิการของบรษิทั เนื่องจากคณะกรรมการบรษิทัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที่ การไม่จำากดัจำานวนบรษิทั
ในการไปดำารงตำาแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และจำานวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอ 
ที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำานวนจำากัด ดังนั้นการกำาหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำาให้บริษัทหาบุคคลมาดำารงตำาแหน่ง 
เป็นกรรมการได้ยาก

2. คณะกรรมการไม่ได้มีการกำาหนดนโยบายในการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เนื่องจาก
บริษัทมีการกำาหนดข้อห้าม/ข้อจำากัดของกรรมการผู้จัดการในเรื่องการไปทำาธุรกรรมหรือการไปดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือองค์กรที่ม ี
ผลประโยชน์ขัดกัน หรือที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่แล้ว นอกเหนือจากกรณีข้อห้าม/ข้อ
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จำากัดดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นและให้ความเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการในการดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือตำาแหน่ง 
อื่นใดในบรษิทัหรอืองค์กรอื่นๆ

3. คณะกรรมการไม่ได้มีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระเนื่องจากการที่กรรมการ
ดำารงตำาแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคล 
ที่มคีวามรู้ความสามารถมาดำารงตำาแหน่งกรรมการนั้นกไ็ม่สามารถดำาเนนิการได้โดยง่าย

4. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการบริหารที่ไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง เนื่องจาก
กรรมการบรหิารมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที่ การไม่จำากดัจำานวนบรษิทัในการไปดำารงตำาแหน่งจงึไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิ
งาน และจำานวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่ จะดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำานวนจำากัด  
ดงันั้นการกำาหนดเงื่อนไขดงักล่าวจะทำาให้บรษิทัหาบคุคลมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

5. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ ประธานกรรมการบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผล 
การปฏิบัติงานของ ประธานกรรมการบริหารเนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวม 
ของผู้บรหิาร

6. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูงเนื่องจากคณะกรรมการบริหาร 
ได้แจ้งความประสงค์ขอสละสทิธใินการรบัค่าตอบแทน และตามคู่มอือำานาจดำาเนนิการ ค่าตอบแทนของผู้บรหิารระดบัสูงเป็นอำานาจ
ของกรรมการผู้จดัการซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมกีารตรวจสอบผ่านทางงบประมาณประจำาปี

7. ประธานกรรมการบรษิทัไม่เป็นกรรมการอสิระเนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบรษิทัพจิารณาจากกรรมการที่มคีณุสมบตัิ
เหมาะสม มคีวามรู้ความสามารถ มคีวามเข้าใจและยดึหลกัธรรมาภบิาล โดยไม่ต้องคำานงึว่าจะต้องเป็นกรรมการอสิระหรอืไม่

8. คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระน้อยกว่า 50 % เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการอิสระ 
ไม่เป็นสาระสำาคญัในการทำาหน้าที่ของกรรมการค่าตอบแทน

9. ประธานกรรมการค่าตอบแทนไม่เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณา 
จากกรรมการที่มคีณุสมบตัเิหมาะสมและมคีวามรู้ความสามารถ โดยไม่ต้องคำานงึว่าจะต้องเป็นกรรมการอสิระหรอืไม่

10. คณะกรรมการค่าตอบแทนไม่ได้จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเนื่องจากการประชุมจะพิจารณาตามความจำาเป็นโดย 
ไม่ได้กำาหนดขั้นตำ่าไว้ 

11. บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทได้กำาหนดให้คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วน 
ได้เสยี ทำาหน้าที่คณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว

12. คณะกรรมการไม่มกีารจดัตั้ง CG Committee เนื่องจากคณะกรรมการทั้งคณะทำาหน้าที่เสมอืนเป็น CG Committee อยู่แล้ว
13. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นจำานวนน้อยกว่า 66% เนื่องจากองค์ประกอบในส่วน 

ของกรรมการที่มาจากฝ่ายบรหิารไม่เป็นสาระสำาคญัในการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั  
14. คณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการที่เป็นกรรมการอสิระน้อยกว่า 50% เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการอสิระไม่เป็น

สาระสำาคญัในการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั 
15. บริษัทไม่ได้จัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า  

3 ปี และกำาหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5% เนื่องจาก
บริษัทได้มีการดูแลและจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน ทำางานอย่างมีความสุขและผูกพันองค์กรอยู่แล้ว โดยไม่จำาเป็น 
ต้องมีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารหรือพนักงานอื่นๆ ในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตามหากบริษัทจะมีโครงการดังกล่าว 
บรษิทักจ็ะให้สทิธแิก่ทั้งผู้บรหิารและพนกังานอื่นๆ ทกุคน โดยยดึหลกัความเท่าเทยีมกนั

ในปี 2560 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้อง เหมาะสมกับหลักเกณฑ์  
ASEAN CG Scorecard เพื่อนำามาปฏบิตัแิละปรบัใช้ตามความเหมาะสม 

บริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด
นอกจากนี้ บรษิทักำาหนดให้มกีารทบทวนนโยบายการกำากบัดูแลกจิการเป็นประจำาทกุปีหรอืย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

นอกเหนือจากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัท 
เปิดเผยบนเว็บไซต์และในรายงานประจำาปีแล้ว บริษัทยังมีนโยบายด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเปิดเผยไว ้
ในรายงานการพฒันาอย่างยั่งยนื
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บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแล 
ให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำาเนินธุรกิจให้ประสบ
ความสำาเร็จอย่างยั่งยืนโดยตระหนักและให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ  
“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น  
จะส่งเสรมิให้ทั้งบรษิทั สงัคม และสิ่งแวดล้อมเตบิโตไปพร้อมๆ กนัอย่างเข้มแขง็และยั่งยนื  

ด้วยเหตุนี้ ความยั่งยืน จึงเป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนหลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการพัฒนาขีดความสามารถทั้ง 
การผลติสนิค้าและบรกิารที่เป็นประโยชน์กบัสงัคม การพฒันากระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่องสมำา่เสมอไม่หยดุนิ่ง ส่งเสรมิ ผลกัดนั  
พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยั่งยนืเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำางานอนัเป็นวฒันธรรม
องค์กร ควบคู่ไปกบัการเสรมิสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถอืหุ้น พนกังาน ลูกค้า คู่ค้า พนัธมติร
ของบรษิทั ชมุชน และสงัคมส่วนรวมให้ได้ประโยชน์ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารสนบัสนนุและทำางานร่วมกบัหน่วยงานพฒันาความยั่งยนืของสงัคมของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์ อนัได้แก่ 
มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านศึกษาของ เยาวชนที่ด้อยโอกาส การสร้าง
สังคมแห่งการแบ่งปัน การสนับสนุนคนพิการที่ด้อยโอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักในการก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและการสร้างเครื่องมือหรือองค์กร ให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและ 
นำาไปทำาซำ้าได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ ที่ยั่งยืนอย่างเป็นทวีคูณ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.premier.co.th 
ในหวัข้อ “พรเีมยีร์เพื่อสงัคม”

และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาสังคมดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงนำาเงินเท่ากับจำานวนร้อยละ 5 
ของกำาไรสทุธหิลงัหกัภาระค่าภาษเีงนิได้นติบิคุคลของรอบปีบญัช ีบรจิาคเพื่อประโยชน์ด้านการศกึษาต่อมูลนธิยิวุพฒัน์ หรอืองค์กร
สาธารณะกศุลอื่นๆ ตามนโยบายของกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยมรีายละเอยีดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการดำาเนนิธรุกจิ กจิกรรมพนกังาน คูค้่า และส่วนของมลูนธิต่ิางๆ ดงัที่กล่าวไว้ข้างต้น ดงันี้

1. การประกอบธรุกจิด้วยความเป็นธรรม

บรษิทัและบรษิทัย่อยมุ่งมั่นดำาเนนิธรุกจิโดยยดึถอืความถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสตัย์สจุรติ เคารพสทิธใินทรพัย์สนิ
ทางปัญญา การส่งเสรมิสทิธทิางการเมอืง ตลอดจนการปฏบิตัติามพนัธสญัญาต่อผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิทัและบรษิทัย่อย ดงันี้

การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม : 
  ดำาเนนิธรุกจิต่อกนัด้วยความยตุธิรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ เคารพและปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครดั 
  ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้  หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่า 

   มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วเเละเกิด 
   ความยตุธิรรมต่อทกุฝ่าย 

ก่อประโยชน์ต่อสังคม
อย่างเป็นสาระสำาคัญและย่ังยืน

สร้างเคร่ืองมือ หรือ องค์กรให้ผู้อ่ืน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถทำาซ้ำาได้

สร้างระบบนิเวศน์ให้เกิดการทำาซ้ำา
และการมีส่วนร่วมของคนจำานวนมาก
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  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร 
   ที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับ 
   คณุภาพสนิค้า 

  แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น 
   ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำาลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย 
   หรอืกระทำาการใดๆ โดยปราศจากความจรงิและไม่เป็นธรรม

ส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมร่วมกบัคูค้่า : 
  เปิดโอกาสให้คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย 

   ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของบริษัท หรือด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของ 
   ตามความประสงค์

การเคารพต่อสทิธใินทรพัย์สนิ :
  ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำาหนด 

   นโยบายไว้ในคู่มอืนโยบายกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์ เรื่องนโยบายความลบัทางธรุกจิและทรพัย์สนิทางปัญญา  
  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพใช้สินค้า และบริการที่มีลิขสิทธิ์ 

   ถูกต้องและไม่สนบัสนนุสนิค้าหรอืการกระทำาที่เป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา
การเกีย่วข้องกบัการเมอืงอย่างมคีวามรบัผดิชอบ :
  บรษิทัและบรษิทัย่อยดำาเนนิธรุกจิด้วยความเป็นกลางทางการเมอืง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรอืกลุ่มการเมอืงใด ไม่ให้การสนบัสนนุ 

   การดำาเนนิกจิกรรมของพรรคการเมอืงพรรคหนึ่งพรรคใด ไม่ให้ความช่วยเหลอืผู้สมคัรรบัเลอืกตั้งทางการเมอืงคนหนึ่งคนใด 
   โดยเฉพาะ

  เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง 
   ต่างๆ ได้อย่างอสิระเป็นการส่วนตวั โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิทั

2. การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่

บรษิทัให้ความสำาคญัในการกำากบัดูแลกจิการที่ด ี โดยเชื่อมั่นว่าการกำากบัดูแลกจิการที่ด ี และการบรหิารจดัการในกรอบของ 
การเป็นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึง 
กำาหนดนโยบาย “การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชั่น” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัยดึถอืปฏบิตั ิมขีอบเขต 
ระบบบรหิารจดัการการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชั่นครอบคลมุทกุขั้นตอน ทกุกระบวนการทำางานของบรษิทัและบรษิทัย่อยที่มส่ีวนเกี่ยวข้อง
กบังาน จดัซื้อ จดัจ้าง จดัจำาหน่าย จดัให้ม ีรวมถงึขั้นตอนการทำางานอื่นๆ ที่มคีวามเสี่ยงต่อการเกดิการทจุรติคอร์รปัชั่น ทั้งนี้กำาหนด
เป็นความรบัผดิชอบด้านการบรหิาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชดัเจนมดีงันี้

2.1 ความมุง่มัน่ของฝ่ายบรหิาร (Management Commitment)
บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการนำาระบบมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมาใช้ในกระบวนการทำางาน และปรับปรุงระบบ 

บรหิารให้มคีวามโปร่งใสตามหลกับรรษทัภบิาล โดยกรรมการผู้จดัการได้วางนโยบาย และมคีวามมุ่งมั่นที่จะทำาให้บรษิทัดำาเนนิธรุกจิ
โดยปราศจากการทจุรติคอร์รปัชั่นตามข้อกำาหนดของมาตรการการต่อต้านการคอร์รปัชั่น พร้อมทั้งได้สนบัสนนุทรพัยากรอย่างครบถ้วน  
ได้ชี้แจงทำาความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริษัทและบริษัทย่อยและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงความสำาคัญ 
ของการดำาเนินกระบวนการต่างๆ อย่างโปร่งใสสอดคล้องกับระเบียบนโยบาย ข้อกำาหนด ของกฎหมายและข้อกำาหนดอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

2.2 นโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่
  ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและบรษิทัในสายธรุกจิดำาเนนิการหรอืยอมรบัหรอืให้การสนบัสนนุการทจุรติ 

   คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท พร้อมให้การสนับสนุน 
   หรือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงมีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และกำาหนดให้ 
   มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสมำ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวน 
   แนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำาหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และ 
   การเปลี่ยนแปลงทางธรุกจิ 
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  มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
   คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง  
   ที่จะมสี่วนในการแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัเิพื่อให้การดำาเนนิการด้านการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชั่นบรรลผุล 
   ตามนโยบายที่กำาหนด

  บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติ 
   ด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและ 
   นำามาจดัทำาเป็นคู่มอืแนวทางในการปฏบิตัแิก่ผู้เกี่ยวข้อง

  บรษิทัไม่กระทำาหรอืสนบัสนนุการให้สนิบนในทกุรปูแบบ ทกุกจิกรรมที่อยูภ่ายใต้การดแูลรวมถงึการควบคมุ การบรจิาค 
   เพื่อการกศุล การบรจิาคให้แก่พรรคการเมอืง การให้ของขวญัทางธรุกจิ และสนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ ให้มคีวามโปร่งใส 
   และไม่มเีจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครฐัหรอืเอกชนดำาเนนิการที่ไม่เหมาะสม

  บรษิทัจดัให้มกีารควบคมุภายในที่เหมาะสม  สมำา่เสมอเพื่อป้องกนัไม่ให้พนกังานมกีารปฏบิตัทิี่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ 
   อย่างยิ่งงานด้านการขาย การตลาด และการจดัซื้อ

  บรษิทัจดัให้ความรูด้้านการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชั่นแก่คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานเพื่อส่งเสรมิ 
   ความซื่อสตัย์ สจุรติ และความรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามหน้าที่ รวมถงึสื่อให้เหน็ถงึความมุ่งมั่นของบรษิทั

  บรษิทัจดัให้มกีลไกการรายงานสถานะการเงนิที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำา
  บรษิทัส่งเสรมิให้มกีารสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนกังาน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนัควร 

   สงสยัโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รบัการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรอืกลั่นแกล้งด้วย 
   ประการใด และรวมถงึการแต่งตั้งบคุคลเพื่อตรวจสอบตดิตามทกุเบาะแสที่มกีารแจ้งเข้ามา

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่า ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ 
ผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
หรอืจากการปฏบิตัขิองพนกังานของบรษิทัเกี่ยวกบัการทำาผดิกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั หรอืจรรยาบรรณทางธรุกจิ รวมถงึพฤตกิรรม
ที่อาจส่อถึงการทุจติ การปฏิบัตทิี่ไม่เท่าเทียมกนั หรอืการกระทำาที่ขาดความระมดัระวังและขาดความรอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรอื 
ผู้ร้องเรยีนสามารถแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน พร้อมส่งรายละเอยีดหลกัฐานต่างๆ ตามช่องทางต่างๆ ดงันี้

  คณะกรรมการตรวจสอบ
  เลขานุการบริษัท
   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) 
   เลขที่ 2 พรเีมยีร์เพลซ ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ 
   แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 
   โทรศพัท์ : 0-2301-1569 
   แฟกซ์ : 0-2748-2063
   อเีมล : Teerapol.act@pp.premier.co.th
โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น 

ที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รบัการปกป้องและคุ้มครองสทิธติามกฎหมาย หรอืตามแนวทางที่บรษิทัได้กำาหนดไว้

3. การเคารพสทิธมินษุยชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงได้กำาหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ต้องให้ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสีย 
อนัเป็นหลกัการตามมาตรฐานสากล ซึ่งถอืเป็นรากฐานที่สำาคญัในการดำาเนนิธรุกจิ บรษิทัมนีโยบายอย่างชดัเจนที่จะร่วมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมภายใต้คณุค่าหลกั (Core Value) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”

  บรษิทัสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสทิธมินษุยชน โดยจะดแูลมใิห้ธรุกจิและพนกังานของบรษิทัเข้าไปมส่ีวนเกี่ยวข้อง 
   กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
   ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครดั

  บริษัทจะให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากล ในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วย 
   ความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและ 
   ไม่ละเมดิสทิธขิั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อาย ุศาสนา เชื้อชาต ิภมูภิาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย  ความคดิเหน็ทางการเมอืง 
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   บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่อง 
   สิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจาก 
   การละเมดิสทิธอินัสบืเนื่องมาจากการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัตามที่กฎหมายกำาหนด

  บริษัทได้จัดสถานที่ทำางานโดยคำานึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่าทำางาน และให้ความสำาคัญในเรื่องความปลอดภัย 
   และอาชวีอนามยัในการทำางานของพนกังาน

  บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนิน 
   กิจการหรือกระบวนการทำางานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทำางานชุดต่างๆ อาท ิ 
   คณะทำางานสวสัดกิาร คณะทำางานการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชั่น เป็นต้น

  บริษัทกำาหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ 
   การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำา 
   ด้วยประการใดๆ ที่จะทำาให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำางานอยู่ต่อไปได้

4. การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนกังานถอืเป็นทรพัยากรที่ทรงคณุค่าของบรษิทั บรษิทัจงึตระหนกัและให้ความสำาคญัต่อการปฏบิตัติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม
และให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุข 
ทั้งในบรษิทั และในสงัคม อย่างยั่งยนื กล่าวคอื

  บริษัทให้ความสำาคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องของ 
โอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวมตลอดถึงการให้ 
โอกาสในการได้รับการพัฒนา โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจากความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาต ิ 
ภูมภิาค ความคดิเหน็ทางการเมอืง ฐานะ สภาพร่างกาย

  บริษัทกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงานโดยหลีกเลี่ยง 
การกระทำาที่ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การทำางานของพนักงาน หรือกระทำาการใดๆ 
อนัเป็นการคกุคามสร้างแรงกดดนัต่อสภาพจติใจของพนกังานอย่างอนัไม่เป็นธรรม

  บรษิทัให้ความสำาคญักบัการพฒันาพนกังานเพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพอย่างสมำ่าเสมอ
  บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำาปี การทำาประกันสุขภาพและการประกันชีวิต 
ให้พนกังานอย่างเท่าเทยีมกนัทกุระดบัชั้น

  บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำาที่ไม่เป็นธรรมสามารถส่งความคิด
เห็นหรือร้องเรียนได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านช่องทาง  
การเข้าพบเป็นการส่วนตวั / ร้องเรยีนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อเีมล เป็นต้น 

  บริษัทกำาหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รับการชี้แจง /  
แก้ไข  หรอืนำาไปปฏบิตัิ

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

5. ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค

บริษัทมีพันธสัญญาที่จะ “ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้บริโภค เพราะการบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด ี
ให้กบัผู้บรโิภคไปพร้อมๆ กนั บรษิทัและบรษิทัย่อยเชื่อว่าคณุค่าที่แท้จรงิย่อมมากบัการบรกิารที่มคีณุภาพ บรษิทัจงึได้มกีารกำาหนด
นโยบายและแนวทางที่จะตอบสนองความพงึพอใจของผู้บรโิภค  

 นำาเสนอสนิค้าและบรกิารที่มคีณุภาพและได้มาตรฐาน มคีวามปลอดภยั เพื่อให้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภค       
 มีกระบวนการดำาเนินงานตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสินค้า การตรวจสอบ
คณุภาพอย่างเข้มงวด รวมถงึมรีะบบการจดัส่งสนิค้าที่มคีวามคล่องตวั รวดเรว็

 มกีารกำาหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกบัคณุภาพสนิค้าที่บรษิทัจะคดัเลอืกมาจดัจำาหน่าย และถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั
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 มกีารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสนิค้าและบรกิารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ 
 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพยีงพอและเป็นประโยชน์ต่อผู้บรโิภค
 มกีระบวนการเรยีกคนืสนิค้าหากพบความผดิปกตเิกี่ยวกบัคณุภาพ

6. การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำาเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว ้
ในจรรยาบรรณธรุกจิเพื่อเป็นหลกัปฏบิตั ิดงันี้

 ไม่กระทำาการใดๆ ที่จะมผีลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม
 ปฏบิตัหิรอืควบคมุให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งแวดล้อม
 ไม่ให้การสนบัสนนุหรอืร่วมธรุกรรมกบับคุคลใดที่เป็นภยัต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม 
 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการ 
นำาเทคโนโลยทีี่สามารถประหยดัพลงังานมาใช้ภายในบรษิทั  

7. การร่วมพฒันาชมุชนหรอืสงัคม

นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยจะตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
แล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการดำาเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และให้การดูแลชุมชนที่อยู่ 
รอบตวั ซึ่งเป็นการสะท้อนถงึจดุยนืขององค์กร  ที่ต้องการดำาเนนิกจิการให้เกดิผลสำาเรจ็อย่างยั่งยนืร่วมกนั ระหว่างธรุกจิ พนกังาน 
และสงัคม

นอกจากนี้ บรษิทัและบรษิทัย่อยยงัได้มสี่วนร่วมในกจิกรรมการพฒันาชมุชนและสงัคม ผ่านการดำาเนนิกจิการของมูลนธิติ่างๆ  
อาทิ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ด้วยการบริจาคเงินจำานวนร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิในแต่ละปี 
ให้กบัมูลนธิทิี่เป็นกลไกหลกัของกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์ในการขบัเคลื่อนการมสี่วนร่วมในการพฒันาสงัคม

8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการดำาเนนิงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม
และผูม้ส่ีวนได้เสยี

เพื่อให้การทำางานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงาน 
ทุกหน่วยงาน ดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน รวมถึงการลดขั้นตอนความซำ้าซ้อนในการทำางาน โดยจัดให้มีการ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ สั่งสมและถ่ายทอดความรู้ร่วมกนั ภายใต้โครงการ “Knowledge Sharing Management”

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพื่อเปิดเผยการปฏิบัติตาม
นโยบายการจดัทำารายงานเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยนื (Sustainability Development Report) ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Report) 
เป็นฉบบัต่างหากแยกจากรายงานประจำาปี และได้เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.premier-products.co.th
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ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในของบรษิทั

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกัน
ดูแลรกัษาทรพัย์สนิ หรอืลดความเสยีหายที่เกดิจากความผดิพลาดหรอื การทจุรติ ตลอดจนได้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อกำาหนด
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการ 
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทำาการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทั ประจำาปี 2560 จากการตรวจสอบภายในและการซกัถาม 
ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็น 
ร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำาเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอ 
ที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถ 
ป้องกนัทรพัย์สนิจากการที่กรรมการหรอืผู้บรหิารนำาไปใช้โดยมชิอบ หรอืโดยไม่มอีำานาจ ซึ่งมสีาระสำาคญัดงันี้

การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง
  การควบคมุภายใน

คณะกรรมการของบรษิทัและบรษิทัย่อยได้ให้ความสำาคญัต่อระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลมุทั้งด้านการเงนิ  
การปฏิบัติงาน การดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยตระหนักว่าเป็นกลไกสำาคัญที่จะสร้าง
ความมั่นใจต่อฝ่ายบรหิารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธรุกจิ รวมทั้ง จดัให้มกีารบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพยีงพอ มปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินและมีการกำาหนดนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ ทำาหน้าที่ในการกำากับ
ดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยนำากรอบแนวทาง
ของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way  
Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาใช้ปฏิบัติ รวมทั้งระบบการกำากับ
ดูแลกิจการของบริษัท การดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ การทำารายการที่เกี่ยวโยงกนั การดูแลรกัษาและการใช้ทรพัย์สนิ เพื่อป้องกนัมใิห้เกดิการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บรษิทัไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยกุต์ใช้ให้มคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้การดำาเนนิงานด้านต่างๆ ของบรษิทัมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากที่สดุโดยมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มคีวามเป็น
อสิระจากฝ่ายบรหิาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทำาหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมนิประสทิธภิาพ และความเพยีงพอ 
ของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำาปีที่ได้รับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้
พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อสร้าง 
ความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงท ี 
เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำาเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจน 
มกีารประเมนิผลการควบคมุภายในอย่างน้อยปีละครั้งเป็นประจำาทกุปี

 การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากบัดูแลให้งานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำาปรกึษา 

(Consulting) ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตาม 
ผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำางานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานตรง 

การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง
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ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมี
ประสทิธภิาพ ควบคูก่บัการบรหิารความเสี่ยง ให้อยูใ่นระดบัที่บรษิทัยอมรบัได้ และการกำากบัดแูลกจิการที่ดขีองบรษิทัโดยมอบหมายให้ 
คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของ คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  
เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในของบรษิทัจะต้องผ่านการเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้งานตรวจสอบภายในได้พัฒนาการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยกำาหนดให้มกีารประเมนิตนเอง ตามมาตรฐานวชิาชพีฯ  
และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้มีการกำาหนด Audit Competency เพื่อใช้ประเมินผลคุณภาพงาน 
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพฒันาและปรบัปรงุการปฏบิตังิานของงานตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
อย่างต่อเนื่อง ทำาให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่อย่างแท้จริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค  
และข้อจำากัดต่างๆ ในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีทักษะความรู้  
และความสามารถในระดบัมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และด้านธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท รวมถึงความรู้ด้านวิชาชีพอื่นๆ และ 
สอบเพื่อรบัวฒุบิตัรวชิาชพีต่างๆ เป็นต้น 

บริษัทและบริษัทย่อย ประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากล และ 
หลกัเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน มสีาระสำาคญั ดงันี้  

1) การควบคมุองค์กร
บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวน 

เป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดทำาผังองค์กร 
แบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำาหนดอำานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต ้
การกำากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และกำาหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายในเรื่องการกำากับดูแล 
กิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง  
และจรยิธรรม รวมทั้งกำาหนดให้มคีูม่อืการใช้อำานาจดำาเนนิการและคูม่อืการปฏบิตังิานหลกัที่สำาคญัของทกุระบบอย่างเป็นลายลกัษณ์
อักษรซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาถึงหน้าที่
ความรบัผดิชอบ และระบบการควบคมุภายใน จดัให้มนีโยบายพฒันาบคุคล และมกีระบวนการสรรหาบคุลากร รวมทั้งมกีระบวนการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานโดยนำาระบบ Competency และกำาหนดตวัชี้วดัความสำาเรจ็ในการปฏบิตังิาน (Key Performance 
Indicators: KPI) ทั้งในระดบัองค์กร ฝ่ายงาน แผนก และระดบับคุคลโดยนำามาเชื่อมโยงกบัผลประเมนิการปฏบิตังิานของพนกังาน
ในองค์กร เพื่อพัฒนาส่งเสริมและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัท รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคน 
มีจิตสำานึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส  
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกบันโยบายการกำากบัดูแลกจิการที่ดตีามที่บรษิทัและบรษิทัย่อยกำาหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำาหน้าที่กำากับดูแลและพัฒนาการดำาเนินการด้านการควบคุมภายใน 
แสดงถงึความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรกัษาบคุลากรที่มคีวามรู้ความสามารถ กำาหนดให้บคุลากรมหีน้าที่และความรบัผดิชอบ
ในการควบคมุภายใน เพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ขององค์กร

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท  
รวมทั้ง การทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมี 
ประสทิธภิาพ

2) การประเมนิความเสีย่ง
บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยกำากับ 
ดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำาหนดนโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ ในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบ 
ต่อการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั โดยระบแุละวเิคราะห์ความเสี่ยงทกุด้าน ได้แก่ ด้านกลยทุธ์ การดำาเนนิงาน การเงนิ การปฏบิตัติาม
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กฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
ที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่สำาคัญตามผลกระทบและโอกาส 
ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อกำาหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอ 
เหมาะสม บรษิทัและบรษิทัย่อยได้กำาหนดนโยบายและกลยทุธ์สำาคญัในการบรหิารความเสี่ยงโดยการเชื่อมโยงการบรหิารความเสี่ยง
เข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อ
ระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง 
(CSA) อย่างสมำา่เสมอ รวมทั้งมกีารทบทวนปัจจยัเสี่ยงที่มกีารเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร
เป็นประจำาทุกปีโดยกำาหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำาทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจำาทกุปี นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บรหิารควบคมุดูแลให้การจดัทำารายงานทางการเงนิของบรษิทั ปฏบิตัติาม
มาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทนัเวลา

3) การควบคมุการปฏบิตังิาน
บริษัทและบริษัทย่อยได้กำาหนดนโยบายที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไป

อย่างมรีะบบและมปีระสทิธภิาพ สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้มมีาตรการควบคมุที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุ
วตัถปุระสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ เลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคมุทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยเีพื่อช่วยสนบัสนนุ
การบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้
นโยบายที่กำาหนดไว้นั้นสามารถนำาไปสู่การปฏิบัติได้ มีการจัดทำาคู่มืออำานาจดำาเนินการเพื่อกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และวงเงิน
อำานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำาและทบทวนคู่มืออำานาจดำาเนินการ 
และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน การจัดทำาคู่มือมาตรการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำาหนด และจัดโครงสร้างการทำางานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของแต่ละตำาแหน่งงานอย่างชดัเจน ในการอนมุตั ิการบนัทกึรายการบญัช ีและการดูแลจดัเกบ็ทรพัย์สนิออกจากกนั รวมทั้งตดิตาม
ให้มกีารปฏบิตัทิี่สอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบยีบที่มผีลบงัคบัใช้อย่างเคร่งครดั รวมทั้งมหีน่วยงานตรวจสอบภายในดำาเนนิการ
สอบทานผลการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั คู่มอือำานาจดำาเนนิการและคู่มอืการปฏบิตังิานต่างๆ อย่างสมำา่เสมอ 
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏบิตังิานมรีะบบการควบคมุภายในที่เพยีงพอเหมาะสม และการปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการนำาระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการปฏบิตังิานเพื่อช่วยให้การปฏบิตังิานมคีวามรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้กำาหนดนโยบาย วิธีการในการทำาธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้ถือปฏิบัติเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท  
และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอื ก.ล.ต.

4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู
บรษิทัและบรษิทัย่อยให้ความสำาคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ได้จดัให้มรีะบบข้อมูลสารสนเทศที่สำาคญัอย่าง

เพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่การจัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน  
ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำาเนินไปได้ตามที่กำาหนดไว้ มีการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และมกีารจดัทำารายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผู้บรหิารเพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการนำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ  
และตดิตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏบิตังิานและการนำาข้อมูลที่สำาคญัไปใช้ในการบรหิารจดัการของผู้บรหิาร หรอืผู้มสี่วนได้เสยีต่างๆ 
มคีวามครบถ้วนถกูต้องอย่างเพยีงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตดัสนิใจทางธรุกจิ โดยการจดัทำารายงานเชงิวเิคราะห์
เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง รายงานทางบัญชีและการเงิน มีการจัดเก็บเอกสารประกอบ 
การบนัทกึบญัชไีว้อย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏบิตังิาน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาร่วมกบั
ผู้สอบบญัช ีงานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัการจดัทำางบการเงนิของบรษิทัทกุไตรมาส เพื่อให้มคีวามมั่นใจว่า บรษิทั 
มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างเหมาะสมและมกีารประชมุเพิ่มเตมิในวาระที่สมควร

การสื่อสารข้อมูล มีการจัดช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ  รวมทั้งเรื่องต่างๆ  
ให้พนักงานรับทราบ  การกำาหนดช่องทางที่ปลอดภัยสำาหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
มกีารสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบรษิทัและกบับคุคลภายนอกเกี่ยวกบัประเดน็ที่อาจมผีลกระทบต่อการควบคมุภายใน รวมทั้ง 
มีการกำาหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูล 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างสะดวก รวดเรว็ เช่น ระบบ Intranet และ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทาง 
การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบรษิทั
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ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของ 
คณะกรรมการบรษิทัทกุครั้ง

5) ระบบการตดิตาม
บรษิทัและบรษิทัย่อยได้มกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมรีะบบการตดิตามการปฏบิตังิาน

เป็นลำาดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำากับการดำาเนินการ 
ตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำาปี โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำาทุกเดือน 
พร้อมทั้ง แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับแผนการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบ 
ผลงานจริงกับประมาณการ ในกรณีที่ผลการดำาเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หา
สาเหตทุี่ทำาให้เกดิผลแตกต่างเพื่อกำาหนดแนวทางปรบัปรงุการดำาเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น  โดยให้ผูร้บัผดิชอบนำาเสนอรายงาน  
เพื่อทบทวนการปฏบิตังิานและการวเิคราะห์สาเหต ุตลอดจนร่วมพจิารณาเพื่ออนมุตัแิผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏบิตัิ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำาหนดระยะเวลาการตดิตามผลไว้โดยชดัเจน มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน ถกูต้อง มกีารเปิดเผย 
รายการที่เกี่ยวโยงหรอืรายการที่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 การบรหิารจดัการความเสีย่ง
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นกลไกสำาคัญและเป็นเครื่องมือ 

ในการบรหิารงานที่จะทำาให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ โดยมกีารกำาหนดเป็นนโยบายการบรหิารความเสี่ยง 
ซึ่งมุ่งเน้นการพฒันาระบบบรหิารความเสี่ยงตามแนวทางการกำากบัดูแลกจิการที่ด ี(Good Corporate Governance) และให้มกีารบรหิาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบรูณาการ โดยดำาเนนิการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งอ้างองิตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนยิมใช้ 
อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ บริษัทได้มีการจัดทำาการประเมินการควบคุม 
ด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอน 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำาให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ  
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมีหลักการกำาหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรค 
ต่อการดำาเนนิธรุกจิไม่ให้บรรลเุป้าหมายตามแผนที่กำาหนดแล้ว บรษิทัจะต้องมมีาตรการในการบรหิารความเสี่ยง 

บริษัทมีการกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดำาเนินการปลูกฝังให้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อทำา
หน้าที่บริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้คณะทำางานความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับกลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อทำาหน้าที่ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน  
โดยจัดทำาแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒนาการดำาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประเมิน
และติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำาคัญ และนำาเสนอความคืบหน้าและรายงาน 
ผลการบรหิารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบรษิทั

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานพร้อมกับประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำาเนินงาน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ การตลาด การขาย การผลิต คลังสินค้าและ 
โลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้อ งานบัญชี การเงิน สินเชื่อ ทั้งนี้ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหาร 
ที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานดำาเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามที่ได้กำาหนดไว้ รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิเพื่อให้ผลการดำาเนนิงานมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งดำาเนินงานภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าที่กำาหนด/ทบทวน/
อนมุตั ิกรอบและแนวทางการบรหิารความเสี่ยง การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่น และความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อการจดัทำารายงาน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำาเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง รายงานความเสี่ยง 
ที่สำาคญั ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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2. นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกนัในอนาคต

นโยบายของบรษิทั และบรษิทัย่อยในการทำารายการระหว่างกนัสามารถจำาแนกตามประเภทรายการ ได้ดงันี้ 
บริษัท และบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกต ิ

หรอืสนบัสนนุธรุกจิปกต ิได้แก่ การซื้อ/ขายสนิค้า การเช่าอาคารสำานกังาน อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ และรถยนต์ เพื่อใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ การรับบริการตามสัญญาบริการซึ่งเป็นสัญญาประกอบการเช่าพื้นที่สำานักงาน ค่าบริการตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้
คำาปรึกษาธุรกิจ ค่าบริการตามสัญญาว่าจ้างพัฒนาธุรกิจ การรับบริการตามสัญญารับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  
ซึ่งรายการระหว่างกนัทั้งหมดจะเกดิขึ้นตามความจำาเป็นและเพื่อประสทิธภิาพในการดำาเนนิธรุกจิภายในกลุม่บรษิทั โดยมกีารกำาหนด
นโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของ
บรษิทัเป็นสำาคญั ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั จะสอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการระหว่างกนัที่เป็นรายการธรุกจิปกติ
หรอืสนบัสนนุธรุกจิปกตเิป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้รายการระหว่างกนัที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบรษิทัจะปฏบิตัิ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คำาสั่ง หรอืข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงหน่วยงานกำากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม
ถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินที่สำาคัญ 
ของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมทั้งปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีี่กำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี
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1. ภาพรวมธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย

จากสถานการณ์ของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในปี 2560 ยังคงมีการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง 
จากปี 2559 ดังจะเห็นได้จากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างรวมทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรมและ
อื่นๆ ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2559 สอดคล้องกบัการลดลงของปรมิาณการใช้วสัดหุลกัในอตุสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ ปนูซเีมนต์ คอนกรตี 
และเหล็กเส้น ทำาให้เกิดภาวะการแข่งขันด้านราคาตลอดทั้งปีเพื่อรักษายอดขายและส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละบริษัทไว้ จึงส่ง 
ผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัในปี 2560 

2. สรปุผลการดำาเนนิงาน

ผลการดำาเนนิงานสำาหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ของบรษิทัและบรษิทัย่อยมกีำาไรสทุธ ิ 118.40 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 60.86 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 33.95 ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัก่อนรายได้จากเงนิปันผล มกีำาไร 38.11 ล้านบาท ลดลง  
28.05 ล้านบาทและผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยมีกำาไร 80.29 ล้านบาท ลดลง 32.81 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ม ี
สาระสำาคญัดงันี้

1. รายได้จากการขายและบรกิารของบรษิทัมจีำานวน 1,118.54 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 159.43 ล้านบาท จากผลติภณัฑ์ 
สิ่งแวดล้อมที่มียอดขายลดลง 132.37 ล้านบาทและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานที่มียอดขายลดลง  
50.84 ล้านบาท จากการยตุกิารจำาหน่ายผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังานในปี 2559 อย่างไรกต็ามยอดขาย
จากผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรมในปีนี้เพิ่มขึ้น 23.78 ล้านบาท  

2. กำาไรขั้นต้นของบริษัทมีจำานวน 337.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 70.93 ล้านบาทโดยมีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ  
30.16 ตำ่ากว่าปีก่อนซึ่งอตัรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 31.94

3. ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทมีจำานวน 168.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 26.50 ล้านบาท โดยในปี 2560 ค่าใช้จ่าย 
ในการขายคดิเป็นอตัราร้อยละ 15.04 ต่อยอดขาย ซึ่งใกล้เคยีงกบัปีก่อนที่คดิเป็นอตัราร้อยละ 15.24 ต่อยอดขาย

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทมีจำานวน 131.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.00 ล้านบาท จากรายการขาดทุน 
จากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 2.49 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 1.59 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงจำานวน  
0.92 ล้านบาท 

5. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิของบรษิทัมจีำานวน 7.15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.83 ล้านบาท
6. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทจำานวน 7.01 ล้านบาท ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลจำานวน 9.62 ล้านบาท และ 

ภาษเีงนิได้รอตดับญัชโีอนกลบัรายการจำานวน 2.61 ล้านบาท 
7. ผลการดำาเนนิงานของบรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั สำาหรบัปีมรีายได้จากการจำาหน่ายไฟฟ้ารวม 246.34  ล้านบาท ลดลงจาก 

ปีก่อน 17.29 ล้านบาท จากปรมิาณการผลติไฟฟ้าลดลง โดยมอีตัรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 62.19 มกีำาไรจากการดำาเนนิงานก่อน 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิเท่ากบั 109.46 ล้านบาทและมกีำาไรสทุธ ิ82.02 ล้านบาท

8.  สำาหรบับรษิทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั ยงัไม่มรีายได้จากการประกอบกจิการ มผีลขาดทนุสทุธ ิ0.05 ล้านบาท
9. ในปี 2559 บรษิทั พรเีมยีร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากดั มกีำาไรสทุธเิท่ากบั 12.76 ล้านบาท ส่วนในปีปัจจบุนับรษิทัได้ยตุิ 

การดำาเนนิกจิการและเสรจ็สิ้นการชำาระบญัชแีล้ว

การวิเคราะห์และคำาอธิบายฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ
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3. ฐานะการเงนิ

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม

    หน่วย : ล้านบาท 

  2560 2559 เพิ่ม (ลด)
สนิทรพัย์  2,008.89 2,145.65 (136.76)
หนี้สนิ  832.79 968.76 (135.97)
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,176.10 1,176.89 (0.79)

ค�าอธิบายรายการในงบแสดงฐานะการเงินที่ส�าคัญ
1. เงนิลงทนุชั่วคราว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จำานวน 23.98 ล้านบาท ลดลง 23.05 ล้านบาท จากการลงทนุในทรพัย์สนิ  

จ่ายชำาระคนืเงนิกู้ยมืและจ่ายเงนิปันผลในระหว่างปี
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำานวน 263.37 ล้านบาท ลดลง 38.01 ล้านบาท โดยลดลง 

จากลูกหนี้การค้า 36.47 ล้านบาทตามยอดขายที่ลดลง และลูกหนี้อื่นลดลง 1.54 ล้านบาท
3. สนิค้าคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จำานวน 161.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.55 ล้านบาท จากส่วนของบรษิทั 

ที่เพิ่มขึ้น โดยเกดิจากงานระหว่างตดิตั้งเพิ่มขึ้น 25.14 ล้านบาท วตัถดุบิเพิ่มขึ้น 3.24 ล้านบาท สนิค้าสำาเรจ็รูปลดลง 15.88 ล้านบาท 
และสนิค้าระหว่างทางลดลง 4.95 ล้านบาท 

4. ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จำานวน 1,352.52 ล้านบาท ลดลง 71.92 ล้านบาท เกดิจากซื้อสนิทรพัย์
เพิ่มขึ้นสทุธริะหว่างปีจำานวน 20.33 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาจำานวน 92.25 ล้านบาท  

5. เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จำานวน 77.92 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42.92 ล้านบาท จากเงนิกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิจำานวน 39.00 ล้านบาทและเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร
จำานวน 3.92 ล้านบาท

6. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำานวน 191.70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 28.07 ล้านบาท  
โดยเจ้าหนี้การค้าลดลง 24.76 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 3.03 ล้านบาท รายได้รับล่วงหน้าและเงินมัดจำา 
รบัลดลง 0.28 ล้านบาท

7. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ลดลงจำานวน 144.01 ล้านบาท จากการจ่ายคนืเงนิกู้ยมื
ระยะยาวของบรษิทัจำานวน 17.04 ล้านบาท และของบรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั จำานวน 126.97 ล้านบาท

8. ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำานวน 1,176.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.79 ล้านบาท โดยบริษัท 
และบริษัทย่อยมีกำาไรสำาหรับปี 118.40 ล้านบาท และในระหว่างปีมีการคำานวณสำารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยใหม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอายุเกษียณจาก 55 ปีเป็น 60 ปี มีผลทำาให้หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 
เพิ่มขึ้นจำานวน 2.55 ล้านบาทและทำาให้กำาไรลดลงตามจำานวนดังกล่าว เงินปันผลจ่ายมีจำานวน 102.00 ล้านบาท และเงินปันผล 
จ่ายให้กบัผู้ถอืหุ้นส่วนที่ไม่มอีำานาจควบคมุของบรษิทัย่อย (IGC) จำานวน 14.64 ล้านบาท
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   ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

อตัราส่วนสภาพคล่อง

 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.08 1.26 1.16
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.69 0.87 0.80
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.56 0.76 0.61
 อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.66 5.05 4.74
 ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย (วนั) 77.20 71.23 76.00
 อตัราส่วนหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 10.86 11.07 10.46
 ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั) 33.14 32.52 34.43
 อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนี้ (เท่า) 6.80 7.17 6.61
 ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย (วนั) 52.92 50.22 54.43
 Cash Cycle (วนั)  57.43 53.53 56.00

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร   

 อตัรากำาไรขั้นต้น (%) 35.87 37.67 38.66
 อตัรากำาไรจากการดำาเนนิงาน (%) 11.02 13.98 14.15
 อตัรากำาไรอื่น (%)  0.58 1.38 1.27
 อตัราส่วนเงนิสดต่อการทำากำาไร (%) 159.61 154.93 151.20
 อตัรากำาไรสทุธ ิ(%) 8.64 11.47 10.81
 อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) 10.06 15.98 16.16

อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) 5.70 8.23 7.29
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร (%) 15.31 18.66 16.77
 อตัราการหมนุของสนิทรพัย์ (เท่า) 0.66 0.72 0.67

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 0.71 0.82 1.07
 อตัราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 8.19 9.13 7.59
 อตัราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพนั (Cash Basis) (เท่า) 0.85 1.47 0.47

อตัราส่วนทางการเงนิ

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ 3 ปี  
ที่ผ่านมา
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คณะกรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ที่จดัทำาขึ้น 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้
มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการดำาเนินการ 
ที่ผิดปกติ และในการจัดทำารายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอ  
และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทั่วไป รวมทั้งได้มกีารเปิดเผยข้อมูลสำาคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ซึ่งผู้สอบบญัชไีด้แสดงความเหน็ไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กำากับดูแลรายงานทางการ
เงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปี 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 (นายสุรเดช บุณยวัฒน) (นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์)
 ประธานกรรมการ กรรมการ



บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)    97 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั พรเีมยีร์โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) เป็นกรรมการอสิระจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
	 นางสาวชนิดา	สุวรรณจูฑะ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 เข้าร่วมประชุม	9/9	ครั้ง
	 นายชัยวัฒน์	นิตยาพร	 กรรมการตรวจสอบ	 เข้าร่วมประชุม	9/9	ครั้ง
	 นายปริทรรศน์	พันธุบรรยงก์	 กรรมการตรวจสอบ	 เข้าร่วมประชุม	9/9	ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (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 หรืออื่นๆ กับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ ได้กำาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ได้รบัการแต่งตั้ง เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั หรอืผู้ถอืหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ

ในปี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบ ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง  
ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำานวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทและบริษัทย่อย จำานวน 2 ครั้ง การไปตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงงานบริษัทและบริษัทย่อยจำานวน 2 ครั้ง 
และการประชมุเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารร่วมประชมุ จำานวน 1 ครั้ง โดยในการประชมุแต่ละครั้งผูบ้รหิารระดบัสงู  
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัช ีได้เข้าร่วมประชมุด้วยตามความเหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลแก่ที่ประชมุ ช่วยให้กรรมการตรวจสอบ 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั เรื่องสำาคญัที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรปุดงันี้
1. ความถกูต้อง ครบถ้วน เชือ่ถอืได้ ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งประจำาไตรมาส และงบการเงินประจำาปี ทั้งในส่วนเฉพาะบริษัทและ 
งบการเงินรวม ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและฝ่ายจัดการ ทั้งในประเด็นความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
และความเหมาะสม โดยได้สอบถามและรับฟังคำาชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน 
และความเพยีงพอในการเปิดเผยข้อมลูก่อนที่จะมกีารนำาเสนองบการเงนิเพื่อขออนมุตัจิากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทั การสอบทาน 
จะมุ่งเน้นรายการบัญชีที่สำาคัญ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ รายการปรับปรุง ประมาณการทางบัญชี ตลอดจน
การเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำาคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลา และ 
เป็นประโยชน์อย่างแท้จรงิต่อนกัลงทนุ และบคุคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงนิ

จากผลการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินในปี 2560 ที่ได้รายงาน 
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง 
ทั่วไปและมกีารจดัทำาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและให้ข้อแนะนำาในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัท
และบรษิทัย่อย เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัช ี
2. ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ โดยพิจารณา 
จากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำาหนด
โดยสำานักงาน ก.ล.ต. และหากพบประเด็นข้อบกพร่องสำาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขไปยัง 
คณะกรรมการบรษิทั ผลการตรวจสอบที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผู้ตรวจสอบภายในว่า บรษิทัจดัให้
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพต่อการบริหารอย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมรีะบบบรหิารความเสี่ยง การดูแลรกัษาทรพัย์สนิ และการบรหิารบคุลากรที่มปีระสทิธภิาพ ตามลกัษณะธรุกจิ และไม่พบ
จดุอ่อนหรอืข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคญั

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. การก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน 
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทปฏิบัติหน้าที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้พิจารณา สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วน 
ของบริษัทและบริษัทย่อย และสอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อแนะนำาและติดตามการดำาเนินการแก้ไขตามรายงานผล 
การตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำาคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พร้อมทั้งให้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิ่งขึ้น
4. การปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบของส�านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
กบัธรุกจิของบรษิทั

บรษิทัมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบรษิทัตดิตามวเิคราะห์และรายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและดำาเนินการให้บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้ตดิตามและสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
ไม่พบประเดน็ที่เป็นสาระสำาคญัในเรื่องการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อกำาหนดดงักล่าว
5. การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประชุมของคณะกรรมการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยการสอบทานความ 
เหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเป็น 
รายไตรมาส เพื่อรับทราบการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยได้ให้ความสำาคัญกับการระบุปัจจัยเสี่ยง 
และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้บริหารปัจจัย 
ความเสี่ยงที่ได้ระบไุว้ในปี 2560 อย่างระมดัระวงัแล้วตามสมควร
6. การปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ 

บริษัทมีการสอบทานการปฏิบัติรวมถึง การควบคุมภายใน การจัดทำารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
กบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชั่น บรษิทัได้จดัทำาคู่มอืมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชั่นและจดัให้มกีารประเมนิความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
กับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุ 
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการนำามาตรการไปปฏิบัติ 
อย่างครบถ้วนเพยีงพอด้วยความเคร่งครดัและระมดัระวงั  
7. การท�ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำารายการระหว่างกันที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ  
และได้สื่อสารให้เป็นที่ทราบกันทั่วทั้งองค์กร และตามขอบเขตที่กฎหมายได้อนุญาตไว้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
การทำารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์  
และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชทีี่มคีวามเหน็ว่า รายการระหว่างกนักบับรษิทัที่เกี่ยวข้องกนัที่มสีาระสำาคญัได้เปิดเผย
และแสดงรายการในงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิแล้ว
8. การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัทเพื่อแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความเชื่อมั่นและ 
ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
ของบรษิทั
9. ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีโดยอ้างอิงจากคุณภาพของงานสอบบัญช ี  
ความเหมาะสมของคณะผู้สอบบัญชี จากการสอบทานรายงานทางการเงิน และจากการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย ซึ่งจะทำาให้รับทราบถึงผลการสอบบัญชีและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ  
ผลจากการพิจารณาข้างต้นทั้ง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพของงานการสอบบัญชี ทีมงาน ความเชี่ยวชาญ  
และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม  
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ 
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บรษิทั สำานกังาน อวีาย จำากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัในปี 2561 เนื่องจากผู้สอบบญัชไีด้ปฏบิตังิานการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา 
10. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของตนเองในปี 2560 ทั้งคณะ โดยเปรียบเทียบกับกฎบัตร 
ของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลการประเมินพบว่า ในทางปฏิบัติแล้ว ขอบเขตงานที่คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้ดำาเนินการ มีความสอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบรษิทัทราบทกุครั้งที่มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั

โดยสรุปในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรโดยได ้
สอบทานประเด็นต่างๆ กับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็น 
อย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินของ 
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยง 
และระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล เหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการ 
ปฏิบตังิานที่มคีวามเสี่ยง และมกีระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกบัมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการกำากบัดูแลการปฏิบตัิ
งานให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัการดำาเนนิธรุกจิในปัจจบุนั

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทจำานวน 3 ท่าน เพื่อเสนอนโยบาย 
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการคณะย่อยอื่นๆ ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ อนุกรรมการหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใด 
อย่างหนึ่ง โดยให้ปฏบิตัติามข้อบงัคบัของบรษิทั และหลกัเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั  

ในปี 2560 คณะกรรมการค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ
กำาหนด โดยกรรมการค่าตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเวลา
เดียวกันรวมถึงพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  รวมทั้งได้ดำาเนินการ 
พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการโดยคำานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำาปี และ 
ได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทั

ในนามคณะกรรมการค่าตอบแทน

(นายสุรเดช บุณยวัฒน)
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
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ความเหน็
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
รวมและงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย 
การบญัชทีี่สำาคญั และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) ด้วยเช่นกนั

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับ 
ปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)  
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ 
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนด 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า 
ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า 
ได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเหน็ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากสำาหรบัเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมา 
เพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการ 
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่อ 
งบการเงนิโดยรวม

เรื่องสำาคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธิกีารตรวจสอบสำาหรบัแต่ละเรื่องมดีงัต่อไปนี้

การรบัรู้รายได้
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของรายได้จากการขายและบริการจึงถือเป็นรายการบัญชีที่สำาคัญ 
ของบริษัทฯ เนื่องจากจำานวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีส่งผลโดยตรงต่อผลกำาไรขาดทุนของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีลูกค้า 
จำานวนมากรายซึ่งมเีงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกนัออกไป ดงันั้น จงึมคีวามเสี่ยงเกี่ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรบัรู้รายได้ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้  
และได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงสอบทาน 
ใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จาก 
การขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำาผ่าน 
ใบสำาคญัรายวนัทั่วไป

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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การด้อยค่าของโรงไฟฟ้าของบรษิทัย่อย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยต้องใช้ดุลยพินิจ 
ที่สำาคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำาเนินงานในอนาคต รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดและสมมติฐาน 
ที่สำาคญั ซึ่งทำาให้เกดิความเสี่ยงเกี่ยวกบัมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าของบรษิทัย่อย

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำาหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำาลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเลือกใช้  
โดยได้ทำาความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำาประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าว 
กับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทย่อย และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำาเนินงาน 
ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 
ดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ โดยประเมินต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่นๆ กับบริษัทอื่น 
ที่เปรยีบเทยีบกนัได้ 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่สำาคัญที่อาจเกิดขึ้น และทำาการวิเคราะห์ 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสมมตฐิานดงักล่าวต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืสำาหรบัสนิทรพัย์ดงักล่าว

ข้อมลูอืน่
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอื่น ซึ่งรวมถงึข้อมลูที่รวมอยูใ่นรายงานประจำาปีของกลุม่บรษิทั (แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงาน
ของผู้สอบบญัชทีี่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจดัเตรยีมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชนีี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบ
ใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง 
ที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ 
ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัหรอืไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระสำาคญั ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดงักล่าวให้ผู้มหีน้าที่ในการกำากบัดูแลทราบเพื่อให้มกีารดำาเนนิการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลต่องบการเงนิ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่อง 
ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ 
ผู้บรหิารมคีวามตั้งใจที่จะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยดุดำาเนนิงานหรอืไม่สามารถดำาเนนิงานต่อเนื่องอกีต่อไปได้

ผู้มหีน้าที่ในการกำากบัดูแลมหีน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทำารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี 
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้ 
เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล 
ได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจาก 
การใช้งบการเงนิเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ด้วย
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 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก 
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้ 
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก 
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล 
ที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน

 ทำาความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบการควบคมุภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มบรษิทั

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ 
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บรหิารจดัทำา

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก 
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ 
ให้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัสำาคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการดำาเนนิงานต่อเนื่องหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่า 
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถงึวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม 
เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่มบรษิทัต้องหยดุการดำาเนนิงานต่อเนื่องได้

 ประเมนิการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมนิว่า
งบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรอืไม่ 

 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม 
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุม 
ดูแล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีวต่อความเหน็ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้  
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ 
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ 
และได้สื่อสารกบัผูม้หีน้าที่ในการกำากบัดแูลเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตผุลที่บคุคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญช ี 
เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึ้น ข้าพเจ้าพจิารณาว่า
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มสี่วนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดงักล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนำาเสนอรายงานฉบบันี้

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ : 16 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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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 2 subsidiaries, namely:
1. Infinite Green Co., Ltd. (IGC)
2. PP Green Energy Co., Ltd. (PPG) 

Significant Changes and Major Developments within the Last 3 Years
Year 2017 
 The Company was given a full score of 100 for the quality of its Annual General Meeting (AGM) for the Four - consecutive  

year since 2014 - 2017. The evaluation of the AGM quality was organized by Thai Investors Association in collaboration 
with the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Securities and Exchange Commission (SEC). Criteria for this evaluation  
covered processes before the meeting, on the meeting day and after the meeting. 

 The Company received from the assessment based on a survey of corporate governance practice of listed companies 
for 2017 an “excellent” rating with an average scoring at the 80-90% level from the Thai Institute of Directors with 
support from the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission and a 4 - star certification 
by the National Corporate Governance Committee. It was also ranked to be among the “Top Quartile” companies with 
market capitalization of Baht 1,000-2,999 million for 3 consecutive years from 2015 - 2017.

 On March 9, 2017, the Company’s certification as a member of the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
against Corruption (CAC) was renewed by the CAC Council, which certifies that it has policies and systems for the 
prevention of corruption. The Company was re-certified on March 9, 2017 for a period of 3 years that will expire on 
March 9, 2020.

 The Company had been bestowed the CSR-DIW award from Department of Industrial Work as an industrial plant with 
social responsibility for eight consecutive years since 2010 up to 2017. 

 The Company joined as an operational organization in the second year of the Organizational Health Learning Center of 
the Thai Electrical, Electronics and Telecommunication Industries Association and the Thai Health Promotion Foundation 
(ThaiHealth) by being an operational organization in 3 aspects, namely 1) income management for planning current living 
and pre and post retirement readiness, 2) self-health improvement of employees in the risk group (Non-communicable 
disease (NCD)) and 3) systemic drive for organizational knowledge.

 The Company joined the pilot Thailand Voluntary Emission Trading Scheme (Thailand V-ETS) developed by the Thailand 

Business Overview
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Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) and the Management System Certification Institute of 
the Foundation for Industrial Development, which is the advisor for the operation of the scheme.  The objective is to 
test and improve the Measurement, Reporting and Verification System (MRV) of greenhouse gas emission, improve the 
rules of operation of the Thailand V-ETS system to be more suitably in context with the Thai industrial operators under 
the Thailand V-ETS system and to prepare recommendations on the management guidelines of the Thailand V-ETS 
system.

 The Company continuously cooperated with the Prachinburi Provincial Social Development and Human Security Office in 
promoting and supporting the repair and inspection of the condition of manual hand crank tricycles and wheelchairs for 
the disabled in the occupational development group for disabled persons of Kabinburi District, Prachinburi Province. This 
resulted in the Company being awarded with a plaque and certification of appreciation from the occupational development 
group for disabled persons of Kabinburi District and the Prachinburi Provincial Social Development and Human Security 
Office.

 The subsidiary IGC was certified Green Industry Level 2 Green Industry. Every person within the organization cooperated 
in carrying out activities to reduce the effects on the environment and their intention was fulfilled.

 Premier Home Appliance Company Limited (“PHA”), the subsidiary ceased to sell the energy-saving eletrical appliances 
in 2016 and registered its dissolution and was liquidated on December 20, 2017.

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 SET Sustainability Award 2016 under the Rising Star category by the Stock Exchange of 
Thailand (SET) which recognized our three perspectives, 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 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 to 2016.

 Since 2014, Ministry of Labor has bestowed an outstanding workplace award at the national level for our practices on 
labor relations and welfare, for the third consecutive year since 2014 - 2017 that we received the prestigious award. 
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 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.

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 improve-
ment 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. 

2. Shareholding Structure of the Group of Companies

Shareholding structure of Premier Products Public Co., Ltd. and its subsidiaries as at December 31, 2017.

Premier Products Public Co., Ltd.

Infinite Green Co., Ltd. 
(IGC)

PP Green Energy Co., Ltd. 
(PPG) 

75.60 % 80.00 %
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The shareholding structure and business operation of the subsidiary companies are as follows:
1) 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.

2) PPG, 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
- None -
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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. Clean Energy Business
 4. Energy-saving Electrical Appliances Group

Nature of Business 

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

Recently, there are many requirements from our customers on wastewater treatment system; therefore, by serving the 
different needs of the various customers we have been using two types of raw material in the manufacture of wastewater  
treatment tanks which are fiberglass and polyethylene where can be divided by usage into 2 types as the followings:

  Consolidated Income  Operated Share 2017 2016 2015

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

1. Environmental products PPP - 774.08 56.47 906.64 58.00 846.40 55.90

2. Building materials and PPP - 342.46 24.98 320.69 20.52 271.60 17.94
 industrial support  products   

3. Clean energy Business* IGC 75.60 246.34 17.97 263.63 16.86  281.86 18.61

4. Energy-saving electrical PPP/PHA  - - 50.61 3.24  95.12 6.28
  appliances** 

Sales and Service Income   1,362.88 99.42 1,541.57 98.62 1,494.98 98.73

Other income#   7.94 0.58 21.58 1.38 19.24 1.27

Total Income   1,370.82 100.00 1,563.15 100.00 1,514.22 100.00

หมายเหต ุ: *  Sales and service income for the clean energy business includes the additional tariff (adder).
 #  Other income consists of rental income, interest income, etc.
 ** PPP/PHA ceased to sell energy-saving electrical appliances in 2016 
  and PHA registered its dissolution and was liquidated on December 20, 2017.
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- Wastewater treatment system for houses, shop-house both the aerobic and anaerobic wastewater treatment products 
under many of its own brands such as SATS, SUPERSATS, ECO tanks, SATS PE, and P.P. grease trap. 

- Wastewater treatment system for medium to large buildings and factories; namely, AEROWHEEL, AEROMAX, BIOFil, and 
Auto Grease Remover system.

 Water and wastewater system equipment  
The Company is a distributor of wastewater system equipment, for example, Tsurumi sewage pump; Tsurumi, Air Pure and 

Fuchs aerators; and other equipment for improving water quality such as EBARA.
 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 such 
as P.P. D-TANK, P.P. WINK, and Intelligence Water Storage has designed where can 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; and

- Large water storage tanks made from fiberglass with a very high quality and strong with capacities ranging from 5,000 - 100,000  
liters suitable for buildings or factories such as BIG TANK where can be storage both on-ground and underground in vertical and 
horizontal ways.

 Integrated Water Management System (Water Solution)
The Company provides advice, counseling, survey, design, production, installation and maintenance of integrated water 

management systems for both clean and waste water that provides value for money invested by the customers with consideration  
of the environmental impact and is consistent with the type of business, such as office buildings, residential buildings, hotels, 
department stores, industrial factories, etc. The Company can use the standard products to design the system according to the 
needs of customers, such as standard products under the brand Maxfil-UF that are basic products in the UF (Ultrafiltration) system 
for production of tap water systems, etc.

 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.

 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, 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 underlines 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.  Moreover, The 
Company has been adding the advisory services to customers before and after sales services to make sure that customers will 
be receiving a full satisfactory.
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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 (“CRM”) projects including the 

use of the new CRM system to improve our customer database for more effectively in 2017, 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, 
including the establishment of the Academy where the curriculum is to focus on our business particularly with the special trainers 
are from both within The Company and expert from outside. 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. 

For the situation of the real estate and construction sectors in 2017, the slowdown rate continued to steadily decline from the 
year 2016 as in the real estate sector there was accumulated outstanding supply from years 2015 - 2016, especially in the high-rise 
building group that has led to the expansion of the horizontal housing group instead. From the data on permitted construction areas 
nationwide that comprises residential, commercial, industrial and other buildings, the area decreased compared to the year 2016, 
especially construction outside the municipality area that decreased by 10.9%.  This is in line with the consumption of cement, 
concrete and steel bars, which are the main materials used in the construction industry, where the volume decreased by between 
1.4-14.5%. These various factors impacted on the markets for the building material products and environmental products causing 
them to contract and competition to be more intense throughout the year due to the increase in excess production capacity. The 
industry trend is to use price strategies to maintain sales and market share of each company.

With the government stimulus measures for the real estate sector in 2016 to stimulate consumption by helping to reduce 
the cost burden for low-income housing buyers and alleviate the impact on the real estate sector with measures for relaxation 
of approval of home mortgages, reduction of transaction fees for housing purchase and deduction of personal income tax from 
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purchase of housing value at not exceeding 3 million Baht, launches of new projects and the transfer of housing in 2017 were 
affected as the future demand for housing has been slashed. In addition, the investor groups have shifted their investment  
approach to emphasize more on quality than quantity that resulted in less projects being launched, which has affected the 
construction industry and the Company’s products.

For investment in factory construction according to data from the Bank of Thailand, it was found that request for factory 
construction permits continuously declined since 2015 - 2017, especially in the first and second quarters of 2017. Investment 
in the private sector was quite low due to uncertainty in the economic condition. Nevertheless, there was a slight increase in  
investments in the third and fourth quarters due to the greater expansion of the export sector.

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, 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 the solar power systems installed on rooftop products (solar rooftop), the market condition was more competitive than in 
the previous years due to the increase in new operators, both domestic and foreign, entering the Thai market by setting up solar 
cell manufacturing plants in Thailand and by being distributors of main component in the solar power systems. The competition  
focused on doing business in the form of a contractor for various projects from both the public and private sectors, resulting 
in higher price competition and higher service levels. Although in 2016 - 2017 the government launched the pilot solar 
rooftop project to liberate production of 100 MW of electricity, participants for only 38.38 MW enrolled for the project for 
the project does not permit the sale of surplus electricity and there is also the added cost for installation of equipment to 
protect against electricity backfeed, which is a very high cost, that has reduced investor interest. In addition, an announcement 
was made of the extension of the promotion period to the end of 2020 of the measures to promote investment to improve 
production efficiency and promote the change to usage of renewable energy-powered machinery to reduce the impact on the 
environment. As a result, operators and investors interested in installing solar rooftops have delayed their decision to wait for 
clarity on such promotional measures. Due to the above reasons, the expansion of the solar rooftop market was not growth  
as expected.

However, 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 
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 
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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 
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.
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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. Clean Energy Power Business

2.1 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.

2.2 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 4,129 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.
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2.3 Procurement of Product or Service
2.3.1 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.

2.3.2 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.

2.4 Work Not Yet Delivered
- None -

2.5 Other
IGC has been granted the promotional privileges under the Investment Promotion Act B.E. 2520 approved by the Board of 

Investment for all 3 of its power plants. The important privileges include:
1) Exemption from corporate income tax on net income from the promoted activity for a period of 8 years, commencing from 

the date of the first earning of operating income.
2) A 50 per cent reduction of corporate income tax on net income from the promoted activity for a period of 5 years after 

the corporate income tax exemption period as mentioned in (1) ends.
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Risk management is a process that helps the Company to achieve its business objectives and goals that leads to the creation 
of maximum value for all stakeholders of the Company and assists it to achieve a steady and sustainable growth. The Company 
has developed a risk management system by adapting the framework of system requirements of ISO 31000 and COSO ERM.

1. Risk management framework  

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

2. Risk management structure 

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

Risk Factors

Board of Directors

Chairman of  the Executive 
Committee

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, hazardous 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.

Preventive and Reactive Measures: The Company has set strategies for marketing and distribution channel management 
by spreading the risk through expansion of its customer base and diversification of its distribution channels from previously  
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being dependent on the growth of mainly customers from new construction projects and domestic projects, including the real  
estate development group, the construction industry group, the public infrastructure group and the industrial factories group.  
However, the Company has diversified the risk to customer groups who are projects or buildings that are old and  
in need of improvement or projects that need improvement in order to reduce operating costs, such as by proposing water 
treatment and reuse water systems to improve treated wastewater quality so that it can be reused in certain activities to  
reduce the cost of tap water, as well as help to preserve the ecological environment and by proposing power production 
from Solar rooftops of residence or industrial factories to reduce electricity costs. In proposing the products for such projects,  
the Company has shown that there is only a short payback period and will help to reduce expenses in the long-term. The Company  
has a customer base for service work that can generate consistent revenue in each year that will not fluctuate in line with  
the country’s economic conditions.

In addition, the Company has income from export of products to AEC countries and Japan that has grown consistently every 
year making it possible to reduce its reliance on income from within the country, which is its main income.

 Risk from launch of new products and substitute materials from competitors
The Company’s products are classified as building material products of which it has a wide range, namely water storage 

systems, wastewater treatment systems, building decoration materials, roofs, walls, pipes and tanks for chemical storage, solar 
cell panels and inverters, which are products manufactured based on the principles of engineering design together with design 
of the external appearance. In the building materials products market, there is continuous research and development every year. 
Therefore, there are launches of new products that have attractive appearances, are attractive for use and are made from new 
materials in order to have better properties, such as increased strength to bear more force, longer usage life, lighter in weight and 
have shapes befitting the modern era, developed for easy usage, have low maintenance costs, etc. This makes it necessary for 
the Company to develop products with a difference in order to meet the requirements of different customer groups that are varied.

The Company has preventive and management measures to mitigate the risk by setting up a working group for marketing 
development and planning of each product in order to formulate both short and long-term plans for development and launch of 
products by taking into consideration marketing possibilities and sales, production technology and production, materials science and 
business returns. The working group is composed of various agencies to jointly review and comment on various aspects, including 
weaknesses, strengths, opportunities, obstacles and potential risks. The Company has invested in research and development and 
has received cooperation from the stakeholders in product development, for example transfer of technology in materials science 
and production from business alliances or suppliers, collaborative product design with customers to meet the needs of specific 
customer groups, such as the group of real estate development companies listed on the stock exchange, etc. It also formed 
a working group on innovation to study the feasibility of identifying technologies that can satisfy the needs of consumers by  
collaborating with the National Innovation Agency and institutions of higher education with specialization in production technology and 
materials science as consultants in innovation and technology. It also developed a variety of new products based on the needs of 
the customers for sale on the market and improved the marketing process, sales system, service system and other work systems 
within the Company so that the procedures are fast, accurate and helps to reduce cost in order to increase the competitive edge.

 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.

 Risk from personnel
During the year, the Company’s staff turnover rate was rather high, especially in the salespersons segment. This may affect 

the revenue of the Company.



Premier Products Public Company Limited    167 

The Company recognizes the importance of its personnel to be an integral part in building sustainable growth for the 
organization. Therefore, it has taken steps to reduce the risk from personnel in many areas, such as reducing resignation 
rate of employees in sales personnel, where it has various measures to solve the problem continuously, for example, by 
educating newly recruited sales personnel systemically to assist in their adaptation and in building their confidence in selling  
the Company’s products, which has resulted in a significant reduction in staff turnover. In addition, the Company has risk  
management for the recruitment of personnel to support cases where personnel in key positions are due to retire by recruiting 
and developing suitable personnel, which, at present, the implementation is in line with the defined plan. The staff regulation on 
the retirement age has also been amended from 55 years to 60 years as it realizes that personnel of retirement age today have 
the potential and the ability to work to create value for the Company and society.
Clean Energy Business Group

 Risk from ability to generate electricity 
At present, 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. The Company gives precedence to this risk and apart from 
the usual maintenance planning, in 2017, measures were set to assess the efficiency in electricity production of the entire power 
plant. Should it be found that any process in the production is causing the efficiency to fall below the set standard such equipment 
shall be replaced immediately in order to maintain the overall production efficiency at the set standard. Software systems have 
also been developed to help analyze the efficiency and promptly report any case where there is a problem with any equipment.

 Risk from the counterparty of the power purchase agreement
At present, a subsidiary has started to provide Commercial Operation Date (COD) from all 3 of its solar power plants as follows: 
Power Plant 1 located in Tambol Tha Maprang commenced commercial operation on 27 December 2010.
Power Plant 2 located in Tambol Cham Phak 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

General Information and other important information
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Over 10% of shares held by the Company

 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 -
 Representation 

3) Auditors 2017 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.
    33rd 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



Premier Products Public Company Limited    171 

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, 2017 are as 

follows:º  

Securities information and Shareholders

 Name Number of Shares Percentage of Shareholding

1 Premier Resorts and Hotels Co., Ltd. 139,737,992 46.58

2 Premier Fission Capital Co., Ltd. 33,101,633 11.03

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

4 Mr. Teerapol Sinchai 6,584,900 2.19

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

6 Thai NVDR Co., Ltd. 4,828,100 1.61

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

8 Mr.Vichai Vongsakvanich   3,609,200 1.20

9 Ms.Uraiwan Saelee 3,470,300 1.16

10 Mr.Suchote Chanvipava 2,673,100 0.90

 Total  210,401,750 70.13
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2) Proportion of Minor Shareholders (Free Float) equal 40.92%
3) Major shareholders who are related persons participating in the Company’s management are as follows:

 Name Type of Business Related Persons

1. Premier Resorts and Hotels Co., Ltd. Hotel Business Mr. Suradej Boonyawatana 
  Mrs. Duangthip Eamrungroj 
  are co-directors

2. 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 February 16, 2018, the Board of Directors’ meeting No.1/2018 has resolution to propose the distribution of dividend for the year 2017 to the 
Annual Meeting of Shareholders to be held on April 26, 2018 at the rate of Baht 0.16 per share, after adding the interim dividend payment of
Baht 0.08 per share on September 1, 2017, the total dividend payment was Baht 0.24 per share.
** The dividend payout ratio on net profit after tax, and legal reserve for the year 2017, 2016 and 2015 are 91%, 91% and 69%, respectively. 

 

 Year 2017* 2016 2015

Earnings per share (Baht : share) 0.28 0.42 0.24

Dividend per share (Baht : share) 0.24 0.36 0.16

Dividend payout (%)**  86 86 67
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Structure of Management

Internal Auditor

Risk Management CommitteeBusiness Developemnt 

Premier Products Public Co., Ltd. Infinite Green Co., Ltd. (IGC) PP Green Energy Co., Ltd. (PPG)

Audit Committee

Managing Director

Board of Directors

Remuneration Committee

Company Secretary

Managing Director

Executive Committee

Chairman of  the Executive Committee
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The Authorized Directors
As at December 31, 2017, the authorized directors are 1. Mrs. Duangthip Eamrungroj, Mr. Somchai Choonharas,  

Mrs. Walairat Pongjitt, with any two directors of the three directors signing jointly with the Company’s seal affixed, or  
2. Mrs. Duangthip Eamrungroj or Mr. Somchai Choonharas or Mrs. Walairat Pongjitt signing jointly with Mr. Suradej Boonyawatana 
or Mr. Vorathep Rangchaikul with the Company’s seal affixed.

According to the Board of Directors Meeting No. 1/2018 dated February 16, 2018 has resolved the new authorized  
directors as “Mr. Suradej Boonyawatana, Mrs. Duangthip Eamrungroj, Mr. Somchai Choonharas, Mr. Vorathep Rangchaikul, and 
Mrs. Walairat Pongjitt, with any two directors of the five directors signing jointly with the Company’s seal affixed.”

1. Board of Directors

As at December 31, 2017, the Board of Directors consisted of 9 directors as follows:

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

1. Mr. Suradej Boonyawatana Chairman 5/5  -  1/1  1/1
  Chairman of Remuneration Committee

2. Mr. Vorathep Rangchaikul Director 5/5  -  -  1/1
  Chairman of the Executive Committee 

3. Mrs. Duangthip Eamrungroj  Director 5/5  -  1/1  1/1
  Member of Remuneration Committee 

4. Mr. Somchai Choonharas  Director 5/5  -  -  1/1

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

6. Mr. Montol Hunsakunarom * Director 2/2  -  -  1/1

7. Mrs. Walairat Pongjitt ** Director -  -  -  -

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

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

10. Mr. Paritud Bhandhubanyong Independent Director 5/5  9/9  -  1/1
  Member of Audit Committee 

* No.6 Mr.Montol Hunsakunarom has resigned from the Company’s Director, Executive Committee, and Managin Director effective from 
May 31, 2017.

** No.7 Mrs. Walairat Pongjitt has been appointed as a Company’s Director to replace the vacant position according to the Company Board 
of Director meeting No.5/2017, effective from November 7, 2017.

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. 
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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. 

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 Chairman of the Executive Committee.
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.
Authority and responsibility of the Chairman of the Board of Directors 

The Chairman has the following authorities and duties:
1) Call Board of Directors’ meetings and preside as Chairman of the Board of Directors’ and shareholders’ meetings.
2) Consider and determine the agenda of the Board of Directors’ meeting together with the Executive Chairman.
3) Control the Board of Directors’ and shareholders’ meetings to be carried effectively in accordance with the Company’s 

rules and regulations and encourage and provide opportunities for the Directors to express their opinions independently.
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4) Support and encourage the Board of Directors to perform their duties to their full capacity in accordance with the scope of 
authority and responsibilities and the principles of good corporate governance and support and advise the management on operation.

5) Perform duty as assigned by the Board of Directors and/or the Audit Committee.

2. Executive Committee 

Chairman of the Excutive Committee 
According to the Company Board of Director Meeting No.6/2016 dated December 23, 2016 to resolved the appointment of 

the Chairman of the Company Executive Committee effective from January 1, 2017.
Authority and responsibility of the Chairman of the Excutive Committee 

The Chairman of the Executive Committee has duty and responsibility for the management of the Company’s business in 
accordance with the Board of Directors’ assignments including the following duties:

1) Consider and screen the policy, strategic framework and budget, management structure as well as management authority 
of the Company prior to presenting them to the Board of Directors for further approval. 

2) Supervise and monitor the administration of the Company and its subsidiaries to be in accordance with approved policies, 
strategies, plans and budgets to be efficient and productive.

3) Has the power to execute and approve various expenditures within the limit prescribed in the authorization manuals of 
the Company and its subsidiaries.

4) Provide consultation and advice on management to senior executives.
5) Foster and preserve the core values of the organization and promote the management of the business in accordance 

with the core values of the organization.
6) Perform duty as assigned by the Board of Directors and/or the Audit Committee.

Executive Committee
According to the Company Board of Director Meeting No.6/2016 dated December 23, 2016 to resolved the appointment of 

the Company Executive Committee effective from January 1, 2017.
As of December 31, 2017, the Executive Committee team of the Company and it’s Subsidiaries consisted members as follows:

Authority and responsibility of the Executive Committee 
The Executive Committee has duty and responsibility for the management of the Company’s business in accordance with 

the Board of Directors’ assignments including the following duties:

* No.7 Mr. Chaiyan Jarturuntanont has been appointed as a Company’s Executive Committee according to the resolution of the Board  
of Director meeting No.5/2017 effective from November 7, 2017.

   Name Executive Committee  Position

1. Mr. Vorathep Rangchaikul Chairman of the Executive Committee

2. Mr. Leuchar Pisitthakarn Member of Executive Committee

3. Mrs. Walairat Pongjitt  Member of Executive Committee

4. Mr. Johnny Ko  Member of Executive Committee

5. Miss Nattaya Nuanplub Member of Executive Committee

6. Mr. Titipat Jiemrugeekul  Member of Executive Committee

7. Mr. Chaiyan Jarturuntanont* Member of Executive Committee
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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 Chairman of  

the Executive Committee, 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 submit to the Chairman of the Executive Committee for consideration.
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 Board of Directors and/or Chairman of the Executive Committee. 

   Name  Position
   The Company

1. Mr. Vorathep Rangchaikul Chairman of the Executive Committee

2. Mr. Chaiyan Jarturuntanont Managing Director

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

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

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

6. Mr. Pisit Satta  Assistant Managing Director, Human Resources

  Name Position
  IGC (subsidiary) 

1. Mr. Johnny Ko  Managing Director

1) Plan the overall image, policy, strategy, plan and budget.
2) Provide advice on the administration of the Company and its subsidiaries in accordance with approved policies, strategies, 

plans and budgets.
3) Foster and preserve the core values of the organization and promote the management of the business in accordance 

with the core values of the organization.
4) Consider and acknowledge any other matters both related and unrelated to the management of the Company’s business 

that the Executive Directors deem necessary or appropriate to propose for acknowledgement.
5) Acknowledge the internal audit report on issues related to measures to prevent, review and rectify problems and in case 

of the occurrence of damage or probable damage to the Company or its subsidiaries.
6) Perform any other duties assigned by the Board of Directors and/or the Audit Committee.

3. Executives

As of December 31, 2017, the management team consisted members as follows:
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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.

4. Company Secretary

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

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

Act and Securities and Exchange Act.
2) Must possess knowledge and understanding of the principles of good corporate governance and best practices in  

corporate governance.
3) Must possess knowledge of the Company’s businesses and good communication skills, which are assitional qualities that 

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

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

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

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

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. 

5. 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.
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1) Monetary Remuneration
  A. Remuneration of Directors
 The Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2017 held on April 21, 2017 approved the remuneration of directors 

as follows:

In 2017, the Company paid remuneration to the Board of Directors, the Audit Committee and the Remuneration Committee 
as follows:

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

  Composition of Remuneration  Year 2017

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)  14,000
  - Directors (Baht/person/time)  11,000

Annual Remuneration
  - Chairman (Baht/year))  300,000
  - Chairman of Audit Committee (Baht/year)  325,000
  - Audit Committee (Baht/person/year)  290,000
  - Directors (Baht/person/year)  230,000

Other Remunerations  - None -

      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. Mr. Vorathep Rangchaikul* Director
  Chairman of the Executive - - - - -
  Committee

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

4. Mr. Somchai Choonharas* Director - - - - -

5. Mr. Ekkarat Kladpan Director 80,000 - - 230,000 310,000

6. Mr. Montol Hunsakunarom* Director - - - - -
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 B. Remuneration of Executives
 In 2017, the Company paid remuneration to the executives as follows:

2) Other Remunerations
 A. Other Remuneration of Directors
  - None -
 B. Other Remuneration of Executives
  Provident Fund
The Company has established a provident fund for its executives and employees, with the Company contributing in the 

percentage of salary based as specified by the Company. In 2017, the Company made total contributions of 1,225,098.19 Baht 
to the provident fund for the 8 executives.

3) Employment of Management and Business Consultant
The Company and its subsidiaries have engaged Premier Fission Capital Co., Ltd. (PFC), to provide management and  

administrative support services to the Company and its subsidiaries under a management and business consultancy agreement. 
The objective of such hiring is the separation of tasks (outsourcing) in order to employ the services of the centralized unit of the 
Premier Group, which is a type of centralization and cost sharing according to the size and volume of transactions of each company, 
in order to reduce overall costs from the Company having to recruit more personnel to handle all aspects of the support functions.

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.  
 No.6 Mr.Montol Hunsakunarom has resigned from the Company’s Director, Executive Committee, and Managing Director effective 
from May 31, 2017.
 No.7 Mrs. Walairat Pongjitt has been appointed as a Company’s Director to replace the vacant position according to the resolution 
of the Board of Director’s meeting No.5/2017, effective from November 7, 2017.

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

7. Mrs. Walairat Pongjit* Director - - - - -

8. Miss Chnida Suwanjutha  Independent Director 80,000 168,000 10,000 325,000 583,000
  Chairman of Audit Committee
  Member of Remuneration
  Committee 

9. Mr. Chaiyavat Nitayaporn Independent Director 80,000 128,000 - 290,000 498,000
  Member of Audit Committee 

10. Mr. Paritud Bhandhubanyong Independent Director 80,000 128,000 - 290,000 498,000
  Member of Audit Committee 

 Year 2017
 Type of Remuneration Number of Executives Remuneration (Baht)

 Salary, bonus 8 persons  19,272,424.79

Executive’s remuneration does not include incentives and sales commissions which are Selling expenses. 
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The scope of services covers various areas as follows:
Management and governance of the business and support of strategies and business innovations to achieve the goals 

of each organization, operation of the business in accordance with the core values of the organization and in compliance with 
relevant rules and legal requirements, and provision of personnel with ability and expertise to serve as directors and executives 
in each organization serviced.

Consulting services where counsel is provided to the organizations in all aspects related to business operation of the  
enterprises, including planning, determining business strategies, financial planning, compliance with relevant laws on human  
resources management, office administration and corporate communication together with provision of knowledge in various areas 
to develop the knowledge base of officers within the organizations.

Services on education, analysis, planning and work to the organizations in order that the business operations achieve the 
goals and are in accordance with various relevant rules and regulations or in case where such matters require specialized expertise, 
such as internal audit, corporate governance, compliance with laws related to the securities exchange, litigation, company register,  
accounting and taxation, including management of funding sources of the businesses and in contacting financial institutions.

However, the execution of such agreement with PFC is deemed a connected transaction with a person who may have a 
conflict of interest with the Company where the Company must strictly comply with the policies, measures and procedures for 
entering into connected transactions. Should PFC amend the details of the agreement or the terms for calculating the service 
fees to the Company and its subsidiaries, the Company shall propose the details and conditions of such amendments to the 
Audit Committee meeting for consideration and comment on the appropriateness of the amended agreement every time prior to 
entering into the new agreement.

 
6. Personnel 

6.1 Number of Employees and Remuneration 
The Company’s remuneration policies that are consistent with the company’s operation result. As at December 31, 2017, 

the Company had a total of 602 employees and had paid total remuneration of 217,870,542 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 15,411,387 Baht to its employees.(does not 
include incentives and sales commissions which are selling expenses.)

Number of Employees and   The IGC PPG Total
Remuneration in 2017   Company (Subsidiary) (Subsidiary)

Executives  - Male (persons)  5 2 - 7

   - Female (persons)  1 - - 1

Operation and support staff - Male (persons)  202 2 - 204

   - Female (persons)  99 3 - 102

Office staff  - Male (persons)  171 13 - 184

   - Female (persons)  124 4 - 128

Total (persons)    602 24 - 626

Employee Remuneration (Baht)   217,870,542 15,411,387 - 233,281,929

In 2017, the Company’s employees decreased by 27 persons from 2016. 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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6.2 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 2017, the company formulated a policy focusing at five major areas to develop details are as follows. 
1) Innovation - where we took part in the Productivity Facilitator Knowledge Management (PF+KM) project 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 - trade partners and customers were persuaded to become members of the coalition against corruption 
in order for the trade partners to participate at activity booths at the Good Society Expo and expand the anti-corruption network. 
The Company also became a member of the school board of the Triamudomsuksanomklao Kabinburi in Prachinburi Province so as 
to be a member of the committee for approval of procurements made by the school and became a part of government agency 
networks to jointly provide information and clues on actions that may be a risk through Line application groups with 563 members,  
such as the Na Di is transparent and do not cheat group with 27 members, the Kabinburi people management club group 
with 91 members,  Prachinburi safety officer (professional) group with 259 members, CSR group with 78 members, the good  
governance group with 74 members and the provincial industry group with 34 members to create a culture and society free of frauds.

3) Social responsibility – develop participation for the public and focus on the first home of employees that are involved 
in the development of the communities around the workplace in which they live and which is required by the communities that 
once executed must be sustainable in accordance with the happy living village project at Ban Khok Khilek where the Company 
was involved in installing a community drinking water system. Currently, the village of Ban Khok Khilek is considered a model 
village where other villages come to study, including the village of Ban Khlong Ta Muen at Thung Po Sub-district, Na Di District, 
Prachinburi Province that is interested in the community drinking water system. Therefore, the Company was involved in the  
development of the drinking water system until it was certified by the Food and Drug Administration (FDA) and is able to generate 
a working capital for the management of the system, which is thus considered a sustainable development.

4) Supply chain management – The Company has implemented the Smart Sales Solution project to ensure that every  
process in the supply chain can respond to the next process efficiently and effectively in order to create satisfaction for  
stakeholders in every process, as well as satisfaction for the customers.

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 166 training courses as follows.
1) Basic knowledge, which was translated into 51 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. Including learning related tasks within the Company where a 
curriculum has been set and employees with expertise in each department have been assigned to train and systematically convey 
knowledge together with external lecturers with knowledge and expertise to jointly lecture on some specific topics. Theoretical 
and practical assessments are conducted for new employees to understand the joint creation of value in work and business by 
the employees, the organization and society morally and ethically.

2) Supplementary knowledge – 105 training courses were organized with the objective of enhancing the capabilities of the 
employees to have more skills to perform more diverse tasks, such as strengthening the workforce through living in line with 
the sufficiency economy philosophy, knowledge for managing their future, study visit to China, full launch of business in the  
E-business world, production efficiency management to enhance the organization, labour protection laws, labour relations, supervisory 
skills, morals and ethics for supervisors, training skills, presentation skills, strategic planning based on management guidelines,  
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leadership skills and train the trainer, and participation across the organization, including the participation in the establishment 
and development of the network of learning centers for sustainable organizational health for the second year organized by the 
Thai Electrical, Electronics and Telecommunication Industries Association and the Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) 
by being an operational organization in 3 aspects, namely 1) income management for planning current living and pre and post  
retirement readiness, 2) self-health improvement of employees in the risk group (Non-communicable disease (NCD)) and 3) systemic  
drive for organizational knowledge.

3) Vocational knowledge, which was translated into 10 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.  

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.  

Human Resources Development and Training by Position for the Year 2017
In 2017, the Company provided a total of 166 employee training/development programs. Each employee received on average  

19.69 hours of training per person. The human resource development expenditure of 3,620.16 Baht/person and the number of 
employees who received training equaled 81.54% of the total employees of the Company. 
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Human Resources Development and Training for the Year 2017

 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/.Provide knowledge about the company’s Products

  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 
  Organizational  Working Environment Environment

  Communication HR for line manager Total Quality Management : TQM

    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 

The HR development plan in year 2018
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 2017. 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. Vorathep Rangchaikul  Age 56  Years 
Director, Chairman of  the Executive Committee 
and Authorized  Director
Date of Appointment : 1 January 2017 

Mr. Suradej Boonyawatana  Age 67 Years
Chairman 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 – 2016 Chief Executive Officer of The Environmental Business,  

    Premier Group of Companies
 2004 – Present Director Premier Resorts and Hotels Company Limited
 2004 – Present Director Premier Fission Capital Company Limited 
 2017 – Present Director Infinite Green Company Limited 
 2017 – Present Director PP Green Energy Company Limited
 Present Director Companies in the Premier Group of Companies
 2017 – Present Advisor to Chairman  Premier Group of Companies
 2017 – Present Advisor to Group Chief Executive Officer

    Premier Publicly Listed Companies
 2017 – Present Advisor Premier Group of Companies 
 2011 – Present Vice President Enlive Foundation
 2015 – Present Director Yuvabadhana Foundation 

Education 
 Master’s degree of Business Administration (Marketing), University of Detroit,  

 USA 
 Bachelor’s Degree Mechanical Engineering, Kasetsart University

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
 Training on Directors Certification Program (DCP) Course, Class 187/2014
 Training on Corporate Governance for Executives (CGE) SCCC/ 2015
 Training on Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)  

 Course, Class 1/2017
Extra Training
 Advanced Management Program, Harvard Business School, USA

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
Position on the other Listed Company
 2013 – 2016 Director and Chief  Executive Officer   

  Siam City Cement Public Company Limited
 2014 – 2016 Director     

  Lanna Resources Public Company Limited
 2017 – Present Director and Chairman of the Executive Committee 

  Premier Enterprise Public Company Limited
 2017 – Present Director and Chairman of the Executive Committee 

  Premier Marketing Public Company Limited
 2017 – Present Director and Chairman of the Executive Committee 

  Premier Technology Public Company Limited
Position on the other Firm (Non – Listed Company)
 2009 – 2013 Chief  Executive Officer Dutch Mill Company Limited
 2009 – 2013 Chief  Executive Officer Kui buri Canned fruit Company Limited 
 2014 – 2016 Director INSEE Super Block Company Limited
 2014 – 2016 Chairman INSEE Digital Company Limited
 2014 – 2016 Chairman INSEE Ecocycle Company Limited
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Mrs. Duangthip Eamrungroj  Age 62 Years
Director and 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
 2001 – 2017 Director Premier Enterprise Public Company Limited
 2017 – Present Director Premier Technology 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
 2005 – Present Director Premier Resorts and Hotels 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
 2017 – Present Advisor 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 67 Years
Director and Authorized Director 
Date of Appointment : 24 April 2014 

Education 
 Doctoral degree of Organization Psychology, California School of Professional  

 Psychology, Los Angelis, U.S.A.  
 Master’s degree of Business Administration, Faculty of Commerce and Accountancy,  

 Thammasart University
 Higher Diploma in English Marketing Course (MIM), Thammasart University
 Bachelor’s degree of General Business Management, Ramkhamhaeng University

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
 Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Class 68/2008
 Training on Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Class  

 9/2014
 Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Class 1/2015
 Training on Ethical Leadership : Combating Corruption Together Course, 2016
 Training on Role of the Chairman Program (RCP) Course, Class 41/2017
 Training on Bright Spots: Lighting the Way to a Corruption Free Society 2017

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 – 2016 Director and Chief Executive Officer

  Premier Marketing Public Company Limited     
 2017 – Present Chairman     

  Premier Marketing Public Company Limited     
Position on the other Firm (Non – Listed Company)
 2003 – 2016 Director Premier Canning Industry Company Limited       
 2003 – 2016 Director Premier Frozen Products Company Limited         
 2003 – 2016 Director and Managing Director  P.M. Food Company Limited 
 2015 – 2017 Director PM SE Company Limited
 2015 – 2017 Chairman Green Net SE Company Limited
 2004 – Present Director Premier Fission Capital Company Limited 
 2017 – Present Advisor to Chairman  Premier Group of Companies
 2017 – Present Advisor to Group Chief Executive Officer

   Premier Publicly Listed Companies
 2017 – Present Advisor Premier Group of Companies
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Mrs. Walairat Pongjitt  Age 55 Years 
Director and Authorized Director
Date of Appointment : 7 November 2017

Mr. Ekkarat Kladpan  Age 59 Years 
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
 Training on Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)  

 Course, Class 1/2017
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
 2012 – 2016 Director Premier Products Public Company Limited
 2014 – Present Director Premier Enterprise Public Company Limited
 2017 – Present Director Premier Marketing Public Company Limited 

Position on the other Firm (Non – Listed Company)
 2009 – Present Director Premier Fission Capital 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 Finance & Investment 

  Premier Group of Companies

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 – Apr 2017 Director PP Green Energy Company Limited
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Miss  Chnida Suwanjutha  Age 76 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
 Training on The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical  

 Culture Oversight 2017
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)
 2004 – 2015 Committee of Monitoring and Evaluation, 

  Suan Dusit Rajabhat University
 2001 – Present Conciliator, The Central Intellectual Property and 

  International Trade Court, Ministry of Justice
 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 67 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
 Training on Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Course,  

 Class 9/2017
 Training on The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture  

 Oversight 2017   
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)
 2011 – Present Member of Boarding Houses Advisory Board  

   Vajiravudh College
 2012 – Present Member of Academic Advisory Board   

   Vajiravudh College
 2016 – Present    Independent 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.
 2017 – Present    Independent Observer from Excise stamp procurement  

   and management of new excise stamps project, Excise  
   Department
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Mr. Chaiyan Jarturuntanont  Age 47 Years 
Managing Director  
Date of Appointment : 1 July 2017

Mr. Paritud Bhandhubanyong  Age 63 Years 
Independent Director and Member of the Audit 
Committee 
Date of Appointment : 22 August 2012 

Education 
 Master’s degree International Business Management, Bond University,  

 Australia
 Bachelor’s degree of Business Administration, Assumption University

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years 
 Jul 2017 – Present Managing Director

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

Position on the other Firm (Non – Listed Company)
 2011 – Nov 2016 Country Manager NCH Thailand 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
 Training on Strategic Board Master Class  Retreat (SBM) Course, Class 1/2017 
 Training on Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Course, Class 9/2017 

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
 2013 – Present Executive Director, 

  Education and Special Project Development 
  Panyapiwat Institute of Management (PIM)
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Miss Nattaya Nuanplub  Age 55 Years
Assistant Managing Director – Accounting & Finance 
Date of Appointment : 1 May 2007

Education 
 Bachelor’s degree of Accounting, Kasetsart University
 Certified Public Accountant No. 3828

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years 
 2012 – Present Assistant Managing Director - Accounting & Finance

  Premier Products Public Company Limited

Mr. Natthachai Puangpradith  Age 51 Years
Assistant Managing Director – Production and  
Research & Development 
Date of Appointment : 1 June 2012

Education 
 Master of Business Administration, National Institute of Development  

 Administration (NIDA)
 Bachelor’s Degree of Mechanical Engineering, Khon Kaen University

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years 
 2012 – 2015 Assistant Managing Director - Factory Unit  

  Premier Products Public Company Limited                          
 2016 – Present Assistant Managing Director - Production and  

  Research & Development
  Premier Products Public Company Limited                                                                                               
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Mr. Pisit    Satta  Age 43 Years 
Assistant Managing Director – Human Resources 
Date of Appointment : 1 March 2017

Mr. Decha Kaewparuehaschai  Age 50 Years 
Assistant Managing Director - Environmental and  
Building Materials  Engineering
Date of Appointment : 1 June 2012

Education 
 Bachelor’s degree of Education, Chulalongkorn University  

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years 
 2011 – 2014 Recruitment Manager                                

  Big C Supercenter Public Company Limited
 Mar 2014 – Feb 2017   Senior Human Resources Manager                                  

  Thai City Electric Company Limited 
 Mar 2017 – Present Assistant Managing Director – Human Resources                 

  Premier Products Public Company Limited

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 
 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
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Mr. Akapun Nuanmuang  Age 54 Years
Corporate Director, Internal Audit 
Date of Appointment : 16 May 2012

Detail of Internal Audit

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 
 2012 – Present Corporate Director, Internal Audit Office  

  Premier Fission Capital Company Limited 

Mr. Teerapol Juthapornpong  Age 53 Years
Company Secretary
Date of Appointment : 10 August 2012

Detail of Company Secretary

Education: 
 Master’s  of Business Administration, Thammasat University
 Graduate Diploma in Business Law, Thammasat University
 Barrister at Law, Institute of Legal Education of Thai Bar Association
 Bachelor’s degree of Laws, Ramkhamhaeng University

Training from Thai Institute of Directors (IOD) :
 Training on Company Secretary Program (CSP) Course, class 6/2004
 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 
 2002 – Present Director of Corporate Governance, Law and registration,  

  Premier Group of Companies
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Name of Managements

 31 December 2016 31 December 2017 Increase
 Number of %  Number of % (Decrease)
  share owned  share owned

Mr. Chaiyan Jarturuntanont  -  -  - - -
Miss Chawantaya Songsittibavorn (Spouse) -  -  - - -

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. Pisit Satta  -  -  - - -

Total  - - - - - 

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

As at 31 December 2017

 
Name of Directors

 31 December 2016 31 December 2017 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 -

Mr. Vorathep Rangchaikul  -  -  - - -
Mrs. Patarin Nakornchai (Spouse)  -  -  - - -

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 Ponjitt (Spouse)  - - - - -
Mr. Waritthorn Pongjitt (Minor Child)  -  -  - - -

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

Mr. Chaiyavat Nitayaporn  - - - - -

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

Total  4,403,900 1.47 4,403,900 1.47 0.00 
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List of Companies in Premier Group of Companies

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 Motors Co., Ltd. (PMC)
19. Premier Resorts and Hotels Co., Ltd. (PRH)
20. Raya Heritage Co., Ltd. (RYH)
21. Moo Ban Seri Co., Ltd. (MS)
22. Seri Premier Co., Ltd. (SP)
23. Premier Assets Co., Ltd. (PAC)
24. Premier Metrobus Co., Ltd. (PMB)
25. Bangkok Micro Bus Co., Ltd. (BMC)
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)
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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, not 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: 
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    A. Agenda for appointment of directors
   1) Preliminary information of the nominated person, such as title, name, age, type of director,  

     educational background, experience, number of companies holding the position of directors etc.
   2) Positions held in other companies with clear details of any company that may potentially have a  

     conflict of interest with the Company. 
   3) Nomination criteria and procedures (in the case of appointment of a new director).
   4) Date, Month, and Year of Appointment Years holding the attendance record in the past year. (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 director
   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 
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advance on its website. The Board of Directors has prescribed the procedure for screening the questions submitted in advance 
and requires that the Company to provide answers to the shareholders in advance, as well as inform the shareholders’ meeting.  
The details of the procedure are as follows: 

  1.4.1 The Company provides shareholders with the opportunity to submit questions related to the meeting 
agenda to the Board of Directors in advance throughout the submission period.  As for the general meeting of shareholders, the 
Board will gather the questions until about 7 days prior to the meeting date. The Company adheres to the following guidelines:

   1) Clearly determine the criteria for submission of questions in advance.
   2) Inform the shareholders along with the delivery of the notice to the shareholders’ meeting.
   3) Prescribe procedures for advance submission of the questions, such as allowing the shareholders to  

     send the questions through the Company’s website, by email or by post to the Board of Directors.
   4) Set the submission period for advance submission of the questions prior to the date of the  

     shareholders’ meeting.
   5) Prescribe the procedure for screening the questions submitted in advance by the shareholders for  

     consideration of the Board of Directors in answering those questions. 
   6) The Company answers the questions for the shareholders in advance of the meeting date.
   7) The Company answers the questions for the shareholders on the day of the meeting.
   8) The Company informs the shareholders’ meeting of the questions submitted in advance by the  

     shareholders and the answers to such questions.
 1.5 The Board of Directors encourages shareholders to use proxy forms on which they can specify their votes and 

proposes as an option at least 1 independent director for shareholders to appoint as their proxy.
The shareholers can download the proxy forms from the Company’s website.  The Board determined that the Company 

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

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

of the attending shareholders and vote counting and reporting, so that the meeting can be conducted quickly, accurately and 
precisely.

 2.2 Directors’ Attendance at Shareholders’ Meetings.
  2.2.1 All directors should attend the shareholders’ meetings.
  2.2.2 In the case where not all the directors can attend, at least the following persons must attend the  

shareholders’ meetings:
   1) Chairman
   2) Managing Director
   3) Chairman of the Audit Committee
   4) Chairman of the Remuneration Committee
  2.2.3 The shareholders are presented with the opportunity to pose questions to the chairpersons of the various 

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

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

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

 2.5 The Chairman has allocated adequate time for discussion and encourages the shareholders to express opinions 
and pose questions related to the Company to the meeting. 
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3. Preparation and Disclosure of the Minutes of the Shareholders’ Meetings 
 3.1 The minutes of shareholders meetings records the explanation of the voting and vote counting procedures used 

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

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

  3.2.1 Disclose the resolutions of the meeting separated into approving, dissenting or abstaining votes on the 
next working day.

  3.2.2 Disseminate the minutes of the meeting within 14 days from the shareholders’ meetings to serve as a 
channel for shareholders to express an opinion without having to wait for the next meeting.

  3.2.3 Post the videos of the shareholders’ meeting on the Company’s website.
4. The Company provides more care to the shareholders than their legal rights by providing current 

important information on its website.
For the annual general meeting of shareholders for the year 2017, the Company held the meeting on April 21, 2017 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 67 shareholders attended the meeting in person and by proxy or 65.2732% of the total number  
of subscribed shares. The meeting was attended by all 9 directors, totaling 100% comprising the Chairman and Chairman of the 
Remuneration Committee, Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Executive Committee, Managing Director, and 5 other 
directors. In addition, the Senior executives of the Company and its subsidiaries, the Company’s senior management for Accounting 
Division, Financial Division and Legal Division of the Company; Corporate Secretary and external auditor also joined the meeting.

For all the general meetings of shareholders including in 2017, 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 2017, 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 
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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.

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.
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 2.3 Shareholders in a management position may not add an agenda item without prior notice unless necessary,  
especially important agenda items that the shareholders require time to review before making a decision.

 2.4 The Board of Directors provides the opportunity for the shareholders to exercise their rights to elect directors 
individually.

3. Protection against Abuse of Inside Information
 3.1 The Board of Directors has established in writing the policy for safe-guarding and prevention of use of inside 

information and has communicated them to everyone in the Company for compliance, together with the rules for trading the 
Company’s shares for the directors, executives and employees with knowledge of inside information to use as a guideline.

 3.2 All directors and executives who have a duty by law to report on their securities holding of the Company are required 
to regularly send such report to the Board of Directors and this information must be disclosed in the Company’s annual report. 
 4. Conflicts of Interest of Directors

 4.1 The Board of Directors require the directors and executives to report any conflict of interest regarding each agenda 
item prior to consideration and that such conflict must be minuted in the minutes of the Board of Directors’ meeting as follows:

  1) The Board of Directors has set the guideline for the directors and executives to disclose their interests  
    and those of their related persons to the Board so that it can make a decision for the benefit of the Company  
    as a whole. 

  2) This guideline is consistent with the nature of the business and the regulations of the relevant authorities,  
    such as the Bank of Thailand, the Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand, etc. 
   3) The Company Secretary has been assigned as the recipient for information on any interest of the directors,  
    executives and their related persons.

  4) The Company Secretary has the duty to report any interest of the directors and executives, together with  
    related persons to the Board of Directors, especially when the Board has to consider any transaction between  
    the Company and the director or executive who have an interest or is connected.

 4.2 The Board of Directors supervises that directors with material interest in a manner that may impede the said 
directors from providing an independent opinion shall not participate in the meeting to consider the agenda item in which he has 
an interest.

At the general meeting of shareholders for the year 2017, 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  
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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  
retirement, savings cooperative as a means of saving and as a source of fund in case of an emergency, group health insurance, 
group life insurance, group accident insurance, annual health check-up, in-house medical clinic with registered doctors and nurses, 
library for employees, various sports clubs, shuttle bus service, and financial support for employees on various occasions.

  The Company has set a safety policy and set up a committee to oversee that safety, bio-sanitation, and the 
work environment are in accordance with the laws and international standards and to closely monitor performance. Knowledge 
and training on safety, bio-sanitation, and the work environment are provided to the employees and related persons along with 
promotion of all employees’ awareness towards the importance of safety and to seriously comply. There is regular testing of the 
office building’s saffety system and annual fire drills, as well as illumination and noise intensity measurements.

  3) Customers
  The Company has set a policy to meet customer satisfaction by offering quality products of standard that are 

safe to fulfill the needs of the customers. Complete and accurate information about the products and services are disclosed 
without distortion of facts, as well as provision of information that is accurate, adequate, and beneficial to the customers. It also 
has a product recall process in case any quality defect is found.

  4) Trade Partners and Creditors
  The Company selects its trade partners impartially and conducts mutual business fairly without exploitation,  

respects and abides by the terms of the agreement, and does not solicit, accept or give any undue benefit in dealing 
with trade partners or creditors. In the case that there should be any information regarding the bestowment of any undue  
benefits, the Company will consult with the trade partners or creditors to mutually resolve the matter quickly and with fairness to  
all parties.

  5) Competitors
  The Company conducts its business ethically and transparently with fair competition with its competitors, competes 

under the rules of fair business competition, refrains from seeking confidential information of the business competitors through 
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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
  The Company sets policies and guidelines for environmental protection as follows:
   1) Refrain from any action that may damage the natural resources and the environment.
   2) Comply or ensure compliance with laws and regulations related to the environment.
   3) Refrain from supporting or participating in transactions with outside persons that threaten the environment  

     as a whole.
   4) Encourage the efficient use of resources and set policies on conservation of energy and other resources  

     through the adoption of energy-efficient technologies for use in the Company.
   5) Promote employees’ knowledge on the environment, as well as organize in collaboraton with the  

     employees activities related to the environment.  This is set as a policy with disclosure of the practices  
     for the awareness of all concerned.

 1.2 The Board of Directors has assigned the Company Secretary as the recipient of complaints and to handle the 
complaints filed by the stakeholders. The reporting procedures and channels have been disclosed on the website and in the  
annual report of the Company.

 1.3 Have in place mechanisms for whistle-blower protection and compensation measures in the case that stakeholders 
receive any damage from the Company’s violation of their legal rights.

2. Disclosure of compliance to the policies and preparation of the Sustainability Development Report 
on Corporate Social Responsibility (CSR) for Sustainable Development

 2.1 The Company discloses various activities that demonstrate the implementation of the policies mentioned above 
and also discloses the mechanisms to encourage the participation of employees in compliance with the afore-mentioned  
policies.

 2.2 The Board of Directors ensures that the Company prepares a Sustainability Development Report on corporate 
social responsibility as a separate report from the annual report and is disclosed on the Company’s website.

3. The Company has policies and practices in anti-corruption, as well as supports activities that promotes and 
instills all employees to comply with the relevant laws and regulations.

4. The Company has set policies on intellectual property for which employees are prohibited from infringement 
of the intellectual property rights of others, disregarding whether domestic or foreign, and are prohibited from bringing pirated 
software for use in the Company. The Company has anti-corruption policies and prohibits bribery for business gain by the Company. 
The Company has informed all employees of these policies to which they have complied with all along. 

In 2017, 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:
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 For the General Meeting of Shareholders for the year 2017, 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, the Company also reviewed the job description, job evaluation by allow 
both employees and supervisors are involved in the assessment.

 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.

 The Company’s accident statistics in 2017 was a total of 5 accidents cases, 2 cases of absence and no cases 
of illnesses or occupational diseases.  The accident statistics decreased from 2016 by 4 cases. The Company 
has reviewed and set measures to continuously improve risk management based on the TIS/OHSAS-18001 
standard system and organized activities to raise safety awareness, such as the Safety Find Penalty Find Luck 
project every month to reward and caution the employees to strictly comply with work safety regulations.

 The Company was awarded 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 2017, the Company campaigned for employees’ awareness on saving as an insurance for their living their 
life after their retirement through the pension fund, which had 397 members or 65.95% of the employees. 
The number of members decreased from 2016 by 5.48% as some employees have their own personal 
needs and also employees are encouraged to save with the savings cooperative.  At present, 291 persons or 
48.34% of the employees are members of the cooperative with the number of members increasing from 2016  
by 7.38%.

 As regards the environmental, the Company has implemented the Environmental Management System  
(ISO-14001) and, in 2017, it received certification for the improvement of the version from ISO-14001 version 
2004 to ISO-14001 version 2015 by the standards certification institute TUV Nord. From its continuous work in 
the areas of the environment and energy, the Company was able to reduce its greenhouse gas emissions by 
an annual average of 10%/tonnes/Co2 or about 12,834 tonnes/year from the calculation and evaluation resulting 
from it joining the Thailand Voluntary Emission Trading Scheme (Thailand V-ETS) for the plastic industry group 
of the Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO.  This result is from 
the evaluation of data for 2012 - 2016.

 As regards society and the communities, the Company has expanded the use of its knowledge in water  
management to Ban Khlong Ta Muen at Thung Po Sub-district, Na Di District, Prachinburi Province 
where it helped to develop a clean drinking water production system that was certified by the Food and  
Drug Administration (FDA) under the brand “Ban Khlong Ta Muen Community Drinking Water”, as well as  
developed a coin operated water vending machine system to service the community. As for the Ban Khok 
Khilek village that received government financial support for the development of a coin operated water vending 
machine system and to increase the drinking water production capacity to be sufficient for consumption within 
the community, at present, the Ban Khok Khilek community drinking water produced by two communities is  
awaiting certification by the FDA with both projects being built on the needs of the people in the communities 
to achieve sustainable mutual success. Additionally, the Company was also involved in building on the promotion  
of sales of vegetables grown with use of organic fertilizer, in which the Company was also involved in  
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teaching about how to make organic fertilizer from leaves, by selling the vegetable grown to the employees 
in the head office area under the PP Market project.

 As regards anti-corruption in 2017, the Company’s certification as a member of the Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption (CAC) was renewed by the CAC Council on 9 March 2017 for 
a period of 3 years that will expire on 9 March 2020, which certifies that it has policies and systems for the 
prevention of corruption. An anti-corruption manual has been prepared with details starting from the formulation 
of policies to the determination of procedures, training to raise the sense of being a person who is honest, 
ethical and moral, assessment of risk from corruption, audit and monitoring, review of policies and procedures, 
including performance reporting and the relaying of the policies and procedures to the subsidiaries so that they 
may operate under the same guidelines.  In 2017, the Company has fought against corruption by becoming a 
member of the school board of the Triamudomsuksanomklao Kabinburi in Prachinburi Province and was involved 
in approving procurements made by the school to prevent corruption and by expanding the network through 
groups on the Line application so as to be involved in and provide operational information to theses group, 
such as the Na Di is transparent and do not cheat group with 27 members, the Kabinburi people management 
club group with 91 members,  Prachinburi safety officer (professional) group with 259 members, CSR group 
with 78 members, the good governance group with 74 members and the provincial industry group with 34 
members, totaling 563 members.

 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.
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 1.3 The Board of Directors has arranged for the Report of the Board of Directors’ Responsibilities for Financial  
Statements to be presented together with the report of the independent auditor in the annual report. The report covers the  
following subjects:

   1) Compliance with generally accepted accounting principles that is suitable for the business and use of  
     appropriate accounting policies that are consistently adopted.

   2) The financial reports contain information that is accurate, complete and factual in accordance with accounting  
     standards.

   3) The Report of the Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements is signed by the Chairman and  
     the Managing Director. 

 1.4 The Board of Directors encourages the Company to prepare a Management Discussion and Analysis (MD&A) 
to supplement the disclosure of each quarterly financial statement. This is done in order for investors to be informed of the  
information and to understand the changes that occurred to the financial position and results of operations, the significant changes 
in the Company, including factors and events that affect the financial position or results of operations, and not just be presented 
with only the figures in the financial statements.

 1.5 The Board of Directors stipulates that the audit and other fees of the auditor be disclosed in the Company’s  
annual report.

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

Board of Directors as a whole and individually, procedures for assessment of the Chairman of the Executive Committee, 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;
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  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;
  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 2017, 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 20, 
2017. 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 15, 2017 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 Chairman of the Executive Committee as the Company has a 
policy of not disclosing the individual remuneration including Chairman of the Executive Committee to third parties but the overall 
remuneration of the management has been disclosed.

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 prescribed the structure of the Board of Director consist of directors with various qualification  

in term of sex, age, education professional experience skills and knowledge specific capabilities that benefit the company. There should be  
at least one non-executive director who has experience in the core business or industry of the company.

 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.
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   1.2.2 Disclose the name, history, qualifications, experience and shareholding in the Company of the directors  
      in order to show that the Board has the knowledge, skills, characteristics and experience that are useful  
      to the Company in the annual report and on the Company’s website.

   1.2.3 Disclose clearly in the annual report the directors representing the shareholders / non-executive directors /  
      independent directors / executive directors.

 1.3 The Board is appropriately sized and is composed of persons with sufficient knowledge, experience and skills to 
perform their duties efficiently. The Board is composed of at least 5 but not more than 12 directors.

 1.4 The Board consists of independent directors who can independently comment on the performance of the  
management in the number prescribed in the notification of the Securities and Exchange Commission (SEC). 

 1.5 The proportion of directors is in accordance with the director nomination process, which is mainly based on 
the criteria of knowledge, competency and suitability of the person to be appointed as a director rather than on the criteria on  
proportion of investments.

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

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

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

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

 1.10 The Chairman of the Board and the Managing Director have different roles and responsibilities. The Board has 
clearly defined the roles and responsibilities of the Chairman and the Managing Director and has recruited different persons to 
hold the positions of 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.
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 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.

   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.
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4. Board of Directors’ Meeting
 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.
In 2017, the Company has scheduled for the Company Board of Directors regular Meeting for year 2018 as the below  

table.

However, both the Company Board of Directors and the Company Audited Committee may reserve and request for any 
change or additional meeting from above table.

 4.2 The number of Board meetings should correspond with the duties and responsibilities of the Board and the nature 
of business of the Company. In the case the meetings are not held monthly, the Company will send a performance report to the 
directors for the months in which there was no meeting so that they can continuously and timeously supervise and oversee the 
performance of the management. 

 4.3 The Chairman of the Board and the Managing Director jointly selects matters for inclusion in the agenda of the 
Board meeting and ensures that all important matters are included. Opportunity is provided for each director to independently 
propose any matter that is beneficial to the Company as an agenda item.

 4.4 The meeting documents are sent to the directors at least 5 working days in advance of the meeting date.
 4.5 All directors attended at least 75% of all Board meetings held during the year.
 4.6 The minimum quorum at the time that the Board of Directors casts its vote at a meeting must comprise at 

least two thirds of the total number of directors. However, in cases of emergency/urgent agenda/ force majeure that may cause  
damages to the business or operation of the Company and it is not possible to manage for two thirds of the directors to  
attend the meeting then not less than one-half of the directors according to the rules shall have to power to consider and pass 
a resolution for that agenda.

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

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

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

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

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

    Date, start time and end time;
    Names of the directors present and absent;

No.   Audit Committee Meeting  Board of Directors’ Meeting General Meeting of Shareholders

1/2018 February 16, 2018 February 16, 2018 

2/2018 May 4, 2018 May 4, 2018 
April 26, 2018

3/2018 August 10, 2018 August 10, 2018 

4/2018 November 9, 2018 November 9, 2018 
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    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 Chairman of the Executive Committee 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.

For the Board self-assessment process, the Corporate Secretary will send the evaluation form mentioned above to all  
directors in November and respond within 15 December of every year. After that, the Corporate Secretary will collect and report 
the results of the evaluation in comparison with the previous year to the next Board of Directors’ Meeting to acknowledge and 
improve the work to be more effective.

For the Board self-assessment criteria, the Company has evaluate the performance of the entire committee and evaluate 
the performance of individual by using the method of 5 level scoring for each topic, which are: 

   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 evaluation topics consisted of 6 main topics, which are: 
   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 Chairman of the Executive Committee by consideration of the 

Company’s operating results and the implementation of the policies received from the Board of Directors for use in improvement. 
The method employed is the same as in the evaluation of the performance of the Board of Directors as a whole and as individuals.  
The evaluation consists of 3 main sections, which are:

Section 1 : Status of Ahievements
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
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    2.9 Product/service knowledge
    2.10  Personal qualities
Section 3 : Development Chairman of the Executive Committee
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, regulation, 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 2017, the Directors have attended seminars and training courses of the Thai Institute of Director (IOD) as follows:

 Name  Position   Training Course in 2017 Training Period
       (Days)

1.Mr. Vorathep Rangchaikul Director and  - Boardroom Success through 2
  Chairman of the Executive  Financing and Investment (BFI)
  Committee   Course, Class 1/2017 

2. Mr. Somchai Choonharas Director  - Role of the Chairman Program (RCP)  2
     Course, Class 41/2017
    - Bright Spots : Lighting the Way to 1 
     a Corruption Free Society 2017 

3. Mrs. Walairat Pongjitt  Director  - Boardroom Success through  2  
      Financing and Investment (BFI) 
     Course, Class 1/2017

4. Miss Chnida Suwanjutha Independent Director - The Audit Committee’s Role in 1/2  
  Chairman of the Audit Committee  Compliance and Ethical Culture
   Member of the Remuneration Committee  Oversight 2017

5. Mr. Chaiyavat Nitayaporn  Independent Director and - Risk Management Program for 2  
  Member  of Audit Committee   Corporate Leaders (RCL) 
     Course, Class 9/2017
    - The Audit Committee’s Role in 1/2
     Compliance and Ethical Culture 
     Oversight 2017

6. Mr. Paritud Bhandhubanyong  Independent Director and - Strategic Board Master Class  4  
  Member  of Audit Committee  Retreat (SBM) Course, Class 1/2017
    - Risk Management Program for
     Corporate Leaders (RCL)  2
     Course, Class 9/2017
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2. Committees 

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

As at December 31, 2017, the Audit Committee comprised 3 members:

In 2017, 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. The detail 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, determine the  

independence of the internal audit unit, as well as recommend the appointment, transfer and dismissal of the chif of the internal 
audit unit or any other unit responsible for internal audit.

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 Chairman of 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. 

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

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

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

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

* Possesses knowledge and experience in reviewing financial statements.
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     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.
    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, 2017, 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, Chairman of  the Executive Committee, 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.

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

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

2. Mrs. Duangthip Eamrungroj  Member of Remuneration Committee 1/1

3. Miss Chnida Suwanjutha Member of Remuneration Committee 1/1
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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, 2017, the Risk Management Committee represented by 6 of senior executives members : 

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 Director
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. 

*No.1 Mr.Chaiyan Jarturuntanont has been appointed as a Chairman of Risk Management Committee, effective from November 1, 2017.
**No.5-6 Mr.Pisit Satta, Mr.Adul Tulyasukha has been appointed as a Member of Risk Management Committee,  effective from November 1, 2017.

 Name of Risk Management Position Meetings Attended/
 Committee Member  Total Meetings (Times)
1. Mr. Chaiyan Jarturuntanont* Chairman of Risk Management Committee 1/1
2. Miss Nattaya Nuanplub Member of Risk Management Committee 3/3
3. Mr. Natthachai Puangpradith Member of Risk Management Committee 3/3
4. Mr. Decha Kaewparuehaschai Member and Secretary of Risk Management Committee 3/3
5. Mr. Pisit Satta** Member of Risk Management Committee 1/1
6. Mr. Adul Tulyasukha** Member of Risk Management Committee 1/1
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2. Must not be or have been either a director with management authority, an employee, staff, consultant on retainer or 
a controlling person of the Company, unless relieved of such characteristics for not less than two years prior to appointment. 
Such prohibited characteristic shall not include independent directors who are former government officials or consultants to a  
government agency that is a major shareholder or a controlling person of the Company.

3. Not being a person related by blood or by legal registration as a father, mother, spouse, sibling and child, including spouse 
of children of the executive, major shareholder, controlling person of the Company or any persons that has been nominated as 
an executive or controlling person of the Company or its subsidiary companies.

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:
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 1. The Board of Directors of the Company will comprise not less than 5 members whose appointment has been  
approved by the shareholders’ meeting and not less than half of the directors must reside in Thailand.

 2. The shareholders’ meeting elects the directors according to the following criteria and procedures:
   1) Each shareholder shall be entitled to one share to one vote.
    2) Each shareholder must exercise all his votes under (1) above to elect one or more nominees to be directors 

but may not divide the votes among several nominees.
    3) Nominees who receive the largest number of votes in descending order shall be elected as directors equal  

to the number of directors to be elected at that time. In the event of that the nominees elected in subsequent order receives  
equal votes and the number of directors to be elected at that time is exceeded, the chairman of the meeting shall cast the 
deciding vote.

 3. At every annual general meeting of shareholders, one-third of the directors shall retire. If one-third is not a round 
number, the number closest thereto shall be the applicable number. 

 The directors to vacate office within the first and second year following company registration shall draw lots. In  
subsequent years, the directors serving the longest shall retire. The directors who retire by rotation are eligible for re-election by 
the shareholders.

 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.
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5. Supervision of Inside Information Usage

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

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

 2) Set policies regarding trade secrets and intellectual properties. The Company has entered into confidentially  
agreements with its employees, contractors, suppliers/service providers and visitors of the Company to prevent disclosure of 
information or news of the Company and its subsidiaries that are confidential.  In addition, the employees are prohibited from 
infringement of the intellectual property rights of others.

 3) The Board of Directors has set in writing the procedures for use of inside information to promote transparency, 
equality and fairness equally to all shareholders and to prevent the use of such non-public information for personal gains, as well as 
avoid criticism regarding the appropriateness of the trading of the Company’s securities. The directors, executives and employees 
of the Company must protect the secret and/or inside information of the Company and may not disclose or use such information, 
directly or indirectly, for personal gains for oneself or others. They must not trade, transfer or receive securities of the Company 
by using the Company’s secret and/or inside information except where the information has been made public and must not enter 
into any transaction by using the Company’s secret and/or inside information, which may directly or indirectly cause losses to the 
Company. They are also prohibited from trading, transferring or receiving the Company’s securities for a period of 1 month prior 
to the disclosure of the Company’s financial statements and 2 working days after the such disclosure. This requirement includes 
spouses and minor children of the directors, executives and employees of the Company. Violators of the requirements will be 
punishable according to the Company’s disciplinary rules and/or the law depending on the case.

 4) All directors and executives have a duty to report on their shareholding in the Company. In the case where the 
director or executive trades in the Company’s securities, they must also report their securities holding and the holdings of their 
spouses and minor children of the securities of the Company as prescribed by Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 
2535 within 3 working days to the Securities and Exchange Commission for further dissemination to the public. Every director and 
executive must regularly submit a report on their ownership of the Company’s shares to the Board or person assigned by the Board 
every quarter and this information must be disclosed at the Board of Directors’ meetings and in the Company’s annual report. 
 5) The Board of Directors has set guidelines and procedures for reporting the interest of directors and executives as  
prescribed by Section 89/14 of the Securities and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551 (2008) and notification Tor Jor. 2/2552 of the 
Capital Market Supervisory Board.

6. Remuneration of the Auditor

1) Audit Fee
The Company and its subsidiaries paid remuneration for the audit to EY Office Ltd., the audit firm and related persons/

parties of the auditors. Person or entity related to the auditor within the past financial year are as follows:

 Item  Company Paying Auditor Audit Fee  Audit Fee 
     (Baht) 2016 (Baht) 2017

 1 Premier Products Public Co., Ltd. Miss Siraporn Ouaanunkun 1,430,000 1,480,000

 2 Premier Home Appliance Co., Ltd.  Miss Siraporn Ouaanunkun 70,000  30,000

 3 Infinite Green Co., Ltd. Miss Siraporn Ouaanunkun 610,000  560,000

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

Total Remuneration Paid for the Audit  2,150,000 2,110,000
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EY Office Ltd. are auditors approved by the Office of the Securities and Exchange Commission and has no relationship or 
interest with the Company/ subsidiaries/Directors /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 2017 totaling  180,000 Baht, which was for certification of the Request to use the Rights and Benefits 
for Exemption of Income Tax Form for submission to the Board of Investment.

7. Compliance with Good Corporate Governance Principles in Other Matters

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

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

regularly made by the Board.
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. 
Policies and Measures to Report Clues, Offenses and Violations of Human Rights
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 notified of the clues, 
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. Notified of the clues 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
Once the Company has been notified of the clues / complaints / comments / suggestions, the Company will collect data, 

process, investigate and set measures to mitigate the damage to the affected people, taking into account the Be troubled the 
person responsible for the matter is responsible for monitoring the results and reporting to the complainant / complaint / comment /  
suggestion. And reporters / complaints / comments / suggestions, and report the results to the Board of Audit Committee. And /  
or the Board of Directors, as the case may be.

To protect the rights of the notifiers / complaints / comments / suggestions. Or those who cooperate in the investigation. 
The employee is the employee who worked for the Company. Or other stakeholders. The Company will not disclose any other 
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information of the complainant / complaint / comment / suggestion. Or those who cooperate in the investigation.  It will also be 
protected and protected by law. Or according to the guidelines set by the Company.

In 2017, 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 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 Chairman of the Executive Committee, 
both in short-term and long-term, nor that in accordance with the Chairman of the Executive Committee’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 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. The Board of Directors did not appoint the CG Committee as it has already acted as the CG Committee by itself. 
13. 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.
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14. 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.

15. 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 2017, the Company has reviewed and improved the Company Policy on Corporate Governance according to the guidelines 
of ASEAN CG Scorecard.

The Company realizes and aims to comply with the good corporate governance principles in accordance with the  
requirements of the Stock Exchange of Thailand. In additional, the Company has a policy for the revision process at least one 
per annum. 

Other than the good corporate governance policy, whistleblowing and whistleblower protection policy and measures disclosed 
on the website by the Company and in the annual reports, the Company also has the policies of business operations, employees, 
society and environment disclosed in the reports for sustainable development.
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The Company believes that the private sector is a significant factor of the economic and social of the country and the  
Company is deemed responsible for taking care of the survival and the sustainability of the social. Therefore, the Company and 
its subsidiaries adhere to their intention to operate business by recognizing the significant of all stakeholders under the Premier 
Group’s business philosophy of “The Premier Business, The Premier People, The Premier Society” The Company believes 
that in maintaining balance between business, employees and society will help support the business, society and environment to 
strongly and sustainably grow along side.

As the result, sustainable is the main strategy in driving the Company and its subsidiaries to develop its capacity in  
manufacturing goods and services that are beneficial to the society. To continuously and regularly develop the operating procedure 
will promote, push forward as well as interpose the concept of corporate social responsibility and sustainable development, which 
are one of the operating process and are the organization’s culture along with strengthening the value on economic, society and 
environment, whether if its shareholders, employees, customers, trade partner, business alliances, community or society as a 
whole to get mutual benefits both in short and long term. 

The Company and the subsidiary has supported and cooperated with the Social Sustainability Development Unit of  
Premier Group of Companies, i.e. Yuvabadhana Foundation, Khonthai Foundation and Enlive Foundation in activities concerning  
development of education for adverted youth, the creation of the sharing society, the subsidy to adverted handicapped and the 
creation of the participation in the sustainable development of social and environment, under the principle of creation of direct 
benefit and creation of tool or organization for participation and repeatable action of public which result in sustainable and multiple 
result. For more information, please find at the website www.premier.co.th on “Premier for Society”.

In order to support the development of such mechanisms, the Company and its subsidiaries donate the money equal to 
5 percent of net profit after income tax burden of the fiscal year to benefit the educational through Yuvabadhana Foundation or 
other public charitable organization according to Premier Group of Companies’ policy.

Corporate Social Responsibilities: CSR

 
The detail of the part concerning such business activities, the activities of staffs and the activities of the said Foundations is as  

follows:

1. Operate Business Fairly

The Company and its subsidiaries emphasizes on operating business with accuracy, equity, fairness and honesty respecting rights  
on intellectual property, promoting political rights as well as operates in accordance with the commitment made to the Company and its 
subsidiaries’ stakeholders. The details are as follows:

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  
   subsidiary companies, including all related contractors and sub-contractors. Regular reviews on compliance with  
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   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”.

  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  
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   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 
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.
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 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. 6/2017 consisting of the Board of Directors and 3 Audit Committee held on 6th November,  
2017 had evaluated the internal control of the Company in 2017 by internal auditing and interviewing with the management, 
found no significant deficiencies in regards to internal control. Therefore, the Meeting agreed that the Company’s internal control 
system is adequate for the current operating conditions. There are enough staff to implement the system effectively as well as 
a monitoring system that monitors the operation of the company and subsidiaries to prevent the event directors or executives 
used the company’s assets wrongfully or without a permission. Details are as follows:

Internal Control and Risk Management
  Internal Control

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

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

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

and evaluate the sufficient of internal control system, as well as monitoring the appropriateness of improving working process 
of the company and subsidiaries. The Internal Audit Department will report directly to the Audit Committee to ensure that the  
internal control is sufficient and effective and the risk management is in the acceptable level and have a good governance. The Audit  
Committee has so far entrusted Mr. Akapun Nuanmuang, Director of the Internal Audit Department, as a main responsible person as 
the Company’s internal auditor. Mr. Akapun is found to be qualified to perform this duty based on his qualifications since he remains 
independent and is experienced in conducting internal auditing of businesses. He also attended internal auditing training in the past. 

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, 
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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 in a review 
session to approve the remedy plan while constantly reporting the operation. A monitoring timeframe must be clearly stated. In 
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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 con-
trol mechanism to find ways and means to improve its operation efficiency. The scope of this assessment covers management, 
marketing, sales, production, warehouse and logistics, human resources, admin and procurement, accounting, finance and credit. 
Manager at each unit is entrusted and monitored to comply with a proposed operation improvement direction; so are relevant 
parties, as this is to enhance the operation efficiency. 

The Risk Management Committee which is under the Audit Committee’s supervision has a duty to formulate, review and 
approve framework and direction relating to risk management, anti-corruption and corporate social responsibility (CSR) in order to 
prepare a report for sustainable development. The Committee is to coordinate with the Internal Audit Department and will report 
its activities to the Audit Committee and the Board of Directors on a quarterly basis. In addition, 2 times a year, the Committee is 
to organize a meeting to review its operation results under the risk management system and to report major risks in collaboration  
with the Audit Committee.
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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, Consulting fee under management and business Consultancy contract, Consulting fee 
under Business development contract, 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 situation of the real estate business and the construction industry in 2017 have continued to decelerate from the year 
2016 as evidenced by the decrease in the total permitted construction area nationwide that comprises residential, commercial, 
industrial and other buildings compared to the year 2016 in line with the volume of main materials use in construction industry 
such as cement, concrete and steel bars. These various factors impacted on the markets for the environmental products and 
building material groups causing price competition through the year in order to maintain sales and market share of each company 
and impacted on the operating results for 2017.

2. Summary of Operating Performance

The results of operations of the Company and its subsidiaries for year then ended 31 December 2017, profit for the year 
was Baht 118.40 million, decrease by Baht 60.86 million or 33.95 percent. The Company’s operating results before dividend 
income was Baht 38.11 million, decrease by Baht 28.05 million and the operating results of subsidiaries was Baht 80.29 million, 
decrease by Baht 32.81 million. The significant change are as follows:

1. The Company’s revenue from sale and service was Baht 1,118.54 million, decreasing from the previous year by Baht 
159.43 million, being the decrease of revenue from environmental products segment by Baht 132.37 million and from the energy 
saving electric appliances segment by Baht 50.84 million due to the cessation of the energy saving electric appliances segment 
in 2016. However, the revenue from the building materials and industrial support products segment was increase by Baht 23.78 
million.

2. The gross profit of the Company was Baht 337.30 million, decreasing from prior year by Baht 70.93 million. The gross 
profit margin was at 30.16%, lower than the gross profit margin for the previous year which was at 31.94%.

3. The selling expense of the Company was Baht 168.22 million, decreasing from the previous year by Baht 26.50 million. 
The ratio of selling expense to sales revenue for the year 2017 was at 15.04%, which is closed to the previous year’s rate at 
15.24%. 

4. The administrative expense of the Company was Baht 131.13 million, decreasing from previous year by Baht 5.00 million, 
being the decrease in loss from exchange rate by Baht 2.49 million, the decrease in personnel expense by Baht 1.59 million and 
the decrease in other expense by Baht 0.92 million.

5. The finance cost of the Company was Baht 7.15 million, decreasing from the previous year by Baht 0.8 million.
6. The income tax expenses of the Company was Baht 7.01 million, comprising of the corporate income tax in the amount 

of Baht 9.62 million and the reversal of deferred income tax in the amount of Baht 2.61 million.
7. According to the business operational results of Infinite Green Co., Ltd. for the year 2017, the total revenue from sale 

of electricity was Baht 246.34 million, decreasing from the previous year by Baht 17.29 million due to decrease in production 
volume. The gross profit margin was at 62.19%, the earnings from operations before financial expense equaled to Baht 109.46 
million and the net profit was Baht 82.02 million.

8. PP Green Energy Co., Ltd. had no revenue from the operation and carried net loss at Baht 0.05 million.
9. In 2016, Premier Home Appliance Co., Ltd. had net profit of Baht 12.76 million. At the present year, such company 

ceased its operations and liquidated.

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

Statement of financial position
As at 31 December  

The Significant changes in the statement of financial position are as follows:
1. Current investments as at 31 December 2017 amounting to Baht 23.98 million, decreasing from the previous year by 

Baht 23.05 million from invested in assets, repayment loan and paid dividend during the year.
2. Trade and other receivables as at 31 December 2017 amounting to Baht 263.37 million. The decreasing of Baht 38.01 million 

from Trade Receivables by Baht 36.47 million from decrease in sale volume and Other receivable decreased by Baht 1.54 million. 
3. Inventories as at 31 December 2017 amounting to Baht 161.39 million increased by Baht 7.55 million from the previous 

year: working in process increased by Baht 25.14 million, raw material increased by Baht 3.24 million, finished goods increased 
by Baht 15.88 million but goods in transit decreased by Baht 4.95 million 

4. Property plant and equipment as at 31 December 2017 amounting to Baht 1,352.52 million, decreasing by Baht 71.92 million, 
mainly from acquisition assets during the year by Baht 20.33 million and depreciation expense amounting to Baht 92.25 million.

5. Bank Overdraft and short-term loan from financial institution as at 31 December 2017 amounting to Baht 77.92 million, 
increasing from prior year by Baht 42.92 million; from short-term loan from financial institution by Baht 39.00 million and Bank 
Overdraft by Baht 3.92 million.

6. Trade and other payables as at 31 December 2017 amounted to Baht 191.70 million decreasing from the previous year 
by Baht 28.07 million. The main reason is decreasing of trade payables of the Company by Baht 24.76 million, Other payable and 
Accrued Expense decreasing by Baht 3.03 million and Unearned revenue and Advances Received decreasing by Baht 0.28 million.

7. Long term loan from financial institution as at 31 December 2017 decreased from the previous year by Baht 144.01 million 
from repayment the Company’s loan by Baht 17.04 million and repayment the IGC’s loan by Baht 126.97 million.

8. The Shareholders’ equity as at 31 December 2017 amounted to Baht 1,176.10 million, decreasing from prior year by Baht 
0.79 million. The Company and its subsidiaries had profit for the year amounting to Baht 118.40 million and during the year the 
company recalculated the long-term employee benefits based on actuarial techniques due to the change in retirement age from 
55 to 60 years resulted in an increase in provision for long-term employee benefit of Baht 2.55 million, resulting in decrease in 
profit in such amount. The dividend payment of Baht 102.00 million and dividend paid to non-controlling interests of IGC was 
Baht 14.64 million.

    Units: Million Baht 

  2017 2016 Increase (Decrease)
Assets  2,008.89 2,145.65 (136.76)
Liabilities  832.79 968.76 (135.97)
Shareholders’ equity 1,176.10 1,176.89 (0.79)
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   2017 2016 2015

Liquidity Ratio

 Current Ratio (Times) 1.08 1.26 1.16
 Quick Ratio (Times) 0.69 0.87 0.80
 Cash flow from Operations to current liabilities ratio (Times) 0.56 0.76 0.61
 Account Receivable Turnover (Times) 4.66 5.05 4.74
 Collection Period (Days) 77.20 71.23 76.00
 Inventory Turnover Ratio (Times) 10.86 11.07 10.46
 Average Inventory Turnover Period (Days) 33.14 32.52 34.43
 Payable Turnover Ratio (Times) 6.80 7.17 6.61
 Average Payment Period (Days) 52.92 50.22 54.43
 Cash Cycle (Days)  57.43 53.53 56.00

Profitability Ratio   

 Gross Profit Margin (%) 35.87 37.67 38.66
 Operating Profit Margin(%) 11.02 13.98 14.15
 Other Profit Margin (%) 0.58 1.38 1.27
 Cash Flow Margin (%) 159.61 154.93 151.20
 Net Profit Margin (%) 8.64 11.47 10.81
 Return on Equity : ROE (%) 10.06 15.98 16.16

Efficiency Ratio

 Return on Total Assets : ROA (%) 5.70 8.23 7.29 
 Return on Fixed Assets (%) 15.31 18.66 16.77
 Assets Turnover Ratio (Times) 0.66 0.72 0.67

Financial Policy Ratio

 Debt to Equity Ratio  (Times) 0.71 0.82 1.07
 Interest Coverage Ratio  (Times) 8.19 9.13 7.59
 Cash flow Coverage Ratio - Cash Basis (Times) 0.85 1.47 0.47

Financial Ratio

The table of the Important Financial Ratio of Financial Position and Operating Performance of The Company and its  
Subsidiaries In 3 Years ago.
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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 to monitoring the financial report 
and assessing the internal control system. The opinion of Audit Committee appeared in Report of the Audit Committee in the 
annual report.

Report of Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements

 (Mr. Suradej Boonyawatana) (Mrs. Duangthip Eamrungroj)
 Chairman 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 of the company and company in groups. 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 2017, 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 visits and 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 2017 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, 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  

Report of the Audit Committee
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management system. Property Maintenance and administrative staff of the effective fields, we found no significant weaknesses 
or flaws.
3. Oversight of internal audit 

The internal auditor of the company operates and report directly to the audit committee. In 2017, 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 Legal Department, 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. 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 for more effective and suitable for the 
business of the risk management system. The committee is of the opinion that the company has managed risks that have been 
identified in the year 2017 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 including review the compliance with the anti-corruption 
policy. On March 9, 2017, the Company’s certification as a member of the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
against Corruption (CAC) was renewed by the CAC Council, which certifies that it has policies and systems for the prevention of 
corruption.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 Stock 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 2017, the audit committee is to monitor the appropriateness of the audit, based on the quality of the audit. The suitability of 
the external auditor has based on a review of the financial report. The conference is dedicated to the auditor without management  
meeting which will be informed of the results of the audit and internal control environment independently. The result of the above 
considerations, the qualifications of auditors have quality of the audit team expertise and independence in practice. The committee 
found that the auditors have conducted the audit appropriately for the year 2017, the audit committee’s recommendation to the 
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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 2018 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 2017, 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 2017 
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 2017, the Audit Committee is of the opinion that. The Audit Committee has performed 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, Chairman of  the Executive  
Committee, 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 2017, 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 2017, 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 2017, 
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 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 88 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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Impairment of power plant of a subsidiary company
In determining the impairment loss of the subsidiary’s power plant, as disclosed in Note 13 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 com-
municate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

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. 
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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.

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.

I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report.

Siraporn Ouaanunkun
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3844

EY Office Limited
Bangkok: 16 February 2018
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position (continued)
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2017
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2017
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of comprehensive income (continued)
For the year ended 31 December 2017
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2017
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 December 2017
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to consolidated financial statement
For the year ended 31 December 2017
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