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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 พนกังานม่ันคง 
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”.

THE PREMIER VALUE

คุณค่าของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
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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 15 กมุภาพนัธ์ 2562 มมีตอินมุตัใิห้เสนอการจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2561 ต่อที่ประชมุผูถ้อืหุน้ในวนัที่ 
 25 เมษายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท
** On February 15, 2019, the Board of Directors’ resolution to propose the distribution of dividend for the year 2018 to the Annual Meeting 
 of Shareholders to be held on April 25, 2019 at the rate 0.05 Baht per share

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท

(หน่วย / Unit : ล้านบาท / Million Baht)

 2561 / 2018 2560 / 2017 2559 / 2016  

ข้อมูลทางการเงิน / FINANCIAL DATA

สินทรัพย์รวม / Total Assets  1,911.18  2,008.89 2,145.65 

หนี้สินรวม / Total Liabilities  734.72  832.79 968.76 

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity  1,176.46  1,176.10 1,176.89 

รายได้จากการขายและบริการ / Sale and Service Income  1,329.51  1,362.88 1,541.57 

รายได้รวม / Total Revenues  1,336.12  1,370.82 1,563.15 

ก�าไรขั้นต้น / Gross Profit  452.64  488.93 580.67 

ก�าไรส�าหรับปี / Profit for the year  57.37  118.40 179.26 

อัตราส่วนทางการเงิน / FINANCIAL RATIO

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) / Gross Profit Margin (%)  34.05  35.87 37.67 

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม(%) / Net Profit Margin (%)  4.29  8.64 11.47 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) / Return on Equity (%) 4.88  10.06 15.98 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) / Return on Assets (%)  2.93  5.70 8.23 

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) / Earnings per Share (Baht) * 0.13  0.33 0.52 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) / Dividend per Share (Baht)  0.05 **   0.24  0.36  
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วิสัยทัศน์

VISION

 สรรหาและพฒันาธรุกจิดว้ยนวตักรรม ในกลุ่มผลติภณัฑ์ด้าน  
การอนรุกัษ์น�้า สิ่งแวดล้อม พลงังานสะอาด และวสัดกุ่อสร้าง 
ที่ทนัสมยั พร้อมด้วยบรกิารและระบบบรหิารจดัการ  เพื่อเสรมิสร้าง 
คณุภาพชวีติ สงัคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

 ผสมผสานความรู้และความสามารถทั่วทั้งองค์กรสูค่วามเป็นเลศิ 
ระดบัสากล

 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

“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 4/2560 เมื่อวนัที่ 31 ตลุาคม 2560
The Company’s Vision and Mission have been approved from The Board of Director’s Meeting No. 4/2017 on October 31, 2017

MISSION
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ความภาคภูมิใจ

OUR PRIDE

ด้วยความมุ่งมั่น สู่ความส�าเรจ็ร่วมกนัอย่างยั่งยนืของธรุกจิ พนกังาน และสงัคม ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล 
ท�าให้ในปี 2561 บรษิทัได้รบัรางวลัอนัทรงเกยีรต ิอาท ิ

ได้รับการประกาศรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม CSR-DIW จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการที่ธ�ารงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย จากกระทรวงแรงงาน

Focus on harmonious alignment of success in business, employee and social 
under the philosophy of good governance led us to win the awards in 2018 such as 

Thailand Sustainability Investment from The Stock Exchange of Thailand 
The Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work CSR-DIW Award 

and Thai Labor-Standard Award from The Ministry of Labour
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ในปี 2561 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยมอีตัราการขยายตวัเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตวัสงูสดุในรอบ 6 ปี  
ดังจะเห็นได้จากรายได้ประชากรต่อหัวที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมูลค่าการลงทุน การบริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน 
ส่วนในภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีผลโดยตรงต่อการเติบโตของบริษัท ในปีนี้มีการเติบโตยังไม่สูงมากนัก 
ดังจะเห็นได้จากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในขณะที่พื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตทั้งประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง 
3 ปีติดต่อกัน ส่งผลให้สถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดยังคงมีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทได้พยายามใช้มาตรการเชิงรุก
และรบัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพตลาดในแต่ละพื้นที่ เพื่อรกัษายอดขายและขดีความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัไว้  

อย่างไรกต็ามในระหว่างปี 2561 บรษิทัได้ด�าเนนิการตามกลยทุธ์ในการเพิ่มสดัส่วนการขายในรปูแบบการส่งมอบสนิค้าและบรกิาร 
แบบครบวงจรให้มากขึ้น โดยทมีงานที่มคีวามเชี่ยวชาญร่วมคดิค้นนวตักรรมผลติภณัฑ์ในเรื่องระบบการบรหิารจดัการน�้าแบบครบวงจร  
เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกับคู่ค้าและลูกค้า รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการขายด้านผลิตภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา ซึ่งต่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อย่างสมดุล ท�าให้ 
ในปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้รวม 1,336.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 รอ้ยละ 2.53 และมกี�าไรสทุธจิ�านวน 57.37 ล้านบาท

ทั้งนี้ บรษิทัยงัมุ่งมั่นในการด�าเนนิธรุกจิเพื่อความยั่งยนืร่วมกนั ทั้งธรุกจิ พนกังาน และสงัคม มกีารให้ความส�าคญัต่อประเดน็ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยังคงด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อสรรหาและพัฒนาธุรกิจด้วย
นวตักรรมและระบบการจดัการที่ด ีในกลุ่มผลติภณัฑ์และบรกิารด้านการจดัการน�้า พลงังานสะอาด วสัดแุละอปุกรณ์เพื่อการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สร้างสรรค์รูปแบบของโซลูชั่นส�าหรับการจัดการระบบน�้า
และพลงังานสะอาดอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม และมสี่วนช่วยในการสร้างสรรค์คณุภาพชวีติและสิ่ง
แวดล้อมที่ยั่งยนื

คณะกรรมการบริษัท ยังคงยึดมั่นในการบริหารงาน และการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ
ยึดหลักคุณธรรม ให้ความส�าคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง 
ทกุภาคส่วน โดยในปี 2561 บรษิทัได้รบัการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยนื จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบรษิทั 
ขอขอบคณุ ผูท้ี่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย ลกูค้า คูค้่า พนัธมติรทางธรุกจิ ผูถ้อืหุน้ และพนกังานทกุท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมอืและให้การสนบัสนนุ
การด�าเนนิงานของบรษิทัด้วยดเีสมอมา

คณะกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ
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MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS

In 2018, Thailand’s economy had a higher growth rate than in the previous year, which is the highest expansion in 6 years, as 
can be seen from the increase in per capita income along with the investment value and both the public and private consumption  
that grew as well. For the real estate and construction sectors that directly affect the Company’s growth, their growth this year is 
still not very high as can be seen from the construction materials price index that increased only slightly while the total permitted 
construction area nationwide decreased for 3 consecutive years. As a result, market competition remains intense. The Company 
has tried to use proactive measures that are suitable for the situation and market condition in each area to maintain its sales and 
competitiveness.

However, during the year 2018, the Company operated according to a strategy to increase the proportion of sales in the form 
of delivery of more fully integrated products and services by a work team with expertise in jointly developing product innovation  
in the integrated water management system to create business value together with business partners and customers, including 
the increase of the proportion of sales of the solar power system installed on rooftop products (solar rooftop), which are both 
products that give importance to the environment and use of various natural resources in a balanced manner. As a result, in the 
year 2018, the Company and its subsidiaries had total revenue of 1,336.12 million Baht, decreasing from the year 2017 by 2.53%, 
and net profit of 57.37 million Baht.

The Company is also committed to conducting its business for mutual sustainability of the business, employees and society, 
with a focus on the issue of sustainable development in the economic, social and environmental dimensions. It continues to operate  
under the strategic plan to search for and develop its business with innovation and good management system for its product 
groups and its services in water management, clean energy and materials and equipment for environmental conservation with 
personnel with expertise and a variety of products, creation of forms of solutions for the effective management of water systems 
and clean energy to solve the problems holistically and contribution to the creation of sustainable quality of life and environment.

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 and places importance on anti-corruption in order to build 
the confidence of shareholders, investors and all stakeholders. In 2018, the Company was announced as being a company listed 
in the Thailand Sustainability Investment (THSI) list by the Stock Exchange of Thailand. The Board would like to extend our grati-
tude to all concerned parties, customers, business 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

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการ และกรรมการค่าตอบแทน

Mrs. Duangthip Eamrungroj
Director and Member of 

the Remuneration Committee

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการ

Mrs. Walairat Pongjitt
Director

นายสุรเดช บุณยวัฒน 
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการค่าตอบแทน

Mr. Suradej Boonyawatana
Chairman, and Chairman of 

the Remuneration Committee

นายเอกราช กลัดพันธุ์
กรรมการ

Mr. Ekkarat Kladpan
Director

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

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

the Audit Committee

นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

Mr. Paritud Bhandhubanyong
Independent Director and Member of 

the Audit Committee

นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
กรรมการ

Mrs. Pensri Dettingeng
Director
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MANAGEMENT TEAM
คณะผู้บริหาร

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

Research & Development 

นายปกรณ์ สุขุม
ประธานกรรมการบรหิาร 

Mr. Pakorn Sukhum 
Chairman of the Executive Committee

นายพิสิฐ สัตตะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ งานทรพัยากรบคุคล

Mr. Pisit Satta
Assistant Managing Director - Human Resources 

นางสาวณัฐญา นวลพลับ  
รกัษาการกรรมการผู้จดัการ ธรุกจิสิ่งแวดล้อมและวสัดกุ่อสร้าง  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ งานบญัชกีารเงนิ
Miss Nattaya Nuanplub

Acting Managing Director - Environmental and Building materials Business 
Assistant Managing Director - Accounting & Finance 

นายธีรศักดิ์ วงจันทร์ศิลป์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ งานผลติไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา
Mr. Theerasak Vongchansilp

Assistant Managing Director - Rooftop Solar Energy

นายสมชาย โรจน์อัศวเสถียร
กรรมการบรหิาร ธรุกจิการผลติไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา

Mr. Somchai Rojasavastera
Executive Director - Rooftop Solar Energy Business

นายเดชา แก้วพฤหัสชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ งานวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม

และวสัดกุ่อสร้าง
Mr. Decha Kaewparuehaschai

Assistant Managing Director - Environmental and  
Building Materials Engineering 



Clarifier

Filtration

Membrane
Technology

Softener

RO

Mixbed, EDI

Ultra
Purewater

The process of improving the quality of raw water
so that it can be used for other applications.
การน�าน�้าดิบมาปรับปรุงคุณภาพตามกระบวนการ
เพื่อให้สามารถน�าน�้าไปใช้งานด้านอื่นๆ ต่อไปตามความเหมาะสม

ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้า

ระบบบริหารและจัดการน�้า
แบบครบวงจร

ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้า

ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าเสีย
เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย



การน�าน�้าเสียที่ผ่านการใช้งานแล้ว มาผ่านกระบวนการ
บ�าบัดเพื่อให้น�้าเสียได้คุณภาพตามมาตรฐานของ
กฎหมายหรือข้อก�าหนดของนิคมอุตรสาหกรรม

Wastewater 
Recycle System 

ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าเสีย
เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

Wastewater 
น�้าเสีย

Wastewater Treatment System 
ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

Recycle Water 
น�้าที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่

The process aimed at reducing contaminants in 
wastewater to acceptable levels stipulated by law or 

industrial estates requirements prior to 
discharge into a municipal sewer system.

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าเสียเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

การน�าน�้าเสียที่ผ่านกระบวนการบ�าบัด 
แล้วน�ากลับมาใช้งานด้านอื่นๆ ใหม่

ตามความเหมาะสม
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กลุ่มผลิตภัณฑ์

 กลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่สิง่แวดล้อม  กลุม่ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม 

 กลุม่ธรุกจิไฟฟ้าพลงังานสะอาด 



13    บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

1. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่�าคญั

บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส ์จำากดั (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 2 ธนัวาคม 2518 เพื่อประกอบธรุกจิผลติ และจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการผลติ และจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์ถงับำาบดันำ้าเสยี ภายใต้ตราสนิค้า “SATS” ซึ่งจดัเป็นผู้ผลติและ 
ผูจ้ดัจำาหน่ายรายแรกและรายเดยีวในประเทศที่ผลติและจดัจำาหน่ายให้แก่ผูบ้รโิภคทั่วไป ภายใต้เทคโนโลยจีาก Matsushita Electric Works, Ltd.  
ประเทศญี่ปุ่น บริษัทประสบความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องในด้านการตลาดจนทำาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและ
เป็นที่มาของการเรยีกถงับำาบดันำ้าเสยีว่า “ถงัแซทส์” มาจนกระทั่งถงึปัจจบุนั ต่อมาได้ขยายขอบเขตการดำาเนนิธรุกจิครอบคลมุกลุ่ม
ผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำาบดันำ้าเสยีและระบบสำารองนำ้ารวมทั้งกลุม่ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม ปัจจบุนับรษิทั 
ถือเป็นหนึ่งในผู้นำาในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำาบัดนำ้าเสียและระบบสำารองนำ้า และเป็นหนึ่งในผู้นำาการผลิต
และจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม บรษิทัมทีี่ตั้งสำานกังานใหญ่อยูท่ี่อาคารพรเีมยีร์เพลซ เลขที่ 2 ซอยพรเีมยีร์ 2 
ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร และมโีรงงานผลติขนาดพื้นที่ประมาณ 46 ไร่ ตั้งอยูท่ี่เขตอตุสาหกรรม
กบนิทร์บรุ ีตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีโดยมบีรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั (IGC) เป็นบรษิทัย่อย

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่�าคญัในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา
ปี 2561
 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะ
กรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ด้วยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ต่อเนื่องกนัเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2561  
โดยหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมนิคณุภาพครอบคลมุขั้นตอนต่างๆ ในการจดัการประชมุผู้ถอืหุน้ตั้งแต่ก่อนวนัประชมุ วนัประชมุ  
และภายหลงัวนัประชมุ

 บรษิทัได้รบัผลการประเมนิจากการสำารวจการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนประจำาป ี2561 โดยมผีลคะแนนอยูใ่น
ระดบั “ดมีาก” มคีะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัร้อยละ 80-90 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย โดยการสนบัสนนุ
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ได้รบัตราสญัลกัษณ์
ของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลแห่งชาตจิำานวน 4 ดาว รวมทั้งยงัเป็นบรษิทัที่ได้รบัการจดัอนัดบัอยู่ใน Top Quartile ของ
กลุ่มบรษิทัที่มมีูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในกลุ่ม 1,000-2,999 ล้านบาท ต่อเนื่องกนัเป็นเวลา 
4 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2561

 บรษิทัได้รบัการประกาศรายชื่อ Thailand Sustainability Investment หรอืรายชื่อ “หุน้ยั่งยนื” จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นบรษิทัที่สมคัรเข้าร่วมตอบแบบ ประเมนิความยั่งยนืและมคีะแนนผ่านเกณฑ์การประเมนิความยั่งยนืตามตวัชี้วดั ESG 
(Environmental, Social, Governance: ESG) ในกลุ่มที่มมีูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด ไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 

 บรษิทัได้รบัรางวลัโครงการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างมสี่วนร่วม (CSR-DIW) ต่อเนื่องกนั
เป็นเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2561

 บรษิทัได้รบัรางวลัเชดิชเูกยีรต ิสถานประกอบกจิการที่ธำารงรกัษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย จากกระทรวงแรงงาน โดยการ
เคารพสทิธดิ้านแรงงานเพื่อให้เกดิแรงงานสมัพนัธ์ที่ดใีนสถานประกอบการ ต่อเนื่องกนัเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2561

 บรษิทัได้รบัรางวลัสถานประกอบการดเีดน่ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิาร แรงงาน ระดบัประเทศ จากกระทรวงแรงงาน 
โดยเน้นระบบการจดัการและปฏบิตัเิพื่อดูแลพนกังานด้านสวสัดกิารและแรงงานสมัพนัธ์ที่ดใีนบรษิทั 

 บริษัทได้ดำาเนินการเชิญชวน คู่ค้าภาคเอกชนเข้าร่วมสัมมนา แนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ ซึ่งบรรยายโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) โดยมบีรษิทัคู่ค้า
เข้าร่วมจำานวน 10 ราย และยงัได้ทำาหนงัสอืแจ้งนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่นของบรษิทัให้คู่ค้า และหน่วยงาน
ภาครฐัทราบ

 บริษัทย่อย บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำากัด (PPG) ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและเสร็จสิ้นการชำาระบัญชีเมื่อวันที่ 11 
กรกฎาคม 2561

ภาพรวมการประกอบธรุกจิ
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ปี 2560
 บรษิทัได้รบัการต่ออายกุารรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ จากคณะกรรมการ

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

 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นองค์กรปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้องค์กรสุขภาวะปีที่ 2 ของสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคมไทยและสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) โดยเป็นองค์กรปฏบิตักิาร 3 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการบริหารรายได้เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตปัจจุบัน ความพร้อมก่อนและหลังเกษียณ 2) ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ตนเองของบคุลากรกลุม่เสี่ยง (Non communicable disease - NCD) 3) ด้านการขบัเคลื่อนองค์ความรูข้ององค์กรอย่างเป็นระบบ

 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการนำาร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand 
Voluntary Emission Trading Scheme : Thailand V-ETS) ระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
และสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ อตุสาหกรรมพฒันามูลนธิ ิซึ่งเป็นที่ปรกึษาในการดำาเนนิงานโครงการ วตัถปุระสงค์
เพื่อทดสอบและปรับปรุงระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Measurement, Reporting 
and Verification System หรอื MRV) ปรบัปรงุกฎการดำาเนนิงานของระบบ Thailand V-ETS ให้มคีวามเหมาะสมกบับรบิทของ 
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมของไทยในระบบ Thailand V-ETS มากยิ่งขึ้น และจดัทำาข้อเสนอแนะแนวทางการบรหิารจดัการ
สำาหรบัระบบ Thailand V-ETS

 บรษิทัร่วมกบัพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ จงัหวดัปราจนีบรุ ีในการส่งเสรมิและสนบัสนนุการซ่อมแซม ตรวจเชค็ 
สภาพรถโยก รถวลีแชร์ให้กบัคนพกิารกลุม่พฒันาอาชพีคนพกิารอำาเภอกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีมาอย่างต่อเนื่องทำาให้
บริษัทได้รับโล่ และใบประกาศเพื่อแสดงความขอบคุณจากกลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการอำาเภอกบินทร์บุรี 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 
 บรษิทัได้พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ได้แก่ ถงัดกัไขมนั พ.ีพ.ี (P.P. Grease Trap) ที่ผลติจากวสัดพุลาสตกิโพลเีอทลินี มกีารออกแบบ

ตามหลกัวศิวกรรมเพื่อให้มคีวามแขง็แรง ทนทาน ใช้งานได้สะดวก ทำาความสะอาดได้ง่ายและประสทิธภิาพสูง นอกจากนี้
บรษิทัยงัได้พฒันาผลติภณัฑ์ระบบสำารองนำ้ารุน่ใหม่ที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด ได้แก่ ถงัสำารองนำ้ารุน่อนิทลิเิจ้นท์ 
(Intelligence Water Storage Tank) เป็นถงัสำารองนำ้าที่มกีารออกแบบให้สามารถตดิตั้งปั๊มนำ้าบนถงัสำารองนำ้า ทำาให้ประหยดั
พื้นที่ติดตั้ง ลดปัญหาเสียงรบกวนและความเสี่ยงภัยจากนำ้าท่วม ลดขั้นตอนการติดตั้งระบบสำารองนำ้า ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ได้มาตรฐาน มีรูปลักษณ์สวยงาม ง่ายต่อการดูแลและการบำารุงรักษา รวมถึงมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบผนังกันเสียง
ลวดลายใหม่ แบบลายไทยประยกุต์ มเีอกลกัษณ์และความสวยงาม โดยยงัคงคณุสมบตัใินการป้องกนัเสยีงได้ดเีช่นเดมิ

 บรษิทัได้รบัรางวลัโรงงานต้นแบบ ด้านการบรหิารจดัการนำ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ จากสถาบนันำ้าเพื่อความยั่งยนืสภาอตุสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยและกรมทรพัยากรนำ้าบาดาล โดยเน้นให้มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้าตามหลกั 3R คอื Reduce Reuse 
Recycle 

 บรษิทัได้รบัรางวลั Sustainability Awards 2016 ประเภทรางวลั Rising Star จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผล
จากการที่บรษิทัดำาเนนิงานทั้ง 3 ด้านคอื ทำาความดแีละให้ต่อสิ่งแวดล้อม ทำาความดแีละให้ต่อสงัคม ทำาความดแีละให้ต่อ
การเป็นบรรษทัภบิาล

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

 บรษิทัได้รบัรางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านพฒันาการโลจสิตกิส์อตุสาหกรรมดเีด่น ด้านความมุง่มั่นพฒันาระบบคลงัสนิค้า  
และรางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านความมุง่มั่นพฒันาโลจสิตกิส์ในองค์กรจากกระทรวงอตุสาหกรรมโดยสำานกัโลจสิตกิส์  
กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่

 บริษัทได้รับรางวัลโรงงานต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ระดับประเทศจาก
กระทรวงแรงงาน โดยเน้นระบบการจดัการและปฏบิตัดิ้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ตามระบบมาตรฐานสากลต่อเนื่องกนัเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2559 
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 บรษิทัได้รบัรางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิาร แรงงาน ระดบัประเทศจากกระทรวงแรงงาน 
โดยเน้นระบบการจดัการและปฏบิตัเิพื่อดูแลพนกังานด้านสวสัดกิารและแรงงานสมัพนัธ์ที่ดใีนบรษิทั ต่อเนื่องกนัเป็นเวลา 3 ปี  
ตั้งแต่ปี 2557-2559 

 บรษิทัได้เข้าร่วมเป็นองค์กรปฏบิตักิาร ศนูย์การเรยีนรูอ้งค์กรสขุภาวะปีที่ 1 ร่วมกบัสมาคมอตุสาหกรรมไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์
และโทรคมนาคมไทยและสำานกังานกองทนุ สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (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) 

2. โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โครงสร้างการถอืหุ้นของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย เป็นดงันี้

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อินฟินิท กรีน จ�ากัด 
(IGC)

75.60 %

บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั (IGC) เป็นผู้ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ซึ่งจดัอยู่ในประเภทผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก 
(Very Small Power Producer หรอื VSPP) โดยมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และได้รบัการสนบัสนนุจากโครงการ
สนบัสนนุพลงังานทดแทนของสำานกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังานโดยแหล่งรายได้หลกัมาจากค่าไฟฟ้าและเงนิส่วนเพิ่ม
ราคารบัซื้อไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟา้สว่นภมูภิาคโดยบรษิทัถอืหุน้ใน IGC คดิเปน็สดัส่วนรอ้ยละ 75.60 ของทนุจดทะเบยีนของ IGC 

3. ความสมัพันธ์กบักลุ่มธรุกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ่
-ไม่ม ี-
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โครงสร้างรายได้

บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีารประกอบธรุกจิในปัจจบุนั แบ่งตามกลุ่มผลติภณัฑ์เป็น 3 กลุ่มดงันี้
1. กลุ่มผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
2. กลุ่มผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม
3. กลุ่มธรุกจิไฟฟ้าพลงังานสะอาด

  รายได้รวม	 ด�าเนนิการ	 %การถอืหุน้	 ปี	2561	 ปี	2560	 ปี	2559

	 	 	 โดย ของบรษิทั ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.กลุ่มผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บรษิทั - 745.68 55.81 774.08 56.47 906.64 58.00

2.กลุ่มผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้าง บรษิทั - 341.87 25.59 342.46 24.98 320.69 20.52
 และอตุสาหกรรม

3.กลุม่ธรุกจิไฟฟ้า พลงังานสะอาด* IGC 75.60 241.96 18.11 246.34 17.97 263.63 16.86

4.กลุ่มผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า บรษิทั - - - - - 50.61 3.24
 ที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน**

รวมรายได้จากการขายและบรกิาร   1,329.51 99.51 1,362.88 99.42 1,541.57 98.62

รายได้อื่น    6.61 0.49 7.94 0.58 21.58 1.38

รายได้รวม   1,336.12 100.00 1,370.82 100.00 1,563.15 100.00

หมายเหต ุ:	 *	 รายได้จากการขายและบรกิารของกลุ่มธรุกจิไฟฟ้าพลงังานสะอาด	ค�านวณรวมรายได้จากเงนิส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า	(Adder)
	 **	 บรษิทัได้หยดุจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังานในปี	2559	

ลกัษณะการประกอบธรุกจิแต่ละกลุม่ผลติภณัฑ์	

1.	กลุม่ผลติภัณฑ์เพือ่ส่ิงแวดล้อม	และกลุ่มผลิตภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม

1.1	ลกัษณะผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร
กลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่ส่ิงแวดล้อม	
บริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิต นำาเข้า จัดจำาหน่ายสินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์

หลกัๆ ดงันี้ 
 ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

ปัจจุบันวัสดุที่ใช้ในการผลิตถังบำาบัดนำา้เสยีโดยทั่วไปมีด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ วัสดไุฟเบอร์กลาสและวัสดุพลาสติกโพลีเอทิลีน 
ขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทของการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 
2 ประเภท ดงันี้

- ระบบบำาบดันำ้าเสยีสำาหรบับ้านพกัอาศยั อาคารพาณชิย์ทั่วไป มทีั้งประเภทระบบเตมิอากาศและระบบไม่เตมิอากาศ ภายใต้

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ
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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�้ำใช้
บรษิทัเป็นผู้จดัจำาหน่ายอปุกรณ์สำาหรบัระบบนำ้าเสยี ได้แก่ อปุกรณ์ปั๊มนำ้าเสยีและเครื่องเตมิอากาศซูรูม ิ(TSURUMI) เครื่องเตมิ

อากาศแอร์เพยีว (AIR PURE) เครื่องเตมิอากาศฟลุ๊คส์ (FUCHS) และอปุกรณ์สำาหรบัระบบนำ้าใช้ ได้แก่ ปั๊ม EBARA
 ระบบส�ำรองน�้ำ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายถังสำารองนำ้าซึ่งผลิตจากไฟเบอร์กลาสและพลาสติกโพลีเอทิลีน ภายใต้ตราสินค้า “PP”  
ถงัสำารองนำ้าของบรษิทัสามารถแบ่งตามขนาดได้ 2 ประเภท คอื 

- ถงัสำารองนำ้าทั่วไปโดยมขีนาดความจตุั้งแต่ 500 – 4,000 ลติร ซึ่งเหมาะสำาหรบับ้านเรอืนที่อยูอ่าศยั รวมถงึอาคารต่างๆ เช่น ถงัสำารองนำ้า 
พ.ีพ.ี ด ีแท้งค์ (P.P. D- TANK) พ.ีพ.ีวงิค์ (P.P. WINK) พ.ีพ.ีเซฟ (P.P. SAFE)  และถงัสำารองนำ้ารุน่อนิทลิเิจ้นท์ (Intelligence Water Storage Tank) 
ซึ่งมกีารออกแบบให้สามารถตดิตั้งป๊ัมนำ้าบนถงัสำารองนำ้า ทำาให้ประหยดัพื้นที่ตดิตั้ง ลดปัญหาเสยีงรบกวนและความเสี่ยงภยัจากนำ้าท่วม  
ลดขั้นตอนการตดิตั้งระบบนำ้า ประหยดัค่าใช้จ่าย ได้มาตรฐาน มคีวามสวยงาม ง่ายต่อการดูแลและบำารงุรกัษา 

- ถงัสำารองนำา้ขนาดใหญ่ ผลติจากวสัดไุฟเบอร์กลาส คณุภาพสูงมคีวามแขง็แรงโดยมขีนาดความจตุั้งแต่ 5,000 – 100,000 ลติร 
ซึ่งเหมาะสำาหรบัอาคารหรอืโรงงานต่างๆ เช่น ถงัสำารองนำ้าบิ๊กแท้งค์ (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 สนิค้ารุ่นมาตรฐานภายใต้ตราสนิค้า Maxfil-UF เป็นผลติภณัฑ์พื้นฐานในการคดักรองระบบ UF 
(Ultrafiltration) เพื่อทำาระบบนำ้าประปา เป็นต้น อีกทั้งสามารถออกแบบระบบการจัดการเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการดูแล
ระบบ เช่น ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลและซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จัดการผ่านระบบ IT เพื่อความรวดเร็วในการทำารายงาน
และความแม่นยำาเรื่องการตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบ

 ระบบบ�ำบัดอำกำศเสีย 
บรษิทัเป็นผูอ้อกแบบ ผลติและจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์ระบบกรองอากาศ และระบบบำาบดักลิ่น ได้แก่ สครบัเบอร์ (Scrubber) ไบโอ  

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

บริษัทให้บริการ รับออกแบบ ปรับปรุง แนะนำา และดูแลจัดการระบบนำ้าและระบบบำาบัดนำ้าเสีย ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ของอาคารประเภทต่างๆ แบบครบวงจร โดยนายช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีประเภท 
การให้บรกิารดงันี้

- การให้บรกิารระบบบำาบดันำ้าเสยีขนาดเลก็
- การให้บรกิารระบบบำาบดันำ้าเสยีขนาดใหญ่
- การให้บรกิารซ่อมอปุกรณ์สำาหรบัระบบนำ้าดแีละนำ้าเสยีทกุชนดิ
- การให้บรกิารการวเิคราะห์คณุภาพนำ้าเสยี 
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้ำง และอุตสำหกรรม 
บริษัทดำาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบและติดตั้งวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่ทำา 

จากซีเมนต์เสริมใยแก้ว พลาสติกเสริมใยแก้ว วัสดุอะครีลิคเสริมใยแก้ว ผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูป และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และผลิตภัณฑ์สำาหรับงาน
โครงการ โดยสามารถแบ่งประเภทของแต่ละผลติภณัฑ์ได้ดงันี้

 ผนังเบำส�ำเร็จรูป บัวประดับ และวัสดุตกแต่งส�ำหรับงำนสถำปัตยกรรมอำคำร 
บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจำาหน่ายวสัดตุกแต่งอาคาร ที่ผลติจากวสัดซุเีมนต์เสรมิใยแก้วที่สามารถตอบสนองต่อการออกแบบไดต้าม

จนิตนาการของสถาปนกิ ในรปูแบบลกัษณะที่ซบัซ้อนยากแกก่ารผลติและตดิตั้งได้โดยวสัดทุั่วไปในท้องตลาด วสัดซุเีมนต์เสรมิใยแก้ว 
มีนำ้าหนักเบาแต่มีความทนทานและทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศ สามารถนำามาออกแบบใช้ในเกือบทุกอาคาร ตอบสนองต่อรูปแบบ 
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ทั้งอาคารย้อนยคุและทนัสมยั มคีวามเหมาะสมต่อการนำาไปออกแบบปรบัปรงุอาคารเก่าที่ต้องการลดภาระนำ้าหนกับรรทกุของโครงสร้าง
อาคารเก่าและมคีวามรวดเรว็ในการผลติและตดิตั้งใช้งาน

 ระบบผนังกันเสียง
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายระบบผนังกันเสียง โดยได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการควบคุมเสียงและ

ออกแบบระบบผนงักนัเสยีงจากบรษิทั ASAHI BUILDING-WALL CO., LTD ประเทศญี่ปุ่น โดยผลติภณัฑ์ระบบควบคมุเสยีงผลติจาก
วสัดหุลากหลายชนดิ ได้แก่ ซเีมนต์เสรมิใยแก้ว พลาสตกิเสรมิใยแก้ว เหลก็ขึ้นรูป อะครลีคิ เป็นต้น ทั้งนี้ผลติภณัฑ์ระบบผนงักนัเสยีง
สามารถออกแบบโดยใช้หลกัการควบคมุเสยีงรบกวน การลดระดบัเสยีงรบกวน ด้วยการสะท้อน กระจายเสยีง และดูดซบัเสยีง โดย
มปีระสทิธภิาพในการลดระดบัเสยีงรบกวนจากแหล่งกำาเนดิเสยีงและลดระดบัเสยีงรบกวนในจดุรบัผลกระทบจากเสยีง โดยออกแบบ
ให้สามารถใช้กบัโครงการในระบบจราจร โครงการอาคารที่พกัอาศยั และโรงงานอตุสาหกรรม

 หลังคำและผนังเหล็กขึ้นรูปส�ำหรับอำคำรและโรงงำน
บรษิทัเป็นผู้จำาหน่ายและให้บรกิารตดิตั้งระบบหลงัคาและผนงัเหลก็ขึ้นรูป ผลติภณัฑ์หลงัคาและผนงัเหลก็ขึ้นรูป ถูกออกแบบ

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

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

สำาเรจ็รูป ชั้นวางของ ถาดอาบนำ้า ผนงัและพื้นห้องนำ้า โดยใช้วสัดทุี่มคีณุภาพสูง ได้แก่ วสัดอุะครลีคิและวสัดไุฟเบอร์กลาส
 ท่อทนต่อสำรเคมี ถังบรรจุสำรเคมี และอุปกรณ์ทนต่อสำรเคมี

บรษิทัเป็นผู้ผลติและจำาหน่าย ท่อทนต่อสารเคม ีถงับรรจสุารเคม ีและอปุกรณ์ทนต่อสารเคม ีได้ถูกออกแบบ ทดสอบตามหลกั
วศิวกรรมและผลติด้วยเครื่องจกัรที่ทนัสมยัด้วยระบบ Auto Spray และ Filament Winding โดยเลอืกใช้วสัดทุี่มคีณุภาพสูงและทนต่อ
การกดักร่อนจากสารเคมทีี่สมัผสัและบรรจ ุและยงัเหมาะสมกบัการใชใ้นงานอตุสาหกรรมได้อย่างปลอดภยั มกีารให้บรกิาร ออกแบบ 
แนะนำา ผลติและจำาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ผลิตภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำ (Solar rooftop) 
บริษัทเป็นผู้ให้บริการสำารวจ ออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบ ผลิตภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง 

บนหลงัคา (Solar rooftop) และยงัเป็นตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์ อปุกรณ์ต่างๆ ของระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ (Solar 
PV System) จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของโลก อาทิ แผงโซล่าเซลล์ REC จากประเทศนอร์เวย์ JINKO จากประเทศจีน 
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั SMA จากประเทศเยอรมน ีอปุกรณ์จบัยดึแผงโซล่าเซลล์ (Mounting Structures)  
ซึ่งเป็นเทคโนโลยจีากประเทศออสเตรเลยี แบตเตอรี่สำาหรบัระบบกกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage Systems) จากระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังาน 
แสงอาทติย์ เพื่อนำามาใช้ในการตดิตั้งให้กบัลูกค้าโครงการของบรษิทั และเพื่อการจำาหน่ายให้ผู้ซื้อทั่วไป

1.2	การตลาดและภาวะการแข่งขนั
1) กลยุทธ์กำรแข่งขันและทิศทำงกำรด�ำเนินงำน
บรษิทัมุ่งเน้นปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารจดัการภายในให้มปีระสทิธภิาพ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาบคุลากร รวมถงึการจดัการ

องค์ความรู ้(Knowledge Management) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและสง่เสรมิให้เกดิการตอ่ยอดและสร้างนวตักรรม 
โดยคำานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำาคัญและให้คุณค่ากับผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ด้านของธุรกิจ โดยมุ่งตอบสนองและรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาดได้รวดเร็ว และการวางแผนไปสู่อนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่การร่วมมือระหว่างบริษัท คู่ค้าและ
พนัธมติรทางธรุกจิ รวมไปถงึพฒันากระบวนการทำางานที่มปีระสทิธภิาพเพิ่มขึ้นเพื่อการเตบิโตอย่างยั่งยนื 

กลยุทธ์และทิศทำงกำรด�ำเนินงำน ที่บริษัทน�ำมำใช้ แบ่งออกเป็น 5 ด้ำน ได้แก่
 ด้ำนธุรกิจ 

บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า มีการนำาข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนงานขายให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของสนิค้าเดมิ และวางตลาดผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง การขยายตลาดไปยงัภูมภิาคตามทศิทางแนวโน้มการเตบิโตที่มกีารกระจายตวัไปยงัภูมภิาค การค้าชายแดน รวมถงึการเพิ่ม
ช่องทางการจำาหน่ายในต่างประเทศ เพื่อให้มกีารกระจายรายได้จากแหล่งต่างๆ นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารพฒันาสนิค้าเพื่อให้มรีาคา 
ที่แข่งขนัได้ สร้างความแตกต่างจากผลติภณัฑ์ในท้องตลาด การให้คำาแนะนำาปรกึษาก่อนการขายและบรกิารหลงัการขายแบบครบวงจร 
แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตราสนิค้าและองค์กรในการขบัเคลื่อนคณุค่าทางธรุกจิร่วมกนั ตลอดจนการสร้างกจิกรรมส่งเสรมิ
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การขายต่างๆ ผ่านช่องทางเดมิและช่องทางใหม่ รวมถงึการศกึษารูปแบบทางธรุกจิที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มของสงัคมและ
ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้ยอดขายสามารถเตบิโตได้ 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารพฒันาธรุกจิ ผลติภณัฑ์และบรกิารร่วมกบัผู้ผลติ ผู้จดัจำาหน่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ได้สนิค้า
ที่มคีณุภาพ ราคาที่เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิและกำาลงัซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สามารถแข่งขนัได้รวมไปถงึการศกึษารูปแบบ
ธรุกจิใหม่ๆ กบัคู่ค้า

 ด้ำนกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
บรษิทัได้มกีารศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคผ่านโครงการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ (Customer Relationship Management :CRM) ที่ทาง

บรษิทัได้จดัทำาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทกุปี มกีารใช้โปรแกรมสำาเรจ็รปูเพื่อช่วยในการบรหิารฐานข้อมลูให้มปีระสทิธภิาพ เพื่อตดิตาม
ความเปลี่ยนแปลงของลกูค้ากลุม่เป้าหมายและคูแ่ข่งอย่างใกล้ชดิ และนำามาวเิคราะห์เพื่อหาจดุอ่อน จดุแขง็ และโอกาสในการพฒันา
ปรบัปรงุการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่สอดรบักบัความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 ด้ำนกำรจัดกำรภำยใน
บรษิทัได้มกีารปรบัปรงุการบรหิารงานภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั เพิ่มประสทิธภิาพการทำางาน 

ลดความซำ้าซ้อน ลดต้นทนุ และนำาไปสูก่ารสร้างโอกาสใหม่ๆในการดำาเนนิงาน ทั้งนี้บรษิทัมกีารจดัตั้งคณะกรรมการข้ามสายงาน อาท ิ
คณะกรรมการพจิารณาสนิเชื่อซึ่งมกีารประชมุและตดิตามหนี้ที่มปีัญหาอย่างสมำา่เสมอและควบคมุลูกหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
คณะทำางานด้านผลติภณัฑ์เพื่อให้ทนักบัสถานการณ์ภายนอก  

 ด้ำนกำรจัดกำรบุคลำกร 
บริษัท ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยให้ความ

สำาคญัต่อการพฒันาขดีความสามารถของพนกังานอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกบัการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั ทั้งนี้บรษิทัได้เน้น
การพฒันาที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องผ่านการกำาหนดหลกัสูตรการพฒันาทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัโิดยบคุลากรภายในที่มคีวามรู้
ความชำานาญ รวมทั้งมกีารสรรหาวทิยากรจากภายนอกที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้ถ่ายทอด

ทั้งนี้ บริษัทยังมีการวางแผนการสืบทอดตำาแหน่งงานโดยจัดทำา Succession Plan สำาหรับตำาแหน่งงานระดับบริหารของบริษัท
โดยเฉพาะตำาแหน่งที่ผู้บรหิารในปัจจบุนัจะมกีารเกษยีณอาย ุโดยมกีารพฒันาพนกังานที่เป็น Talent และ Successor ให้มคีวามพร้อม
สำาหรบัตำาแหน่งงานในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำางานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัย
โดยผ่านโครงการ Happy 8 Workplace รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรบัปรงุและเสรมิสร้างขดีความสามารถด้านการบรหิารองค์กรและบคุลากร
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบคุลากรถอืเป็นทรพัยากรที่มคีณุค่าต่อการสร้างความเจรญิเตบิโตอย่างเข้มแขง็และยั่งยนืขององค์กร

 ด้ำนนวัตกรรม
การจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเป็นส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ สินค้า และบริการในระยะยาว เพื่อสร้างความ 

ได้เปรียบในการแข่งขันและทำาให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ฝ่ายบริหารจึงมีการผลักดันโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมขึ้นภายใน
องค์กร โดยร่วมมอืกบัสำานกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(National Innovation Agency) พฒันากระบวนการจดัการนวตักรรม  เพื่อกระตุ้นให้
เกดิการค้นคว้า  ความคดิสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด มคีณะกรรมการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
ใหม่ที่ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทที่ดำาเนินการร่วมกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ภายนอก
บริษัทเพื่อดำาเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการของตลาด วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมอย่างครบวงจร 
โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลติภณัฑ์เดมิและการค้นคว้าหานวตักรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่  

2)	แนวโน้มอตุสาหกรรม	
จากการเป็นกลุ่มผลติภณัฑ์ที่แปรผนัและได้รบัผลกระทบโดยตรงจากภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ทั้งในส่วนของอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการอยู่อาศยั อาคารเพื่อการพาณชิย์ อตุสาหกรรม และสาธาณูปโภคขั้นพื้นฐาน ดงันั้นแนวโน้มอตุสาหกรรมจงึเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกบัภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์และอตุสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศในภาพรวม

สืบเนื่องจากสถานการณ์ของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในปี 2560 มีอัตราการชะลอตัวลดลง
อย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ทำาให้มอีปุทานใหม่เพิ่มเข้าสู่ตลาดไม่มากนกั ดงัจะเหน็ได้จากในปี 2561 พื้นที่ก่อสร้างที่ได้รบัอนญุาต 
ทั้งประเทศลดลง 10.7% ถงึแม้ในปี 2561 มกีำาลงัซื้อบางส่วนกลบัมาจากการหมดภาระหนี้รถคนัแรก แต่กเ็ป็นเพยีงส่วนช่วยให้สามารถ
ระบายอปุทานส่วนเกนิคงค้างสะสมได้มากขึ้น ปัจจยัต่างๆ นี้ส่งผลกระทบต่อตลาดของผลิตภณัฑ์กลุ่มสิ่งแวดล้อมและวัสดกุ่อสร้าง 
ทำาให้เกดิภาวะการแขง่ขนัรนุแรงยิ่งขึ้นตลอดทั้งปี เนื่องจากกำาลงัการผลติคงเหลอืเพิ่มขึ้น โดยแนวโน้มอตุสาหกรรมเป็นการใช้กลยทุธ์
ด้านราคาในการรกัษายอดขายและส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละบรษิทัไว้

แนวโน้มอุตสาหกรรมภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปี 2562 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จากการ
ลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น และปัจจัยบวกจากการเดินหน้าโครงการพื้นฐานของภาครัฐทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ การเร่ง
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พฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) การลงทนุของอสงัหารมิทรพัยต์ามแนวโครงการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และโครงการบ้านล้านหลงัของธนาคารอาคารสงเคราะห์

3)	ภาวะการแข่งขนั	
บรษิทัถอืเป็นหนึ่งในผูน้ำาการผลติและจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรมและพลงังานสะอาด  

ซึ่งเป็นสนิค้าและบรกิารที่ต้องอาศยัความรูแ้ละความเชี่ยวชาญทางด้านวศิวกรรม โดยบรษิทัมขีดีความสามารถในการแข่งขนัหลายด้าน  
ทั้งความเชี่ยวชาญของบคุลากร การผลติ คณุภาพของผลติภณัฑ์ การส่งมอบที่ทนัเวลา สนิค้ามคีวามหลากหลายและการให้บรกิาร
ที่ครบวงจร ซึ่งมุ่งเน้นในการทำาตลาดระดับกลางถึงระดับบนของกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย 
คอนโดมิเนียม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนโครงการสาธารณูปโภคของภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้ให้บริการ
ด้านการจดัการระบบนำ้าอย่างครบวงจร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวโน้มของตลาดอตุสาหกรรม และสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
เพื่อช่วยอนรุกัษ์ทรพัยากรนำ้าให้ใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น

จากสภาวะเศรษฐกจิที่เตบิโตไม่มากนกั จงึส่งผลต่อกำาลงัซื้อของผูบ้รโิภค ตลอดจนการเตบิโตในภาคอสงัหารมิทรพัย์ และการก่อสร้าง 
ที่มเีพยีงเลก็น้อย ทำาให้สถานการณ์การแข่งขนัทางการตลาด มสีภาวะการแข่งขนัรนุแรงมากขึ้นเมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่าน เพื่อรกัษายอดขาย 
และช่วงชงิส่วนแบ่งทางการตลาด อย่างไรกต็ามบรษิทัได้พยายามบรหิารจดัการทั้งกระบวนการให้มปีระสทิธภิาพ โดยมมีาตรการเชงิรกุ 
และรบัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพตลาดในแต่ละพื้นที่ เพื่อรกัษาขดีความสามารถในการแข่งขนั

สำาหรบัผลติภณัฑ์ระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา (Solar rooftop) สภาวะของตลาดมกีารแข่งขนัสูง
มากขึ้นจากปีก่อนๆ จากการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการภายในประเทศ และผู้ประกอบการที่มาจาก
ต่างประเทศที่เข้าสู่ตลาดประเทศไทยโดยการตั้งโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) ขึ้นในประเทศไทย และการเป็นผู้แทน
จำาหน่ายอปุกรณ์หลกัในระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ โดยการแข่งขนัมุ่งเน้นการทำาธรุกจิในรูปแบบการเป็นผู้รบัเหมางาน
โครงการต่างๆ จากทั้งภาครฐัและภาคเอกชน ทำาให้เกดิการแข่งขนัด้านราคาและการให้บรกิารสูงมากขึ้น อกีทั้งยงัมตี้นทนุการตดิตั้ง
อปุกรณ์ป้องกนัไฟไหลย้อนกลบัตามข้อกำาหนดของการไฟฟ้า ซึ่งทำาให้ต้นทนุการตดิตั้งสูงขึ้นมาก อย่างไรกต็ามสบืเนื่องจากนโยบาย
การกดีกนัสนิค้าราคาถูกจากจนีของสหรฐัอเมรกิาและยโุรป ซึ่งมกีารตั้งกำาแพงภาษกีบัแผงเซลล์แสงอาทติย์ที่ผลติจากประเทศจนี จงึ
ทำาให้ผู้ผลติจากประเทศจนีจำาเป็นต้องหาทางระบายสนิค้าไปยงัภูมภิาคอื่นรวมถงึประเทศไทย จงึทำาให้ต้นทนุแผงเซลล์แสงอาทติย์มี
แนวโน้มที่จะลดลง และส่งผลให้ต้นทุนรวมของการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปลดลงด้วย ซึ่งจะทำาให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น 
และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทั 

อย่างไรกต็ามจากทศิทางตามแผนธรุกจิของบรษิทัไม่ได้มุง่เน้นรบังานลกูค้าโครงการภาครฐัเป็นหลกัแต่มุง่เน้นให้บรกิาร ทั้งการจำาหน่าย
อปุกรณ์ และการทำางานโครงการกบักลุม่ลกูค้าภาคเอกชน กลุม่ผูร้บัเหมางานตดิตั้งระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา
อาคารพาณชิย์ต่างๆ อาท ิโรงแรม รสีอร์ท อพาร์ทเมนท์ กลุม่โรงงานอตุสาหกรรม อาคารคลงัสนิค้า กลุม่ลกูค้าที่เป็นบ้านพกัที่อยูอ่าศยั 
ที่มวีตัถปุระสงค์หลกัในการใช้ผลติภณัฑ์นี้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าของอาคารในปัจจบุนัและในระยะยาวที่มค่ีาไฟฟ้าจะปรบัตวัสงูขึ้นตามต้นทนุ
การจดัหาพลงังานไฟฟ้าของประเทศ และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัอาคารของตน อกีทั้งมาตรการส่งเสรมิการลงทนุเพื่อปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพการผลติและส่งเสรมิให้เกดิการปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัรเพื่อการประหยดัพลงังานและการใช้พลงังานทดแทน เพื่อลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมนั้น ได้มกีารประกาศขยายระยะเวลาการส่งเสรมิไปจนถงึปลายปี 2563 จงึทำาให้ได้รบัการตอบรบัที่ดจีากกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
ดังกล่าว อีกทั้งบริษัทเน้นการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในระดับราคาที่เหมาะสม พร้อมบริการหลังการขาย และมุ่งทำาการขาย  
การตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่พิจารณาเรื่องของคุณภาพงานเป็นหลักทำาให้การแข่งขันในกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับ 
กลุม่ลกูค้าระดบักลางถงึระดบัล่างที่เน้นด้านราคาเป็นหลกั รวมไปถงึทศิทางนโยบายของภาครฐัที่จะมกีารส่งเสรมิพลงังานแสงอาทติย์
ในอนาคตอนัใกล้เช่น โครงการระบบไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ภาคประชาชน โครงการระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์
ที่ตดิตั้งบนหลงัคาแบบเสร ีซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางธรุกจิในระยะยาวให้กบับรษิทัในอนาคต

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการขยายการเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จาก
ผู้ผลติที่มคีณุภาพระดบัโลกให้มจีำานวนแบรนด์มากขึ้น อาทเิช่น เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบัยี่ห้อ ABB จาก
ประเทศสวติเซอร์แลนด์ และยี่ห้อ Delta จากประเทศไต้หวนั ซึ่งช่วยให้บรษิทัสามารถขยายตลาดได้ครอบคลมุทกุระดบั และช่วยให้
บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้ดี แข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้มีแนวโน้มในการทำากำาไรได้ดียิ่งขึ้น ในปีนี้
บรษิทัยงัมแีผนที่จะเพิ่มจำานวนการเป็นตวัแทนผลติภณัฑ์ อย่างต่อเนื่อง และมแีผนที่จะเพิ่มกลุ่มผลติภณัฑ์ใหม่ที่สามารถต่อยอดจาก
ระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา รวมถงึนวตักรรมใหม่ๆ อาทเิช่น ระบบกกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage 
System), แท่นชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger), อปุกรณ์สำาหรบัระบบโครงข่ายอจัฉรยิะหรอื Smart Grid เป็นต้น

4)	กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบรษิทัสามารถแยกออกได้เป็น 4 กลุ่มหลกั ได้แก่ 1) อาคารที่พกัอาศยั หมู่บ้านจดัสรร 2)โรงงานอุตสาหกรรม 

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

นอกจากนี้บรษิทัมนีโยบายที่จะขยายการส่งออกไปยงัต่างประเทศ เช่น กมัพชูา ลาว เมยีนมาร์ เวยีดนาม สงิคโปร์ ญี่ปุน่ เป็นต้น 
โดยการเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าในต่างประเทศ การแต่งตั้งตวัแทนจำาหน่าย การแสวงหาโอกาสในการลงทนุในต่างประเทศ เนื่องจาก
เล็งเห็นโอกาสจากการที่ประเทศเหล่านี้เริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาในด้านมลภาวะทางนำ้าเพิ่มขึ้น ตลอดจน 
การขยายตวัของภาคอสงัหารมิทรพัย์ และภาคอตุสาหกรรม ซึ่งมโีอกาสทางการตลาดอกีมาก

5)	การจ�าหน่ายและช่องทางการจดัจ�าหน่าย
สำาหรบัช่องทางการจดัจำาหน่ายในประเทศของบรษิทัสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ 
 1) กำรขำยให้กับลูกค้ำเจ้ำของโครงกำร ผู้รับเหมำ และลูกค้ำทั่วไป
 บรษิทัจะเน้นขายสนิค้าให้แก่เจ้าของโครงการ ทั้งโครงการภาครฐั เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสต่ีางๆ และโครงการภาคเอกชน 

เช่น โครงการหมู่บ้านจดัสรร โครงการก่อสร้างอาคาร โรงงานต่างๆ หรอืขายตรงผ่านผู้รบัเหมาหรอืสถาปนกิ ซึ่งเป็นผู้กำาหนดลกัษณะ
สนิค้าที่ใช้ในโครงการ สำาหรบักลยทุธ์การจดัจำาหน่ายแบบการขายตรงประกอบด้วย การใช้พนกังานขาย การจดัตั้งสำานกังานขาย และ
การจดังานนทิรรศการ/สื่อสิ่งพมิพ์/เวบ็ไซต์ของบรษิทั 

 2) กำรขำยผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำย
 สำาหรบัการขายในประเทศ ตวัแทนจำาหน่ายของบรษิทัจะเป็นร้านขายวสัดกุ่อสร้าง ซึ่งมทีั้งในกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดั 

ตวัแทนจำาหน่ายของบรษิทัมคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบับรษิทัมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้บรษิทัมกีารพจิารณาคดัเลอืกตวัแทนจำาหน่าย โดยพจิารณา 
จากการดำาเนนิธรุกจิขายวสัดกุ่อสร้างและประปา และมหีน้าร้านและตั้งอยู่ในทำาเลที่ด ีตลอดจนมฐีานะทางการเงนิที่ดี

สำาหรบัการจดัจำาหน่ายในต่างประเทศ บรษิทัได้แต่งตั้งตวัแทนจำาหน่ายสนิค้า การขายผ่านผูผ้ลติในต่างประเทศ โดยการจำาหน่าย
สนิค้าทั้งในตราสนิค้าของบรษิทัเอง และเป็นผู้รบัจ้างผลติสนิค้าในตราสนิค้าของผู้ว่าจ้าง 

1.3	การจัดหาผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร
1)	การจดัหาวตัถดุบิและผลิตภัณฑ์
จากนโยบายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ที่ให้ความสำาคัญต่อคุณภาพของสินค้า บริษัทจึงได้จัดตั้งคณะทำางานบริหาร 

ห่วงโซ่อุปทานเข้ามาดูแลและบริหารจัดการกระบวนการตั้งแต่ความต้องการของลูกค้า การจัดซื้อ การผลิต จนถึงการส่งมอบ  
การจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทจะมุ่งเน้นด้านคุณภาพ ราคา ระยะเวลาในการส่งมอบ ซึ่งโดยปกติจะจัดซื้อภายในประเทศ แต่จะมี
วตัถดุบิและผลติภณัฑ์บางรายการที่ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ เช่น อปุกรณ์ระบบนำ้าและระบบนำ้าเสยี อปุกรณ์การผลติไฟฟ้าที่ตดิตั้ง 
บนหลงัคา ทั้งนี้ในการสั่งซื้อวตัถดุบิ ฝ่ายจดัซื้อ ฝ่ายขายและฝ่ายผลติจะนำาข้อมลูความต้องการของลกูค้ามาวางแผนการจดัหาวตัถดุบิ
และผลติภณัฑ์ร่วมกนั ส่งผลให้ที่ผ่านมา บรษิทัไม่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนวตัถดุบิ

ในส่วนของนโยบายการคัดเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์นั้น มีการกำาหนดให้ผู้ส่งมอบต้องขึ้นทะเบียนและคุณภาพ 
ต้องผ่านการทดสอบและได้มาตรฐานตามที่บริษัทต้องการ ทั้งนี้บริษัทจะเน้นพิจารณาคัดเลือกผู้ส่งมอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
การจดัการด้านคณุภาพ เช่น ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 มาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) เพื่อเป็นการรบัประกนั 
ในเบื้องต้นว่าผู้ส่งมอบได้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการเข้าไปทำาการตรวจเยี่ยม 
เพื่อประเมนิสถานประกอบการของผูส่้งมอบ เพื่อให้มั่นใจว่าคณุภาพของวตัถดุบิและผลติภณัฑ์ที่บรษิทัสั่งซื้อยงัคงได้มาตรฐานตามที่
บรษิทัต้องการ นอกจากนี้บรษิทัยงัมกีารบรหิารความเสี่ยงเรื่องจำานวนผู้ส่งมอบน้อยราย โดยเพิ่มจำานวนผู้ส่งมอบที่ได้คณุภาพตามที่
บรษิทักำาหนดข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่าบรษิทัจะได้รบัมอบวตัถดุบิและผลติภณัฑ์ที่มคีณุภาพในระยะเวลาที่กำาหนด 

วัตถุดิบหลักและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและจำาหน่ายของบริษัท ได้แก่ เรซิ่น ใยแก้ว เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน 
ปูนซเีมนต์ อะครลีคิ อปุกรณ์บำาบดันำ้าเสยี และอปุกรณ์การผลติไฟฟ้าที่ตดิตั้งบนหลงัคา

2)	ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
บริษัทได้มีการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายที่มีความมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ตลอดจนผู้ส่งมอบหรือ

ผู้รบัเหมาช่วง มคีวามตระหนกัและรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้มกีารใช้พลงังานและทรพัยากรอย่างประหยดั สร้างคณุค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทำางานในทุกขั้นตอน โดยการนำาระบบ
การจดัการสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการดำาเนนิธรุกจิ เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อกำาหนดของกรมโรงงานอตุสาหกรรมอย่างเคร่งครดั 

บรษิทัได้ตระหนกัถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกดิจากกระบวนการผลติ และได้มกีารดำาเนนิการและมาตรการควบคมุในด้าน
สิ่งแวดล้อมตามข้อกำาหนดอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นกระบวนการถึงการนำาเศษวัสดุทิ้งจากกระบวนการ อาทิ การลด 
เศษวัสดุจากการผลิตและการนำากลับมาใช้ใหม่ช่วยลดปริมาณเศษวัสดุทิ้งจากกระบวนการผลิต โดยกากของเสียและสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เบตเตอร์เวิลด์ กรีน จำากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น 
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ผูด้ำาเนนิการ การนำานำ้าเสยีภายในโรงงานกลบัมาผ่านกระบวนการบำาบดัและนำากลบัมาหมนุเวยีนใช้ใหม่โดยไม่มนีำ้าเสยีโรงงานปล่อยสู่ 
แหล่งนำ้าสาธารณะ เพื่อช่วยลดการใช้นำ้าและเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรนำ้าอีกด้วย ในด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า บริษัทได้
มกีารดำาเนนิการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวง 2551 ร่วมกบักรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
บรษิทัได้ทำาการตดิตั้งระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา ขนาด 10 กโิลวตัต์ และได้ดำาเนนิการปรบัปรงุอปุกรณ์
และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานผลติเป็นหลอดไฟชนดิ LED ซึ่งมปีระสทิธภิาพในด้านอายกุารใช้งานที่ยาวนานและประหยดัไฟ
มากกว่าหลอดนอีอนฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป 

บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง จึงมุ่งเน้นดำาเนินการให้บริษัทต้องเป็นองค์กรสีเขียว (Green 
Organization) บริษัทมีการกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด ในปี 2560 บริษัทได้รับ 
การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4  
จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นโรงงานที่มีการบริหารงานที่ได้มุ่งเน้นระบบสีเขียวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางบริษัท ยังได้รับ
รางวลั CSR-DIW Award โครงการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างมส่ีวนร่วมจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม
ตั้งแต่ปี 2553 จนถงึปัจจบุนั 

1.4	งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มงีานโครงการที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ จำานวน 90 ล้านบาท

2.	ธรุกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

2.1	ลกัษณะผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร
บรษิทัย่อย IGC ดำาเนนิธรุกจิไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ซึ่งจดัอยูใ่นประเภทผูผ้ลติไฟฟ้า

เอกชนรายเล็กมาก (VSPP) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยแหล่งรายได้หลักของบริษัทจะมาจาก 
ค่าไฟฟ้า และส่วนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟ้าจำานวน 8 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 10 ปี สำาหรบัโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งนบัจากวนัเริ่มต้นเปิดดำาเนนิการ 
เชงิพาณชิย์ (“COD”) โดยในปัจจบุนั IGC ได้ COD สำาหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 3 แห่ง ที่จงัหวดัสระบรุโีดยครบถ้วนแล้ว

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

2.2	การตลาดและภาวะการแข่งขนั
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจที่ทำาสัญญาขายไฟฟ้ากับภาครัฐ โดยภาครัฐรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ 

และไม่เกินจำานวนตามสัญญา จึงไม่มีการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ สำาหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ตามแผนพัฒนากำาลัง 
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan “PDP2015”) ได้เน้นการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า  
ซึ่งการเพิ่มสดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนกเ็ป็นหนึ่งในแผนดงักล่าว โดยตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลอืก (Alternative Energy Development Plan “AEDP”) กำาหนดให้เป้าหมายในปี 2579 มกีำาลงัการผลติตดิตั้งของการผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทนและและพลงังานทางเลอืกเท่ากบั 19,684 กโิลวตัต์ โดยมสีดัส่วนจากพลงังานแสงอาทติย์มากที่สดุคอื 6,000 เมกะวตัต์

ดงันั้น ตลาดโดยรวมของพลงังานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลงังานแสงอาทติย์ และพลงังานสะอาดในรูปแบบอื่นๆ กย็งัมศีกัยภาพ
ในการเจริญเติบโต และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และเป็นทางเลือกในการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนและ
เป็นการกระจายความเสี่ยงจากภาครฐัในการพึ่งพาพลงังานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมากเกนิไป  

นอกจากนี้ แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าในอนาคต จะเป็นแบบผสมผสานระหว่างระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ร่วมกบัระบบกกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage Systems : ESS) เพื่อให้สามารถผลติไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสร้างความสมดลุ 
ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน อย่างไรก็ตามยังคงต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐในเรื่องนโยบาย 
การสนบัสนนุหรอืแนวทางปฏบิตัติ่อไป
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2.3	การจัดหาวัตถดุบิและผลติภณัฑ์
1) การจัดหาพื้นที่และทำาเลที่ตั้งโรงไฟฟ้า IGC จะเลือกทำาเลที่ตั้งของโครงการบริเวณจังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่ที่มีความเข้ม 

ของแสงอยูใ่นระดบัสงูสดุแห่งหนึ่งของประเทศ พื้นที่ตดิถนนใหญ่ใกล้กบัจดุเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของกฟภ. อยูใ่นที่สูงไม่มปีระวตันิำ้าท่วม 
และมรีะบบป้องกนัภยัธรรมชาตทิี่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะมผีลต่อผลตอบแทนของการลงทนุและระยะเวลาคนืทนุของโครงการ 

2) การจดัหาอปุกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ มสี่วนประกอบหลกัของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  
คอื แผงโซลาร์เซลล์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า โดยผู้จดัจำาหน่ายอปุกรณ์ได้ให้การรบัประกนัสนิค้าตลอดอายกุารใช้งาน 25 ปี และ 10 ปี  
ตามลำาดบั รวมไปถงึยงัมกีารรบัประกนัด้านประสทิธภิาพการทำางานของแผงโซลาร์เซลล์ในช่วง 10 ปีแรก โดยทางผู้จำาหน่ายอปุกรณ์ 
รบัประกนัประสทิธภิาพของแผงโซลาร์เซลล์โดยรวมที่ร้อยละ 90 และสำาหรบัช่วงหลงัจากนั้นจนถงึปีที่ 25 อยู่ที่ร้อยละ 80 

2.4	งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่ม ี-

2.5	อ่ืนๆ
นอกจากนี้ IGC ยงัได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษภีายใต้พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ พ.ศ.2520 โดยการอนมุตัขิองคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการลงทนุสำาหรบัโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยมสีทิธปิระโยชน์ที่สำาคญัคอื
1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลาแปดปีนับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้ 

จากการประกอบกจิการ
2) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนข้างต้นในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติ 

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

1. กรอบการบรหิารความเส่ียง

เพื่อให้บรษิทัสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ได้ทนัเวลา สามารถแก้ไขสถานการณ์ก่อนปัญหา 
จะลกุลาม รวมไปถงึการใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงในการแสวงหาโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ รวมถงึเพื่อให้การบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั
และบรษิทัย่อยเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั บรษิทัจงึกำาหนดกรอบการบรหิารความเสี่ยงโดยเริ่มจากการกำาหนดความเสี่ยง ประเมนิความเสี่ยง  
จัดทำาตัวชี้วัด ระบบการติดตาม และการรายงานผล มุ่งเน้นให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงสนับสนุนให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย 
ในกลยทุธ์และแผนงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

2. โครงสร้างการบรหิารความเส่ียง

การบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั มกีารดำาเนนิการกำากบัดูแลการบรหิารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบรษิทัผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแล ให้การสนับสนุน ติดตามการบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และรายงานต่อประธานกรรมการบริหาร บริษัทจึงจัดทำาผังการบริหารความเสี่ยงระดับบริษัท
และระดบัหน่วยงานตามแผนภาพ

แผนภาพโครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะทำางานความเส่ียง 
ระดับหน่วยงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

ปัจจยัความเส่ียง
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บทบาท หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของผูร้บัผดิชอบการบรหิารความเสีย่ง
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน

บริษัท กำาหนดนโยบาย อนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk appetite & risk tolerance)  
กำาหนดทศิทาง แนวทาง การบรหิารความเสี่ยง ให้คำาแนะนำาและดำาเนนิการเพื่อให้มั่นใจว่าผูบ้รหิารมเีครื่องมอืและกระบวนการที่เหมาะสม 
ในการจดัการความเสี่ยง สอบทานการปฏบิตัติามกระบวนการบรหิารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการยงัสามารถนำาไปปฏบิตั ิ
ได้อย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหีน้าที่กำาหนด สอบทานและนำาเสนอนโยบายการบรหิารความเสี่ยงในธรุกรรมของบรษิทั 
อาท ิความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ การเงนิ การตลาด การขาย การปฏบิตักิาร ระเบยีบ กฎหมาย การทจุรติคอร์รปัชั่น รวมถงึดำาเนนิการ 
ให้มกีารประเมนิความเสี่ยง แผนการบรหิารความเสี่ยง คูม่อืการบรหิารความเสี่ยง กำากบั ควบคมุ ดแูลให้มกีารปฏบิตั ิทบทวนแนวทาง
เครื่องมอืต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีประสทิธิภาพเหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธรุกรรมของบรษิทั 
ทบทวนการกำาหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ และมาตรการในการดำาเนนิการกรณทีี่ระดบัความเสี่ยงเกนิที่กำาหนด ตดิตามประเมนิผล  
ดำาเนนิการแก้ไขปรบัปรงุผลการดำาเนนิงานด้านความเสี่ยงต่างๆ ทั้งในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ

คณะท�างานความเส่ียงระดบัหน่วยงาน มหีน้าที่ระบ ุประเมนิความเสี่ยง และจดัทำาความเสี่ยงระดบักระบวนการ หรอืกจิกรรม
ของหน่วยงาน รวมทั้งจดัทำาแผนบรหิารความเสี่ยงและแผนควบคมุภายในที่มนียัสำาคญัตามแนวทางและนโยบายที่ผูบ้รหิารมอบหมาย 
ดำาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปรับปรุงหรือทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงกรณีที่ปัจจัยความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง 
ประเมนิ ตดิตาม รายงานผลการดำาเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง และการควบคมุภายในที่สำาคญัตามกำาหนดเวลา สนบัสนนุ 
ส่งเสรมิการดำาเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง และการควบคมุภายในของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มปีระสทิธภิาพ 

3.กระบวนการบรหิารความเส่ียง 

บรษิทัได้นำาระบบการบรหิารความเสี่ยง ISO 31000 และ COSO ERM มาเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการความเสี่ยงของบรษิทั
และบรษิทัย่อย

4. การกำาหนดประเภทความเส่ียง

บรษิทัได้กำาหนดและระบคุวามเสี่ยงโดยจำาแนกประเภทและที่มาของความเสี่ยง ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยทุธ์ (Strategic 
Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการดำาเนินงาน (Operational Risk) ด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ด้านความปลอดภัย
จากอนัตรายต่อชวีติ และทรพัย์สนิ (Hazardous Risk) ด้านการทจุรติ (Fraud and Corruption Risk)

5. ความเสีย่งหลักและมาตรการป้องกนัและจดัการแก้ไขความเสีย่งเพือ่พฒันาสูค่วามยัง่ยนื

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

6. ความเสีย่งจากการประกอบธรุกจิ

ธรุกจิกลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่สิง่แวดล้อมและกลุ่มผลิตภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม  
ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์ที่มอีตัราการเตบิโตไปในทศิทางเดยีวกบัการเตบิโตของภาคอตุสาหกรรมด้านอสงัหารมิทรพัย์และอตุสาหกรรมก่อสร้าง  
ดังนั้นปริมาณความต้องการและราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะตลาดของภาคอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย ์
และอตุสาหกรรมก่อสร้างโดยรวม 
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มาตรการป้องกนัและจดัการแก้ไข บรษิทัได้กำาหนดกลยทุธ์ด้านการตลาดและการบรหิารช่องทางการจำาหน่าย โดยการกระจาย 
ความเสี่ยง ด้วยการขยายกลุม่ลกูค้าและช่องทางการจดัจำาหน่ายให้หลากหลายมากขึ้น จากเดมิที่พึ่งพาการเตบิโตของลูกค้าจากโครงการ
ก่อสร้างใหม่และโครงการภายในประเทศเป็นหลกั ได้แก่ กลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ กลุ่มอตุสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มสาธารณูปโภค
พื้นฐานภาครัฐและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทได้กระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นโครงการหรืออาคารที่ก่อสร้าง 
มานานและต้องการปรบัปรงุ หรอืโครงการที่ต้องการปรบัปรงุเพื่อลดต้นทนุในการดำาเนนิธรุกจิ และตลาดในต่างประเทศ ได้แก่

1. การนำาเสนอระบบการบริหารจัดการนำ้า และการนำานำ้าเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยการปรับปรุงคุณภาพนำ้าเสียที่บำาบัดแล้ว 
ให้สามารถนำามาใช้งานใหม่ในบางกจิกรรม เพื่อลดต้นทนุค่านำา้ประปา สามารถคนืทนุได้ในระยะเวลาอนัสั้น ตลอดจนสามารถรกัษา
สภาพแวดล้อมของระบบนเิวศน์ และสร้างภาพลกัษณ์ที่ดตี่อองค์กร

2. การนำาเสนอระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ที่ตดิตั้งบนหลงัคา ที่พกัอาศยั หรอืโรงงานอตุสาหกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
ไฟฟ้า โดยสามารถคนืทนุได้ระยะเวลาอนัสั้น 

3. งานซ่อมบำารุงและบริการหลังการขายของระบบนำ้า นำ้าเสีย และอุปกรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจและกิจกรรม
ของลูกค้า สามารถสร้างรายได้สมำ่าเสมอในแต่ละปีให้กบับรษิทั 

4. การขายสินค้าไปประเทศในกลุ่มเออีซี ซึ่งระยะเริ่มต้น เน้นประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนามและฟิลิปปินส์  
ซึ่งเป็นตลาดเกดิใหม่ที่มอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูกวา่ประเทศไทยและของโลก สามารถสร้างรายได้ให้เตบิโตในระยะยาว 

5. การส่งออกผนังเบา ผนังกันเสียง และชิ้นส่วนอาคาร ไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง 
ได้มาตรฐานทางวศิวกรรมและการออกแบบของประเทศญี่ปุ่น

 ความเสี่ยงจากการวางตลาดสินค้าใหม่และวัสดุทดแทนจากคู่แข่ง
ผลติภณัฑ์ของบรษิทัจดัอยูใ่นกลุม่ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้าง ซึ่งบรษิทัมผีลติภณัฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ ระบบสำารองนำ้า ระบบบำาบดันำ้าเสยี  

วัสดุตกแต่งอาคาร หลังคา ผนัง ท่อและถังบรรจุสารเคมี แผงโซล่าร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยพื้นฐานหลักการ
ออกแบบทางวศิวกรรมรว่มกบัการออกแบบรปูลกัษณ์ภายนอก ทั้งนี้ในตลาดผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างมกีารทำาวจิยัพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
ทกุปี ดงันั้นจงึมกีารวางตลาดผลติภณัฑ์ใหม่ที่มรีูปลกัษณ์ดงึดูดใจ น่าใช้งาน มกีารเลอืกใช้วสัดใุหม่ๆ เพื่อให้มคีณุสมบตัทิี่ดขีึ้น อาท ิ
เพิ่มความแขง็แรงเพื่อให้รองรบัแรงได้มากขึ้น สนิค้ามอีายกุารใช้งานนานขึ้น นำ้าหนกัเบาขึ้นและมรีปูทรงที่เหมาะกบัยคุสมยั มกีารพฒันา 
ให้สินค้าใช้งานได้ง่าย ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาตำ่า เป็นต้น ทำาให้บริษัทต้องมีการพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกนั 

บริษัทมีมาตรการป้องกันและจัดการเพื่อลดความเสี่ยง โดยจัดตั้งคณะทำางานพัฒนาและวางแผนด้านการตลาดของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาและวางตลาดสินค้า โดยการพิจารณาความเป็นไปได้ทางการตลาด
และการขาย เทคโนโลยีการผลิตและการผลิต วัสดุศาสตร์และผลตอบแทนทางธุรกิจ ทั้งนี้คณะทำางานประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ 
ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นในแง่มุมต่างๆ ทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทมีการ
ลงทนุในรายจ่ายในการวจิยัพฒันา อกีทั้งได้รบัความร่วมมอืจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในการพฒันาผลติภณัฑ์ อาท ิได้รบัการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์และการผลิตจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือซัพพลายเออร์ การร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้าเพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึง
ได้จัดตั้งคณะทำางานด้านนวัตกรรมเพื่อทำาการศึกษาความเป็นไปได้ ในการหาเทคโนโลยีที่สามารถสนองตอบความต้องการของ 
ผูบ้รโิภค โดยร่วมมอืกบัสำานกังานนวตักรรมแห่งชาตแิละสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยกีารผลติ 
และวัสดุศาสตร์มาเป็นที่ปรึกษา ด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ีอีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายตามความต้องการ
ของลูกค้าสู่ตลาด ปรับปรุงกระบวนการด้านการตลาด ระบบงานขาย ระบบงานบริการ และระบบงานต่างๆภายในบริษัท เพื่อให้มี
ขั้นตอนรวดเรว็ แม่นยำาและลดต้นทนุ เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการส่งออกสินค้า ขณะเดียวกันก็มีการสั่งซื้อวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบ

ต่อต้นทนุสนิค้า
บริษัทมีมาตรการป้องกันและจัดการจากการที่บริษัทมีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นเงินสกุลต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน

สามารถหกักลบกนัได้ (Natural Hedge) เป็นการลดความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน นอกจากนั้น บรษิทัยงัพจิารณา
ชำาระหนี้ก่อนครบกำาหนดเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้กำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนด้วยการทำาสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) โดยบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการสนับสนุน
สำาหรบัทำาธรุกรรมซื้อขายอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ
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 ความเสี่ยงจากธุรกิจหยุดชะงัก
บรษิทัได้ให้ความสำาคญัในการประเมนิความเสี่ยงและโอกาสที่งานสำาคญัจะหยดุชะงกัทางธรุกจิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบ 

ต่อสำานกังานและโรงงานผลติ ซึ่งอาจไดร้บัผลกระทบมาจาก เหตกุารณ์ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเหตกุารณ์จากภยัจลาจล หรอืแม้กระทั่ง
ภยัพบิตัจิากการจงใจก่อเหตคุวามเสยีหายต่อบรษิทัรวมถงึจากความประมาทพลาดพลั้งต่างๆ เช่น การวางเพลงิ หรอืการเกดิเพลงิไหม้  
เป็นต้น 

จากความเสี่ยงต่างๆ ที่กล่าวมา บรษิทัได้ทำาการวเิคราะห์และประเมนิความเสยีหายจาการหยดุชะงกัของการดำาเนนิงานที่สำาคญั  
(Major operational disruptions) ที่จะกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถกำาหนดลำาดับความสำาคัญของงาน 
การกำาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรในการบริหารการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ และมกีารเตรยีมความพร้อมในการรบัมอืตอ่เหตกุารณว์กิฤตเหล่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุฝ่าย 
ในการรบัมอืกบัความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

อย่างไรกต็ามบรษิทัได้มกีารจดัตั้งคณะอนกุรรมการบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำาเนนิการประเมนิและ
กำาหนดแนวทางการรบัมอืจากเหตกุารณ์ต่างๆ รวมถงึกระบวนการสื่อความและกูค้นืและแผนการฝึกซ้อมตามแผนต่างๆ เพื่อให้บรษิทั
กลบัมาดำาเนนิธรุกจิอย่างปกตโิดยเรว็ที่สดุ เมื่อเกดิเหตกุารณ์เหล่านั้น

นอกจากนี้บรษิทัยงัมแีนวทางในการจดัทำาประกนัภยัต่างๆให้ครอบคลมุทั้งในส่วนที่เป็นสนิทรพัย์ของบรษิทั หรอืส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
กบัพนกังานและบคุคลที่ 3 ตลอดจนประกนัภยัธรุกจิหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) ให้ครอบคลมุไว้ด้วย

 ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง
เนื่องจากกระบวนการผลิตสินค้าของบริษทัอาจเกิดฝุ่น กลิ่น ขยะ และนำ้าเสยีจากการใช้งาน ซึ่งอาจทำาให้เกดิความเดอืดร้อน

รำาคาญกบัชมุชนใกล้เคยีง
บริษัทมีมาตรการในการไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง โดยบริษัทได้ดำาเนินการติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่น  

ดกัจบักลิ่น และมกีระบวนการบำาบดันำ้าเสยีที่มปีระสทิธภิาพ และมกีารว่าจ้างการกำาจดัขยะที่ถกูต้องตามกฎหมาย เพื่อลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและชมุชน และมกีารควบคมุการทำางานประจำาวนั การควบคมุและการตรวจวดัอย่างสมำ่าเสมอตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กำาหนด อกีทั้งโรงงานผลติตั้งอยูภ่ายในเขตอตุสาหกรรม ซึ่งฝุน่ละออง กลิ่น ขยะ และนำ้าเสยีที่บำาบดัแล้วจะถกูตรวจสอบคณุภาพจาก
เขตอตุสาหกรรมอกีด้วย ทำาให้มั่นใจได้ว่าโรงงานผลติของบรษิทัจะไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชมุชนใกล้เคยีง 

 ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
 ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงที่จะบ่งชี้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ เช่น การขาย การบริการ  
การจ้างงาน การจดัซื้อจดัจ้าง การบรจิาค การให้การสนบัสนนุในรูปแบบต่างๆ การเลี้ยงรบัรอง ไปจนถงึการให้และรบัของขวญัและ
อาจเป็นสาเหตใุห้เกดิต้นทนุที่สูงขึ้นโดยไม่จำาเป็น และส่งผลกระทบกบัความน่าเชื่อถอืของบรษิทัได้
 บรษิทัมมีาตรการในการป้องกนัความเสี่ยงโดยมคีณะทำางานด้านการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่น ทำาหน้าที่ กำากบั ดแูล ตดิตาม 
ตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ อีกทั้งยังจัดทำาคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีการจัดอบรม เพื่อให้พนักงานเข้าใจและ
ปฏบิตัตินให้ถูกต้อง บรษิทัได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทจุรติ” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และ
ความมุง่มั่นในการต่อต้านคอร์รปัชั่นทกุรปูแบบ รวมถงึได้แจ้งนโยบายการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชั่นให้กบัคู่ค้า ลูกค้า และเชญิชวนคู่ค้า 
ลูกค้าเข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่องแนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  
เพื่อขยายเครอืข่ายในการต่อต้านการทจุรติอกีด้วย

ธรุกจิไฟฟ้าพลงังานสะอาด
 ความเสี่ยงในด้านความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 

ปัจจุบันประสิทธิภาพในการดำาเนินงานโดยรวมของทั้งระบบ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดหรือ
อปุกรณ์ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าบกพร่อง จะทำาให้ประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานโดยรวมลดตำ่าลง  
ซึ่งส่งผลต่อปรมิาณกระแสไฟฟ้าที่ผลติได้และทำาให้รายได้ลดลง บรษิทัได้ให้ความสำาคญัต่อประเดน็ความเสี่ยงนี้ โดยนอกเหนอืจาก
แผนการบำารงุรกัษาตามปกตแิล้ว บรษิทัได้กำาหนดมาตรการในการตรวจวดัประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าของทั้งโรงไฟฟ้า ถ้าหากพบว่า
มขีั้นตอนใดในการผลติที่ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพการผลติลดลงตำ่ากว่ามาตรฐานที่กำาหนดไว้ จะทำาการเปลี่ยนอปุกรณ์ดงักล่าวทนัท ีเพื่อ
คงประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐานโดยรวม รวมถงึมกีารพฒันาระบบซอฟท์แวร์ที่สามารถช่วยวเิคราะห์ประสทิธภิาพ
การผลติ และรายงานผลได้อย่างทนัท่วงทใีนกรณทีี่อปุกรณ์การผลติเกดิปัญหา 



28    รายงานประจำาปี 2561

 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
โดยมกีารไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) เป็นคู่สญัญาในการรบัซื้อไฟฟ้า โดยบรษิทัย่อยอาจมคีวามเสี่ยงในการจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่  

กฟภ. ในกรณทีี่สญัญาซื้อขายไฟฟ้าถูกยกเลกิ 
อย่างไรกต็ามบรษิทัได้ให้ความใส่ใจและปฏบิตัติามข้อกำาหนดของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคโดยเคร่งครดัในทกุข้อ เพื่อป้องกนัความ

เสี่ยงจากการถูกยกเลกิสญัญาดงักล่าว
 ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่อาจจะกระทบต่อผลตอบแทนของธุรกิจ

การประกอบธรุกจิไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์นั้นต้องพึ่งพงิคณุภาพและความเข้มของแสงเป็นหลกั ดงันั้นบรษิทัย่อยอาจจะเผชญิกบั 
ความเสี่ยงด้านภยัธรรมชาตทิี่อาจจะกระทบต่อผลตอบแทนของธรุกจิได้ เนื่องด้วยเหตกุารณ์ภยัธรรมชาตไิม่สามารถคาดการณ์ได้  
 อย่างไรกต็ามทางบรษิทัย่อยได้วางแผนสำาหรบัป้องกนัปัญหานี้ โดยการเลอืกพื้นที่ที่ไม่มปัีญหาด้านอทุกภยั โดยบรษิทัย่อยได้
วเิคราะห์ตามหลกัภมูศิาสตร์แล้ว เป็นพื้นที่ที่มโีอกาสเสี่ยงน้อยที่สดุ นอกจากนั้นการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะแยกกนัผลติและ 
แยกจุดจำาหน่ายไฟฟ้า ดังนั้นในกรณีที่โรงไฟฟ้าแห่งใดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อโรงไฟฟ้าแห่งอื่น รวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยนำา้ท่วมและปรับปรุงระบบการป้องกันภัย อาทิเช่น การติดตั้งเครื่องสูบนำา้ 
ประตูระบายนำ้า และเสรมิคนัดนิในโครงการทั้ง 3 แห่ง นอกจากนี้บรษิทัย่อยได้จดัทำาแผนงานรองรบัเหตกุารณ์ภยัธรรมชาตพิร้อมทั้ง
ทำาประกนัภยัทางธรุกจิเพื่อคุ้มครองให้สามารถดำาเนนิธรุกจิได้อย่างต่อเนื่อง กรณมีคีวามเสยีหายเกดิขึ้น
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1.	ข้อมลูท่ัวไป

 บรษิทั		 : บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำ�กดั (มห�ชน) (บรษิทั)
 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ		 : บรษิทัเป็นผู้ผลติและจดัจำ�หน่�ยผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
     ที่เกี่ยวกบัระบบบำ�บดันำ้�เสยีและระบบสำ�รองนำ้� ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้�งและอตุส�หกรรม 
	 สถานทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่		 :  เลขที่ 2 พรเีมยีร์เพลซ ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหนองบอน 
     เขตประเวศ กรงุเทพมห�นคร 10250
 ทีต่ัง้โรงงาน		 :  เลขที่ 454 หมู่ 9 ถนนกบนิทร์บรุ-ีนครร�ชสมี� กม. 12 ตำ�บลหนองกี่ 
     อำ�เภอกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปร�จนีบรุ ี25110
 เลขทะเบยีนบรษิทั	 :  0107555000309 
 Home	Page	 :  www.premier-products.co.th
	 โทรศพัท์	 :  0-2301-2100-1
	 โทรสาร	 :  0-2398-1301
	 ทนุจดทะเบยีน	 : 300,000,000 บ�ท
	 จ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ�าหน่ายแล้ว	 : 300,000,000 หุ้น
 
 งานเลขานกุารบริษทั
	 โทรศพัท์	 : 0-2301-1569
	 โทรสาร	 : 0-2748-2063
 E-mail	 : Teerapol@pfc.premier.co.th

	 นกัลงทุนสมัพนัธ์
	 โทรศพัท์	 : 0-2301-1550 
	 โทรสาร	 : 0-2398-1188
	 E-mail	 : ircontact@pp.premier.co.th

ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส�าคญัอืน่
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นติิบุคคลท่ีบรษัิทถอืหุน้ตัง้แต่ร้อยละ	10	ขึน้ไป

 บรษิทั	 : บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำ�กดั (IGC)
	 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ	 :  บรษิทัเป็นผู้ผลติไฟฟ้�จ�กพลงัง�นแสงอ�ทติย์ซึ่งจดัอยู่ในประเภทผู้ผลติไฟฟ้�เอกชน 
     ร�ยเลก็ม�ก (Very Small Power Producer) 
	 สถานทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่	 : เลขที่ 133/1 หมู่ที่ 4 ตำ�บลท่�มะปร�ง อำ�เภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110
 ส�านกังานสาขา	 : เลขที่ 2 พรเีมยีร์เพลซ ชั้นที่ 2 โซนเอ ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหนองบอน 
     เขตประเวศ กรงุเทพมห�นคร 10250
	 ทีต่ัง้โรงงาน	(1)	 :  เลขที่ 133/1 หมู่ที่ 4 ตำ�บลท่�มะปร�ง อำ�เภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110
	 ทีต่ัง้โรงงาน	(2)	 :  เลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ตำ�บลชำ�ผกัแพว อำ�เภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110
	 ทีต่ัง้โรงงาน	(3)	 :  เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ตำ�บลห้วยแห้ง อำ�เภอแก่งคอย 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 บ�ท
	 จ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ�าหน่ายแล้ว	 : 60,000,000 หุ้น
	 จ�านวนหุน้ทีบ่รษิทัถอือยู	่ : 45,358,983 หุ้น
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บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ

1)	นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ บรษิทั ศูนย์รบัฝ�กหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จำ�กดั 
    อ�ค�รตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
    เลขที่ 93 ถนนรชัด�ภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400
    โทรศพัท์ 0-2009-9000     
    โทรส�ร 0-2009-9991
    SET Contact Center 0-2009-9999
    Website : http://www.set.or.th/tsd
    E-mail : SETContactCenter@set.or.th

2)	ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ -ไม่ม-ี

3)	ผูส้อบบญัชปีระจ�าปี	2561 น�งส�วศริ�ภรณ์ เอื้ออนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชเีลขที่ 3844 หรอื
    น�งชลรส สนัตอิศัวร�ภรณ์ ผู้สอบบญัชเีลขที่ 4523 หรอื
    น�ยฉตัรชยั เกษมศรธีน�วฒัน์ ผู้สอบบญัชเีลขที่ 5813 
    บรษิทัสำ�นกัง�น อวี�ย จำ�กดั
    อ�ค�รเลครชัด� ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรชัด�ภเิษกตดัใหม่ 
    เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110
    โทรศพัท์ 0-2264-0777
    โทรส�ร 0-2264-0789-90

4)	ทีป่รกึษาทางการเงนิ -ไม่ม-ี

5)	ทีป่รกึษากฎหมาย -ไม่ม-ี

6)	ทีป่รกึษาหรอืผูจั้ดการ  สญัญ�ว่�จ้�งบรหิ�รและให้คำ�ปรกึษ�ธรุกจิ
 ภายใต้สญัญาการจดัการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำ�กดั
    เลขที่ 1 พรเีมยีร์คอร์เปอเรทป�ร์ค ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์
   แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมห�นคร 10250
    โทรศพัท์ 0-2301-1000
    โทรส�ร 0-2398-1188

2.	ข้อมลูส�าคญัอืน่ -ไม่ม-ี
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1.	จ�านวนทุนจดทะเบยีนและทนุช�าระแล้ว	

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

2.	ผู้ถือหุ้น	

1)	กลุม่ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สูงสุด	10	รายแรก

 ร�ยละเอยีดเกี่ยวกบักลุม่ผู้ถอืหุน้ที่ถอืหุน้สงูสดุ 10 ร�ยแรก ที่มชีื่อปร�กฏต�มทะเบยีนบญัชผีูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 30 ธนัว�คม 2561  

	 รายชือ่ผู้ถอืหุน้	 จ�านวนหุน้	 ร้อยละ

1 บรษิทั พรเีมยีร์ รสีอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำ�กดั 139,737,992 46.58

2 บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำ�กดั 33,275,133 11.09

3 น.ส. อไุรวรรณ แซ่หล ี 8,298,600 2.77

4 ธน�ค�รซไีอเอม็บ ีไทย จำ�กดั (มห�ชน) 6,757,200 2.25

5 ธน�ค�รกรงุเทพ จำ�กดั (มห�ชน) 5,671,975 1.89

6 น�ยธรีพล สนิไชย 5,231,000 1.74

7 บรษิทั ไทยเอน็วดีอี�ร์ จำ�กดั 4,876,900 1.63

8 น�ยวชิยั วงศ์ศกัดิ์ว�นชิ 4,605,400 1.54

9 ธน�ค�รไอซบีซี ี(ไทย) จำ�กดั (มห�ชน) 3,967,350 1.32

10 น�ยสโุชต ิฉนัท์วภิว 2,712,000 0.90

	 																														รวม	 215,133,550	 71.71

ข้อมลูหลกัทรพัย์และผูถ้อืหุน้
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2)	สดัส่วนการถอืหุน้ของผู้ถอืหุน้รายย่อย	(Free	Float)	เท่ากบัร้อยละ	40.76

3)	กลุม่ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่มบีคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัเข้าร่วมในการบรหิารจดัการบรษิทั	มดีงันี้

	 ช่ือ	 	 ประกอบธุรกิจประเภท	 	 บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน

1. บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำ�กัด กิจก�รโรงแรม  น�ยสุรเดช บุณยวัฒน
    น�งดวงทิพย์ เอ่ียมรุ่งโรจน์
    เป็นกรรมก�รร่วม

2. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชช่ัน แคปปิตอล จำ�กัด บริก�รจัดก�รธุรกิจและก�รลงทุน น�ยสุรเดช บุณยวัฒน
    น�งดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ 
    น�งวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
    น�ยสมช�ย ชุณหรัศมิ์
     น�งเพ็ญศรี   เดชติ่งเอง
    เป็นกรรมก�รร่วม

4)	ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุน้รายใหญ่	
 บรษิทัมไิด้มขี้อตกลงระหว่�งผู้ถอืหุ้นร�ยหนึ่งร�ยใด (Shareholders Agreement)

3.	การออกหลกัทรพัย์อืน่

-  ไม่ม ี-
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บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตร�ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษี 
เงินได้และหักสำ�รองต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด อย่�งไรก็ต�มก�รจ่�ยเงินปันผลดังกล่�วอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นกับ 
แผนก�รลงทุน คว�มจำ�เป็น และคว�มเหม�ะสมอื่นๆ ในอน�คต ทั้งนี้มติของคณะกรรมก�รบริษัทที่อนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลจะ
ต้องอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทมีอำ�น�จอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผล 
ระหว่�งก�ลได้ โดยจะร�ยง�นให้ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นทร�บในก�รประชมุคร�วถดัไป

บริษัทจ่�ยเงินปันผลจ�กผลก�รดำ�เนินง�นจ�กงบเฉพ�ะกิจก�รให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลก�รจ่�ยเงินปันผลย้อนหลัง 
โดยสรปุดงันี้

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล

* ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั้งที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2562 มมีตอินมุตัใิห้เสนอการจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2561 ต่อที่ประชมุผู้ถอืหุ้น 
  ในวนัที่ 25 เมษายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท
**  อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้และหกัส�ารองตามกฎหมายในปี 2561 2560 และ ปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 63 ร้อยละ 91     

    และร้อยละ 91 ตามล�าดบั 

	 ปี	 2561*	 2560	 2559

อตัร�กำ�ไรสทุธติ่อหุ้น  (บ�ท:หุ้น) 0.08 0.28 0.42

อตัร�เงนิปันผลต่อหุ้น  (บ�ท:หุ้น) 0.05 0.24 0.36

อตัร�ก�รจ่�ยเงนิปันผลต่อกำ�ไรสทุธ ิ(%)** 63 86 86
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โครงสร้างการจัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

บมจ.พรีเมียร์ โพรดักส์ บจก.อินฟินิท กรีน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ธุรกิจการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 

กรรมการบริหาร

ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

ธุรกิจส่ิงแวดล้อม 
และวัสดุก่อสร้าง

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร
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1. คณะกรรมการบรษัิท 

ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 คณะกรรมก�รบรษิทัมจีำ�นวน 9 ท่�น ประกอบด้วย

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

1. น�ยสรุเดช บณุยวฒัน ประธ�นกรรมก�ร 5/5 - 2/2 1/1
  ประธ�นกรรมก�รค่�ตอบแทน 

2. น�ยวรเทพ ร�งชยักลุ* กรรมก�ร 1/1 - - 1/1
  ประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร 

3. น�งดวงทพิย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์  กรรมก�ร 5/5 - 2/2 1/1
  กรรมก�รค่�ตอบแทน 

4. น�ยสมช�ย ชณุหรศัมิ์  กรรมก�ร 5/5 - - 1/1

5. น�ยเอกร�ช กลดัพนัธุ์  กรรมก�ร 5/5 - - 1/1

6. น�งวไลรตัน์ ผ่องจติต์ กรรมก�ร 5/5 - - 1/1

7. น�งเพญ็ศร ีเดชติ่งเอง** กรรมก�ร 4/4 - - -

8. น�งส�วชนดิ� สวุรรณจูฑะ*** กรรมก�รอสิระ 2/5 4/9 1/2 -
  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
  กรรมก�รค่�ตอบแทน 

9. น�ยชยัวฒัน์ นติย�พร กรรมก�รอสิระ 5/5 9/9 - 1/1
  กรรมก�รตรวจสอบ 

10. น�ยปรทิรรศน์ พนัธบุรรยงก์ กรรมก�รอสิระ 5/5 9/9 - 1/1
  กรรมก�รตรวจสอบ 

* กรรมการล�าดบัที่ 2 นายวรเทพ รางชยักลุ ได้ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร มผีลตั้งแต่วนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2561 และต�าแหน่งกรรมการ  
มผีลตั้งแต่วนัที่ 26 เมษายน 2561

** กรรมการล�าดับที่ 7 นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัททดแทนต�าแหน่งที่ว่างลง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2561 มผีลตั้งแต่วนัที่ 26 เมษายน 2561

*** กรรมการล�าดับที่ 8 นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3-5  
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5-9 และการประชมุคณะกรรมการค่าตอบแทนครั้งที่ 2 เนื่องจากปัญหาด้านสขุภาพ

โดยมีน�ยธีระพล จุฑ�พรพงศ์ เลข�นุก�รบริษัท เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัทและเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ  
ทั้งนี้ ประวตัขิองน�ยธรีะพล จฑุ�พรพงศ์ ปร�กฎในร�ยละเอยีดกรรมก�รและผู้บรหิ�ร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผกูพนับรษิทั
กรรมก�รผู้มอีำ�น�จลงน�มผูกพนับรษิทั คอื น�ยสรุเดช บณุยวฒัน น�งดวงทพิย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ น�ยสมช�ย ชณุหรศัมิ์ น�งวไลรตัน์  

ผ่องจติต์ และน�งเพญ็ศร ีเดชติ่งเอง สองในห้�คนนี้ ลงล�ยมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตร�สำ�คญัของบรษิทั
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วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั 
ในก�รประชมุส�มญัประจำ�ปี กรรมก�รต้องออกจ�กตำ�แหน่งหนึ่งในส�ม ถ้�จำ�นวนกรรมก�รที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส�มส่วน

ไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในส�ม กรรมก�รที่จะต้องออกจ�กตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองภ�ยหลงัจดทะเบยีน
บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสล�กกันว่�ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมก�รคนที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง  
ซึ่งกรรมก�รที่ออกต�มว�ระนั้นอ�จได้รบัเลอืกเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่กไ็ด้
อ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั

1) ก�รจัดก�รบริษัทเพื่อให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำ�เนินก�ร เช่น เรื่องที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก�รทำ�
ร�ยก�รเกี่ยวโยงกันและก�รซื้อหรือข�ยสินทรัพย์ที่สำ�คัญต�มกฎเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือต�มที่หน่วยง�น
ร�ชก�รอื่นๆ กำ�หนด เป็นต้น

2) ทบทวนและอนมุตัเิรื่องที่มสี�ระสำ�คญั เช่น นโยบ�ย กลยทุธ์ แผนง�นและงบประม�ณ โครงสร้�งก�รบรหิ�ร อำ�น�จก�รบรหิ�ร  
นโยบ�ยเกี่ยวกบัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และร�ยก�รอื่นใดที่ตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืที่กฎหม�ยกำ�หนด
เป็นประจำ�ทกุปี 

3) กำ�กบัดูแลให้ฝ่�ยบรหิ�รดำ�เนนิก�รเป็นไปต�มนโยบ�ย กลยทุธ์ แผนง�น และงบประม�ณที่ได้รบัอนมุตัิ
4) พิจ�รณ�อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบบัที่มกี�รแก้ไขเพิ่มเตมิ) และกฎหม�ยว่�ด้วยหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ รวมถงึประก�ศ ข้อบงัคบั และ/หรอื  
ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง ในกรณทีี่ตำ�แหน่งกรรมก�รที่ว่�งลงเพร�ะเหตอุื่นนอกจ�กก�รออกต�มว�ระ

5) พจิ�รณ�อนมุตักิ�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รชดุย่อยต่�งๆ และประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร
6) จดัให้มรีะบบบญัช ีก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ และก�รสอบบญัชทีี่เชื่อถอืได้ รวมทั้งดแูลให้มรีะบบควบคมุภ�ยในและก�รตรวจสอบ 

ภ�ยในให้มปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิล
7) กำ�กับดูแลให้บริษัท มีระบบบริห�รคว�มเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง ก�รร�ยง�น และ

ก�รตดิต�มผลที่มปีระสทิธภิ�พ
8) ร�ยง�นคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รบรษิทั ในก�รจดัทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงนิ โดยแสดงควบคูก่บัร�ยง�นของผูส้อบบญัช ี

ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี
9) ดูแลผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทั้งร�ยใหญ่และร�ยย่อยต�มสิทธิอย่�งเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่�ง

เป็นธรรม และคำ�นงึถงึคว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์ มคีว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนนิง�น และมกี�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งถูกต้องเพยีงพอ
10) อำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้จะกระทำ�ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำ�หนดให้ร�ยก�ร 

ที่กรรมก�รหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
(ถ้�ม)ี ให้กรรมก�รที่มสี่วนได้เสยีในเรื่องนั้นไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ก) เรื่องที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องได้มตทิี่ประชมุผู้ถอืหุ้น
ข) ก�รทำ�ร�ยก�รที่กรรมก�รมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่�ยที่กฎหม�ยหรือข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ

อนมุตัจิ�กที่ประชมุผู้ถอืหุ้น 
11) คณะกรรมก�รอ�จมอบหม�ยให้กรรมก�รคนหนึ่งหรือหล�ยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดแทน 

คณะกรรมก�รได้ ทั้งนี้ ก�รมอบอำ�น�จแก่กรรมก�รดงักล่�วข้�งต้น จะไม่รวมถงึก�รมอบอำ�น�จหรอืก�รมอบอำ�น�จช่วงที่ทำ�ให้กรรมก�ร 
หรือผู้รับมอบอำ�น�จจ�กกรรมก�รส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รที่ตนหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน ์
ในลกัษณะอื่นใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย รวมทั้งกำ�หนดให้ต้องขอคว�มเหน็ชอบจ�กที่ประชมุในก�รทำ�ร�ยก�ร 
ที่เกี่ยวโยงกนั และก�รได้ม�หรอืจำ�หน่�ยไปซึ่งสนิทรพัย์ที่สำ�คญัของบรษิทั ต�มข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กบัตล�ดทนุ 
อ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของประธานกรรมการ

ประธ�นกรรมก�รมอีำ�น�จและหน้�ที่ ดงัต่อไปนี้
1) เรยีกประชมุคณะกรรมก�รบรษิทั เป็นประธ�นก�รประชมุคณะกรรมก�รบรษิทั และก�รประชมุผู้ถอืหุ้น
2) พจิ�รณ�กำ�หนดระเบยีบว�ระก�รประชมุคณะกรรมก�รร่วมกบัประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร
3) ควบคุมก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และก�รประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภ�พเป็นไปต�มระเบียบ ข้อบังคับบริษัท 

สนบัสนนุและเปิดโอก�สให้กรรมก�รแสดงคว�มเหน็อย่�งเป็นอสิระ
4) สนบัสนนุและส่งเสรมิให้คณะกรรมก�รบรษิทัปฏบิตัหิน้�ที่อย่�งเตม็คว�มส�ม�รถต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ คว�มรบัผดิชอบ  

และต�มหลกัก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รที่ด ีและสนบัสนนุและให้คำ�ปรกึษ�ก�รปฏบิตังิ�นของฝ่�ยจดัก�ร
5) ปฏบิตัหิน้�ที่อื่นต�มที่ได้รบัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมก�รตรวจสอบ
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2. ผู้บรหิาร

ประธานกรรมการบรหิาร
อ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรหิาร

ประธ�นกรรมก�รบรหิ�รมอีำ�น�จและหน้�ที่ในก�รกำ�กบัก�รบรหิ�รกจิก�รของบรษิทัและบรษิทัย่อย ต�มที่คณะกรรมก�รบรษิทั
มอบหม�ย รวมถงึเรื่องหรอืกจิก�รต่�งๆ ดงัต่อไปนี้

1) พิจ�รณ�กลั่นกรอง นโยบ�ย กลยุทธ์ แผนง�น และงบประม�ณ โครงสร้�งก�รบริห�รง�นและอำ�น�จก�รบริห�รต่�งๆ  
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบรษิทัเพื่อพจิ�รณ�อนมุตัิ

2) กำ�กับดูแลและติดต�มก�รบริห�รง�นของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปต�มนโยบ�ย กลยุทธ์ แผนง�นและงบประม�ณ 
ที่ได้รบัอนมุตั ิให้เป็นไปอย่�งมปีระสทิธภิ�พและมปีระสทิธผิล

3) มอีำ�น�จในก�รดำ�เนนิก�รและอนมุตัคิ่�ใช้จ่�ยต่�งๆ ต�มขอบเขตที่กำ�หนดไว้ในอำ�น�จดำ�เนนิก�รของบรษิทัและบรษิทัย่อย
4) ให้คำ�ปรกึษ�แนะนำ�ก�รบรหิ�รจดัก�รแก่ผู้บรหิ�รระดบัสูง
5) ดูแลและรกัษ�คณุค่�หลกัที่ดขีององค์กร และส่งเสรมิให้มกี�รบรหิ�รกจิก�รให้เป็นไปต�มคณุค่�หลกัที่ดขีององค์กร
6) ปฏบิตัหิน้�ที่อื่นต�มที่ได้รบัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 คณะกรรมก�รบรหิ�รของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประกอบด้วย

   รายช่ือกรรมการบริหาร  ต�าแหน่ง

1.น�ยปกรณ์ สุขุม* ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

2. น�งดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมก�รบริห�ร

3.น�งวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมก�รบริห�ร

4.น�งเพ็ญศรี เดชติ่งเอง กรรมก�รบริห�ร

* นายวรเทพ รางชัยกุล ได้ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายวิเชียร พงศธร ได้รับ 
การแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 และได้ลาออกจาก
ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารโดยมี นายปกรณ์ สุขุม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลง ตามมติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

อ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร
คณะกรรมก�รบริห�รมีอำ�น�จและหน้�ที่ในก�รกำ�กับก�รบริห�รกิจก�รของบริษัทและบริษัทย่อย ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัท

มอบหม�ย รวมถงึเรื่องหรอืกจิก�รต่�งๆ ดงัต่อไปนี้
1) ว�งแผนภ�พรวม นโยบ�ย กลยทุธ์ แผนง�น และงบประม�ณ
2) ให้คำ�แนะนำ�ก�รบรหิ�รง�นของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ย กลยทุธ์ แผนง�นและงบประม�ณที่ได้รบัอนมุตั ิ
3) ดูแลและรกัษ�คณุค่�หลกัที่ดขีององค์กร และส่งเสรมิให้มกี�รบรหิ�รกจิก�รให้เป็นไปต�มคณุค่�หลกัที่ดขีององค์กร
4) พิจ�รณ�รับทร�บเรื่องอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวกับก�รบริห�รกิจก�รและไม่เกี่ยวกับก�รบริห�รกิจก�รของบริษัท ที่กรรมก�รบริห�ร 

เหน็ว่�จำ�เป็นหรอืสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรบัทร�บ
5) รับทร�บร�ยง�นด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในสำ�หรับเรื่องที่เกี่ยวกับม�ตรก�รป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญห� และในกรณี 

ที่เกดิเหตกุ�รณ์ที่เกดิคว�มเสยีห�ยหรอือ�จจะเกดิคว�มเสยีห�ยต่อบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย
6) ปฏบิตัหิน้�ที่อื่นต�มที่ได้รบัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมก�รตรวจสอบ
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ผูบ้รหิาร 
ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 ผู้บรหิ�รของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประกอบด้วย

  รายช่ือผู้บริหาร  ต�าแหน่ง
  บริษัท

1. น�ยปกรณ์ สขุมุ* ประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร

2. น�งส�วณฐัญ� นวลพลบั** รกัษ�ก�รกรรมก�รผู้จดัก�ร ธรุกจิสิ่งแวดล้อมและวสัดกุ่อสร้�ง 

 และผู้ช่วยกรรมก�รผู้จดัก�ร ง�นบญัชกี�รเงนิ

3. น�ยสมช�ย โรจน์อศัวเสถยีร*** กรรมก�รบรหิ�ร ธรุกจิก�รผลติไฟฟ้�จ�กพลงัง�นแสงอ�ทติย์บนหลงัค�

4. น�ยนทัธชยั พวงประดษิฐ์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จดัก�ร ง�นผลติและวจิยัพฒัน�

5. น�ยเดช� แก้วพฤหสัชยั ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จดัก�ร ง�นวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมและวสัดกุ่อสร้�ง

6. น�ยพสิฐิ สตัตะ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จดัก�ร ง�นทรพัย�กรบคุคล

7. น�ยธรีศกัดิ์ วงจนัทร์ศลิป์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จดัก�ร ง�นผลติไฟฟ้�จ�กพลงัง�นแสงอ�ทติย์บนหลงัค�

* ผู้บริหารล�าดับที่ 1 นายปกรณ์ สุขุม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
** ผู้บริหารล�าดับที่ 2 นางสาวณัฐญา นวลพลับ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง  
มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 แทนนายไชยยันต์ จาตุรันตานนท์ ซึ่งได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
*** ผู้บริหารล�าดับที่ 3 นายสมชาย โรจน์อัศวเสถียร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
บนหลังคา มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

   รายช่ือผู้บริหาร   ต�าแหน่ง
   บริษัทย่อย IGC 

1. น�ยเจี้ยน หยูโก  รักษ�ก�รกรรมก�รผู้จัดก�ร

อ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ
กรรมก�รผู้จัดก�รมีอำ�น�จและหน้�ที่ในก�รบริห�รกิจก�รของบริษัท ต�มที่ประธ�นกรรมก�รบริห�รมอบหม�ย รวมถึงเรื่อง

หรอืกจิก�รต่�งๆ ดงัต่อไปนี้
1) ดำ�เนนิกจิก�ร และ/หรอืบรหิ�รง�นประจำ�วนัของบรษิทั
2) จัดเตรียมนโยบ�ย กลยุทธ์ แผนง�น และงบประม�ณ โครงสร้�งก�รบริห�รง�นและอำ�น�จก�รบริห�รต่�งๆ ของบริษัท  

นำ�เสนอต่อประธ�นกรรมก�รบรหิ�รเพื่อพจิ�รณ�
3) ดำ�เนนิก�รหรอืปฏบิตังิ�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ย กลยทุธ์ แผนง�น และงบประม�ณที่ได้รบัอนมุตัิ
4) ควบคมุดูแลให้ก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทัเป็นไปต�มกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5) มอีำ�น�จในก�รดำ�เนนิก�รและอนมุตัคิ่�ใช้จ่�ยต่�งๆ ต�มขอบเขตที่กำ�หนดไว้ในอำ�น�จดำ�เนนิก�รของบรษิทั
6) พฒัน�องค์กรและบคุล�กรให้มคีณุภ�พและประสทิธภิ�พอย่�งต่อเนื่อง
7) เป็นผู้รับมอบอำ�น�จของบริษัทในก�รบริห�รกิจก�รของบริษัทให้บรรลุต�มวัตถุประสงค์ข้อบังคับ นโยบ�ย ระเบียบ  

ข้อกำ�หนด คำ�สั่ง มตทิี่ประชมุผู้ถอืหุ้น และ/หรอืมตทิี่ประชมุคณะกรรมก�รบรษิทั
8) ดูแลและรกัษ�ภ�พลกัษณ์ที่ดขีององค์กร
9) ปฏบิตัหิน้�ที่อื่นใดต�มที่ได้รบัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบรษิทั และ/หรอื ประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร
ทั้งนี้อำ�น�จกรรมก�รผู้จัดก�ร ตลอดจนก�รมอบอำ�น�จแก่บุคคลอื่นที่กรรมก�รผู้จัดก�รเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำ�น�จ 

หรอืก�รมอบอำ�น�จในก�รอนมุตัริ�ยก�รใดที่ตนหรอืบคุคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอ�จมคีว�มขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะ
อื่นใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืร�ยก�รที่ไม่อยูภ่�ยใต้ก�รดำ�เนนิธรุกจิปกตทิั่วไปของบรษิทั ซึ่งก�รอนมุตัิ
ร�ยก�รดงักล่�วจะต้องเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมก�รและ/หรอืที่ประชมุผู้ถอืหุ้นของบรษิทั เพื่อพจิ�รณ�และอนมุตัติ�มที่ข้อบงัคบั
ของบรษิทัหรอืกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
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3. เลขานกุารบรษิทัและผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท�าบญัชี 

3.1 เลขานกุารบรษิทั 
คณะกรรมก�รได้มมีตแิต่งตั้ง น�ยธรีะพล จฑุ�พรพงศ์ เป็นเลข�นกุ�รบรษิทั ตั้งแต่วนัที่ 10 สงิห�คม 2555 เพื่อทำ�หน้�ที่เกี่ยวกบั 

ก�รประชมุของก�รประชมุผูถ้อืหุน้ ก�รประชมุคณะกรรมก�รบรษิทัและคณะกรรมก�รชดุย่อย รวมทั้งสนบัสนนุให้ก�รกำ�กบัดูแลกจิก�ร
เป็นไปต�มม�ตรฐ�นบรรษทัภบิ�ลที่ด ีทั้งนี้ เลข�นกุ�รบรษิทัต้องมคีณุสมบตัแิละหน้�ที่คว�มรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 

คณุสมบตัิ
1) ต้องมคีว�มรู้ขั้นพื้นฐ�นในหลกัก�รของกฎหม�ยและกฎระเบยีบของหน่วยง�นกำ�กบัดแูลที่เกี่ยวข้องกบักฎหม�ยว่�ด้วยบรษิทั

มห�ชนจำ�กดั กฎหม�ยว่�ด้วยหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ 
2) ต้องมคีว�มรู้คว�มเข้�ใจในหลกัก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รที่ด ีและข้อพงึปฏบิตัทิี่ดใีนเรื่องก�รกำ�กบัดูแลกจิก�ร
3) ต้องมคีว�มรู้ในธรุกจิประเภทต�่งๆ ของบรษิทั และคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�รที่ด ีเป็นคณุสมบตัเิสรมิที่ช่วยให้ก�รทำ�หน้�ที่

เลข�นกุ�รบรษิทัเป็นไปอย่�งมปีระสทิธภิ�พ
หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ
หน้�ที่คว�มรบัผดิชอบหลกัของเลข�นกุ�รบรษิทั คอื ก�รสนบัสนนุคณะกรรมก�รในด้�นที่เกี่ยวข้องกบักฎระเบยีบ สำ�หรบัหน้�ที่

รบัผดิชอบโดยเฉพ�ะของเลข�นกุ�รบรษิทัรวมถงึหน้�ที่ดงัต่อไปนี้
1) จัดก�รเรื่องก�รประชุมผู้ถือหุ้น ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดย 

คณะกรรมก�รบรษิทัให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ข้อบงัคบัของบรษิทั และกฎบตัรของคณะกรรมก�รแต่ละชดุ และข้อพงึปฏบิตัทิี่ด ี
2) แจ้งมตแิละนโยบ�ยของคณะกรรมก�รและผูถ้อืหุน้ใหผู้บ้รหิ�รที่เกี่ยวข้องและตดิต�มก�รปฏบิตัติ�มมตแิละนโยบ�ยดงักล่�ว

ผ่�นประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร
3) ให้คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัท  

ในประเดน็กฎหม�ยระเบยีบปฏบิตัแิละข้อพงึปฏบิตัดิ้�นก�รกำ�กบัดูแลกจิก�ร
4) ดูแลให้หน่วยง�นเลข�นกุ�รบรษิทัเป็นศูนย์กล�งของข้อมูลองค์กร อ�ท ิหนงัสอืจดทะเบยีนนติบิคุคล บรคิณห์สนธ ิข้อบงัคบั 

ทะเบยีนผู้ถอืหุ้น และใบอนญุ�ตประกอบธรุกจิประเภทต่�งๆ
5) ดูแลให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลและร�ยง�นส�รสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยง�นกำ�กับดูแล โดยเป็นไปต�มกฎหม�ย  

กฎระเบยีบและนโยบ�ยก�รเปิดเผยข้อมูลข่�วส�รของบรษิทั
6) ตดิต่อและสื่อส�รกบัผู้ถอืหุ้นทั่วไป ให้ได้รบัทร�บสทิธติ่�งๆ ของผู้ถอืหุ้น 
7) ให้ข่�วส�รและข้อมูลแก่กรรมก�รในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับก�รประกอบธุรกิจของบริษัทเพื่อประกอบก�รปฏิบัติหน้�ที่ 

ของกรรมก�ร
8) จดัให้มกี�รให้คำ�แนะนำ�แก่กรรมก�รที่ได้รบัก�รแต่งตั้งใหม่

3.2 ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี 
บริษัทได้แต่งตั้ง น�งส�วณัฐญ� นวลพลับ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร ง�นบัญชีก�รเงิน เป็นผู้ที่ได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบ

สูงสดุในส�ยง�นบญัชแีละก�รเงนิ และเป็นผู้ที่ได้รบัมอบหม�ยให้รบัผดิชอบโดยตรงในก�รควบคมุดูแลก�รทำ�บญัช ีทั้งนี้ประวตัขิอง
น�งส�วณฐัญ� นวลพลบั ปร�กฏในร�ยละเอยีดกรรมก�รและผู้บรหิ�ร 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร
 

บรษิทัมนีโยบ�ยจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รและผูบ้รหิ�รในระดบัที่เหม�ะสม กบัหน้�ที่คว�มรบัผดิชอบของกรรมก�รและผูบ้รหิ�ร
แต่ละท่�น โดยเปรียบเทียบอ้�งอิงทั้งจ�กบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับร�ยได้และระดับมูลค่�หลักทรัพย์ต�ม
ร�ค�ตล�ดในช่วงเวล�เดียวกันรวมถึงพิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและภ�ระหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของกรรมก�รและ 
ผูบ้รหิ�รแต่ละท่�น โดยค่�ตอบแทนกรรมก�รอยูใ่นรปูบำ�เหนจ็ประจำ�ปีและเบี้ยประชมุ สำ�หรบัค่�ตอบแทนผูบ้รหิ�รอยู่ในรปูเงนิเดอืน 
โบนสั และเงนิสมทบกองทนุสำ�รองเลี้ยงชพี

1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ
 ก. ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ที่ประชมุส�มญัผู้ถอืหุ้นประจำ�ปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษ�ยน 2561 ได้มมีตอินมุตัจิ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รดงันี้
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 องค์ประกอบค่าตอบแทน  ปี 2561

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
เบี้ยประชุม  - ประธ�น (บ�ท/ครั้ง)  21,000
  - กรรมก�ร (บ�ท/คน/ครั้ง)  16,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
เบี้ยประชุม  - ประธ�น (บ�ท/ครั้ง)  21,000
  - กรรมก�ร (บ�ท/คน/ครั้ง)  16,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม  - ประธ�น (บ�ท/ครั้ง)  14,000
  - กรรมก�ร (บ�ท/คน/ครั้ง)  11,000

บ�าเหน็จ
  - ประธ�นกรรมก�ร (บ�ท/ปี)  300,000
  - ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ (บ�ท/ปี)  325,000
  - กรรมก�รตรวจสอบ (บ�ท/คน/ปี)  290,000
  - กรรมก�รที่มิใช่กรรมก�รตรวจสอบ (บ�ท/คน/ปี)  230,000

สิทธิประโยชน์อ่ืน  - ไม่มี -

หมายเหต ุเบี้ยประชมุจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชมุ

ในปี 2561 บรษิทัจ่�ยค่�ตอบแทนให้แก่คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�รค่�ตอบแทนดงันี้

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

1. น�ยสุรเดช บุณยวัฒน* ประธ�นกรรมก�ร
  ประธ�นกรรมก�ร
  ค่�ตอบแทน - - - - -

2. น�ยวรเทพ ร�งชัยกุล* กรรมก�ร
  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร - - - - -

3. น�งดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์* กรรมก�ร     
  กรรมก�รค่�ตอบแทน - - - - -

4. น�ยสมช�ย ชุณหรัศมิ์* กรรมก�ร - - - - -

5. น�ยเอกร�ช กลัดพันธุ์ กรรมก�ร 80,000 - - 230,000 310,000

6. น�งวไลรัตน์ ผ่องจิตต์* กรรมก�ร - - - - -

7. น�งเพ็ญศรี เดชติ่งเอง* กรรมก�ร - - - - -

8. น�งส�วชนิด� สุวรรณจูฑะ  กรรมก�รอิสระ 32,000 63,000 11,000 325,000 431,000
  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
  กรรมก�รค่�ตอบแทน 

9. น�ยชัยวัฒน์ นิตย�พร กรรมก�รอิสระ 80,000 128,000 - 290,000 498,000 
  กรรมก�รตรวจสอบ 

10. น�ยปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมก�รอิสระ 80,000 128,000 - 290,000 498,000
  กรรมก�รตรวจสอบ 
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หมายเหต ุ * กรรมการที่ไม่ขอรบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบรษิทั
 ** บ�าเหนจ็กรรมการ ก�าหนดรอบการจ่ายตามการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นในแต่ละปี
 กรรมการล�าดับที่ 2 นายวรเทพ รางชัยกุล ได้ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และ
ต�าแหน่งกรรมการ มผีลตั้งแต่วนัที่ 26 เมษายน 2561
 กรรมการล�าดบัที่ 7 นางเพญ็ศร ีเดชติ่งเอง ไดร้บัการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบรษิทัทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลง ตามมตทิี่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ�าปี 2561 มผีลตั้งแต่วนัที่ 26 เมษายน 2561 

 ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 ในระหว่�งปี 2561 บรษิทัจ่�ยค่�ตอบแทนให้ผู้บรหิ�รดงันี้

 ปี 2561
 ประเภทของค่าตอบแทน จ�านวนผู้บริหาร ค่าตอบแทน (บาท)

 เงินเดือน โบนัส 8 คน  21,545,505.53

ค่าตอบแทนผู้บรหิารไม่รวมเงนิผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถอืเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย

2) ค่าตอบแทนอืน่
 ก. ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ
  - ไม่ม ี-
 ข. ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บรหิาร
	 	 เงินกองทนุส�ำรองเล้ียงชพี
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริห�รและพนักง�น โดยบริษัทได้สมทบในอัตร�ส่วนร้อยละของเงินเดือนต�มที่ 

บรษิทักำ�หนด โดยในปี 2561 บรษิทัได้จ่�ยเงนิสมทบกองทนุสำ�รองเลี้ยงชพีสำ�หรบัผู้บรหิ�ร 8 คน รวมทั้งสิ้น 1,340,926.22 บ�ท
3) การว่าจ้างด้านการบรหิารและให้ค�าปรกึษาธรุกิจ  
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีก�รว่�จ้�งบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำ�กัด (PFC) ให้บริก�รง�นด้�นบริห�รจัดก�รและ 

ง�นสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทย่อย ต�มสัญญ�ว่�จ้�งบริห�รและให้คำ�ปรึกษ�ธุรกิจ ซึ่งก�รว่�จ้�งดังกล่�วมีวัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นก�รแยกง�น (outsourcing) เพื่อใช้บรกิ�รจ�กหน่วยง�นของกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์ ซึ่งเป็นลกัษณะก�รรวมศูนย์และแบ่งรบัภ�ระ 
ค�่ใช้จ่�ยร่วมกนั (sharing cost) ต�มขน�ดและปรมิ�ณธรุกรรมของแต่ละบรษิทั เพื่อลดค่�ใช้จ่�ยโดยรวมที่บรษิทัจะต้องจดัห�บคุล�กร
ที่เพิ่มขึ้น เพื่อม�รองรบัง�นสนบัสนนุให้ครอบคลมุในทกุๆ ด้�น 

ขอบเขตก�รให้บรกิ�รครอบคลมุด้�นต่�งๆ ดงันี้
ก�รบรหิ�รจดัก�รก�รกำ�กบักจิก�ร และสนบัสนนุด้�นกลยทุธ์และนวตักรรมท�งธรุกจิเพื่อให้บรรลตุ�มเป้�หม�ยของแต่ละองค์กร 

รวมถงึดำ�เนนิกจิก�รให้สอดคล้องกบัคณุค่�หลกัขององค์กร เป็นไปต�มกฎระเบยีบ ข้อกำ�หนดของกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง รวมถงึจดัให้
มบีคุล�กรที่มคีว�มส�ม�รถ คว�มเชี่ยวช�ญ เข้�ทำ�หน้�เป็นกรรมก�รและผู้บรหิ�รในแต่ละองค์กรที่ให้บรกิ�ร

ก�รบรกิ�รให้คำ�ปรกึษ� ทำ�หน้�ที่ให้คำ�ปรกึษ�แก่องค์กรทกุด้�นที่เกี่ยวข้องกบัก�รดำ�เนนิธรุกจิของกจิก�ร ทั้งด้�นก�รว�งแผน
ก�รกำ�หนดกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจ ก�รว�งแผนท�งก�รเงิน ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง ก�รบริห�รง�นบุคคลและ 
ง�นสำ�นกัง�น และง�นสื่อส�รองค์กร รวมถงึก�รให้คว�มรู้ด้�นต่�งๆ เพื่อก�รพฒัน�องค์คว�มรู้ให้กบัผู้ปฏบิตังิ�นในองค์กร

ก�รบรกิ�รในด้�นก�รศกึษ� วเิคร�ะห์ ว�งแผน และปฏบิตังิ�นให้กบัองค์กร เพื่อให้ก�รดำ�เนนิกจิก�รบรรลตุ�มเป้�หม�ยและ
สอดคล้องกบักฎระเบยีบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืในกรณทีี่เรื่องนั้นจำ�เป็นต้องใช้คว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น เช่น ง�นตรวจสอบภ�ยใน
องค์กร ง�นด้�นบรรษัทภิบ�ล ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวกับตล�ดหลักทรัพย์ ง�นคดีคว�ม ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท บัญชีและ
ภ�ษอี�กร รวมถงึบรหิ�รจดัก�รแหล่งเงนิทนุของกจิก�รก�รตดิต่อสถ�บนัก�รเงนิ 

อย่�งไรก็ต�ม ก�รทำ�สัญญ�กับ PFC ดังกล่�ว ถือเป็นก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�ง 
ผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติต�มนโยบ�ย ม�ตรก�ร และขั้นตอนก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันอย่�งเคร่งครัด และห�ก 
PFC มกี�รเปลี่ยนแปลงร�ยละเอยีดของสญัญ� หรอืเงื่อนไขในก�รคดิค่�บรกิ�รกบับรษิทัและบรษิทัย่อย บรษิทัจะนำ�ร�ยละเอยีด และ
เงื่อนไขก�รเปลี่ยนแปลงดงักล่�วเข้�ที่ประชมุคณะกรรมก�รตรวจสอบเพื่อพจิ�รณ�และให้คว�มเหน็ต�มคว�มเหม�ะสมของสญัญ� 
ที่เปลี่ยนแปลงไปทกุครั้งก่อนเข้�ทำ�สญัญ�ใหม่ 
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5. บุคลากร

5.1 จ�านวนพนกังานและผลตอบแทน 
บรษิทักำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนพนกัง�นที่สอดคล้องกบัผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั ทั้งนี้ ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 บรษิทั

มพีนกัง�นทั้งหมด 644 คน บรษิทัได้จ่�ยผลตอบแทนให้แก่พนกัง�นจำ�นวนทั้งสิ้น 246,427,865 บ�ท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงนิเดอืน 
ค่�ล่วงเวล� เงนิโบนสั เงนิช่วยเหลอืพเิศษ เงนิประกนัสงัคม และเงนิสมทบกองทนุสำ�รองเลี้ยงชพี และสวสัดกิ�รเป็นต้น นอกจ�กนี้  
บริษัทย่อยได้จ่�ยค่�ตอบแทนให้กับพนักง�นในลักษณะเดียวกับบริษัทรวม 12,273,504 บ�ท (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและ 
ผลตอบแทนจ�กก�รข�ย ซึ่งถอืเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย)

จ�านวนพนักงานและค่าตอบแทนปี 2561  บริษัท IGC  รวม
      (บริษัทย่อย) 

ผู้บริห�ร  - ช�ย (คน)  6 2  8
   - หญิง (คน)  1 -  1

พนักง�นปฏิบัติก�รและบริก�ร - ช�ย (คน)  202 4  206
   - หญิง (คน)  112 2  114

พนักง�นในสำ�นักง�น - ช�ย (คน)  191 9  200
   - หญิง (คน)  132 5  137

รวม (คน)    644 22  666

ค่�ตอบแทนพนักง�น (บ�ท)   246,427,865 12,273,504  258,701,369

บรษิทัมพีนกัง�นเพิ่มขึ้น จ�กปี 2560 จำ�นวน 42 คน บรษิทัไม่มขี้อพพิ�ทด้�นแรงง�นใดๆ กบัพนกัง�นในระยะเวล� 3 ปีผ่�นม�

5.2 นโยบายการพฒันาบคุลากร 
บรษิทัยงัคงนโยบ�ยก�รพฒัน�บคุล�กร เพื่อพฒัน�พนกัง�นให้มคีณุลกัษณะ 3 ประก�ร ประกอบด้วย 
1. เป็นคนด ีมวีนิยั และรบัผดิชอบ
2. เป็นคนเก่ง มคีว�มรู้ ทกัษะ คว�มส�ม�รถอย่�งมอือ�ชพี
3. ทำ�ง�นอย่�งมคีว�มสขุ รู้เหต ุรู้ผล เหน็คณุค่�ตนเอง ผู้อื่น และยอมรบัก�รเปลี่ยนแปลง
ในปี 2561 ก�รดำ�เนนิง�นด้�นก�รพฒัน�บคุล�กร ยงัคงเป็นไปต�มกรอบนโยบ�ย 5 เรื่อง กล่�วคอื 
1) ด้�นนวัตกรรม พัฒน�คว�มรู้พนักง�นในก�รฝึกอบรมกับสถ�บันภ�ยนอก อ�ทิ หลักสูตรโปรแกรมหุ่นยนต์อุตส�หกรรม 

(FANUC) ระดบัพื้นฐ�น จดัโดย สถ�บนัไทย – เยอรมนั เพื่อให้มคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจในก�รควบคมุหุน่ยนต์ , Product Design & Innovation 
System จัดโดยกรมอุตส�หกรรมและสถ�บันไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีก�รพัฒน�ด้�นก�รออกแบบและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 
รวมไปถึงก�รออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovation design project), หลักสูตรก�รใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ด้วย Excel 2013  
เพื่อช่วยควบคมุด้�นคณุภ�พ จดัโดย สม�คมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย - ญี่ปุน่) รวมถงึก�รพฒัน�บคุล�กรและองค์กรสูอ่ตุส�หกรรม 4.0  
ต�มแนวคดิเยอรมน ีภ�ยใต้โครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พผู้ผลติแม่พมิพ์ขั้นสูง เพื่อรองรบัอตุส�หกรรมแห่งอน�คต 2561 

2) ก�รต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รปัชั่น ดำ�เนนิก�รชกัชวนคู่ค้� ลูกค้� ภ�คเอกชนเข้�ร่วมสมัมน� แนวท�งก�รเข้�ร่วมเป็นสม�ชกิ
โครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต ซึ่งบรรย�ยโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
(IOD) โดยมบีรษิทัคู่ค้�เข้�ร่วมจำ�นวน 10 ร�ย นอกจ�กนี้ได้ทำ�หนงัสอืแจ้งนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รปัชั่นของบรษิทัให้คู่ค้�  
และหน่วยง�นภ�ครฐัทร�บ และทั้งนี้ในวนัที่ 6 กนัย�ยน 2561 บรษิทัยงัได้เข้�ร่วมกจิกรรมวนัต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รปัชั่น “คนไทย 
ตื่นรู้สู้โกง” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้�นคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ณ ภิรัช ฮอลล์ ศูนย์ประชุมไบเทค บ�งน� กรุงเทพฯ และบริษัท 
ยังได้มีก�รจัดอบรมหลักสูตร จริยธรรมกับก�รแก้ทุจริต คิดฐ�นสอง บรรย�ยโดยวิทย�กรจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รทจุรติแห่งช�ต ิ(ป.ป.ช) จงัหวดัปร�จนีบรุ ีให้กบัพนกัง�นโรงง�นกบนิทร์บรุ ีจำ�นวน 140 คน และพนกัง�นสำ�นกัง�นใหญ่  
จำ�นวน 40 คน 
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3) คว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม สร้�งก�รมส่ีวนร่วมเพื่อส่วนรวม บรษิทัให้คว�มสำ�คญักบับ้�นหลงัแรกของพนกัง�นที่เข้�ไปมส่ีวนร่วม 
ในก�รพัฒน�ชุมชนรอบสถ�นประกอบก�รที่พนักง�นอ�ศัยอยู่ และเป็นคว�มต้องก�รของชุมชน ทำ�แล้วต้องยั่งยืน ต�มโครงก�ร
หมู่บ้�นอยู่เยน็เป็นสขุบ้�นโคกขี้เหลก็ อ�ท ิโครงก�รส่งเสรมิก�รปลูกผกัปลอดส�รพษิไว้รบัประท�นเหลอืกจ็ำ�หน่�ยต�มโครงก�ร PP 
Market เพื่อสร้�งร�ยได้ให้กับชุมชนโดยนำ�ม�ข�ยที่สำ�นักง�นใหญ่กลุ่มพรีเมียร์ ก�รเข้�ไปให้คำ�ปรึกษ�กับชุมชนบ้�นคลองต�หมื่น  
ชุมชนบ้�นโคกขี้เหล็ก ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้โรงง�น อำ�เภอกบินทร์บุรี ในเรื่องระบบนำ้�ดื่มเพื่อให้ส�ม�รถผลิตนำ้�ที่สะอ�ดอย่�งต่อเนื่อง 
รวมถึงนำ�องค์คว�มรู้ของพนักง�นในก�รให้คำ�ปรึกษ�ต�มแนวท�งหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) ในก�รนำ�นำ้�กลับม�ใช้ใหม่  
ให้โรงพย�บ�ลส่งเสรมิชมุชนคลองต�หมื่น และก�รมส่ีวนร่วมกบัโรงเรยีนในเขตอตุส�หกรรมกบนิทร์บรุ ีได้แก่ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษ�
น้อมเกล้�กบนิทร์บรุ ีในโครงก�รแปลงน�ส�ธติเกษตรอนิทรย์ี และสนบัสนนุทนุนกัเรยีนเรยีนดใีห้กบันกัเรยีนโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษ�
น้อมเกล้�กบนิทร์บรุ ีอย่�งต่อเนื่องทกุปี 

4) ก�รพัฒน�ห่วงโซ่อุปท�น (Supply Chain Management) บริษัทได้ดำ�เนินโครงก�ร Smart Sales Solution เพื่อให้ทุกห่วงโซ่
อุปท�นส�ม�รถตอบสนองกระบวนก�รถัดไปได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และประสิทธิผล ในก�รสร้�งคว�มพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทกุกระบวนก�ร รวมถงึคว�มพงึพอใจของลกูค้� และก�รเพิ่มประสทิธภิ�พกจิกรรมก�รขนส่งอย่�งต่อเนื่อง อ�ท ิก�รนำ�สนิค้�ประกอบหน้�ง�น  
ก�รลดก�รขนส่งเที่ยวเปล่� และก�รจดัตั้งศูนย์กระจ�ยสนิค้�ที่เขตหนองจอก กรงุเทพฯ

5) ก�รพฒัน�ธรุกจิ มุ่งเน้นก�รพฒัน�และสร้�งธรุกจิใหม่ที่อนรุกัษ์สิ่งแวดล้อมต�มวสิยัทศัน์บรษิทั

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทได้ดำ�เนินก�รปรับแผนก�รพัฒน�พนักง�น(Master Plan Training) ให้สอดคล้องเป็นร�ยปี  
โดยยงัคงแบ่งกลุ่มก�รพฒัน�ฝึกอบรมเป็น 3 หมวด รวมหลกัสูตรที่มกี�รฝึกอบรม ทั้งสิ้น 114 หลกัสูตร ประกอบด้วย

1) หมวดคว�มรู้พื้นฐ�นในง�น มกี�รฝึกอบรมรวม 38 หลกัสูตร อ�ท ิคว�มรู้ในก�รทำ�ง�นต�มระบบม�ตรฐ�นต่�งๆ ISO 9001/ 
ISO 14001/ OHSAS 18001/ ม�ตรฐ�นแรงง�นไทย : 8001/ ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น คว�มรับผิดชอบต่อสังคม ก�รจัดก�ร
พลังง�น และคว�มรู้ที่สอนโดยหัวหน้�ง�นและหัวหน้�หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธี On - the - job training เช่น หลักสูตรคว�มรู้
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรคว�มรู้ต�มขั้นตอนก�รทำ�ง�น คู่มือก�รทำ�ง�น หลักสูตรคว�มรู้เกี่ยวกับสุขภ�พอน�มัย คว�มปลอดภัยในก�ร
ทำ�ง�น หลกัสูตรคว�มรู้ด้�นกฎหม�ยคุ้มครองแรงง�น หลกัสูตรคว�มรู้ด้�นจรยิธรรมในก�รประกอบธรุกจิ เป็นต้น รวมถงึก�รเรยีนรู้ 
ส่วนง�นที่เกี่ยวข้องภ�ยในบรษิทั มกี�รกำ�หนดหลกัสตูรก�รเรยีนก�รสอนโดยมอบหม�ยให้พนกัง�นที่มคีว�มรูค้ว�มชำ�น�ญแต่ละแผนก 
เป็นผูส้อนและถ่�ยทอดองค์คว�มรูอ้ย่�งเป็นระบบร่วมกบัวทิย�กรจ�กภ�ยนอกที่มคีว�มรูค้ว�มเชี่ยวช�ญม�ร่วมบรรย�ยในบ�งหวัข้อ
ในเรื่องเฉพ�ะด้�น และมีก�รทดสอบประเมินผลทั้งภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติแก่พนักง�นใหม่เพื่อให้เข้�ใจก�รสร้�งคุณค่�ง�นและ
ธรุกจิร่วมกนัระหว่�งพนกัง�น องค์กรและสงัคมภ�ยใต้คณุธรรมจรยิธรรม 

2) หมวดคว�มรู้เสริมในง�น มีก�รฝึกอบรมรวม 70 หลักสูตร วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภ�พของพนักง�นให้มีทักษะ  
มคีว�มหล�กหล�ยในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น อ�ท ิก�รเป็นผู้จดักจิก�รก�รเรยีนรู้ (Facilitator) และเป็นโค้ช, ระบบผลติไฟฟ้�จ�กพลงัง�น
แสงอ�ทติย์บนหลงัค� (Solar Rooftop), ก�รใช้ Sketch-Up และ Profile builder เขยีนแบบก่อสร้�ง 3 D, กระบวนก�รพฒัน�ผลติภณัฑ์
และคว�มสำ�คญัของกฎหม�ยทรพัย์สนิท�งปัญญ�, กลยทุธ์ก�รอพัเกรด ISO 9001: 2015, ก�รจดัก�รและภ�วะผู้นำ�ต�มคณุค่�หลกั 
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์, คว�มต่�งระหว่�ง ISO 45001 กับ OHSAS 18001, ชีวิตออกแบบได้ด้วยก�รว�งแผนก�รเงิน และก�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยง, จรยิธรรมและก�รแก้ทจุรติ คดิฐ�นสอง, ก�รว�งแผนท�งก�รเงนิก่อนเกษยีณอ�ย,ุ แกนนำ�หลกัในสถ�นประกอบกจิก�ร  
เพื่อรองรับม�ตรฐ�นก�รบริห�รจัดก�รเอดส์และวัณโรค, ก�รดับเพลิงขั้นต้น, ก�รบริห�รก�รผลิตยุคใหม่ และ PP Academy  
เพื่อฝึกอบรมพนกัง�นตำ�แหน่งพนกัง�นข�ย ช่�งเทคนคิ ทั้งภ�คทฤษฎแีละฝึกปฏบิตัเิพื่อให้มคีว�มรู้ครอบคลมุทั้งตวัผลติภณัฑ์และ
ขั้นตอนก�รทำ�ง�นจนกระทั่งก�รส่งมอบให้ลูกค้�

3) หมวดคว�มรูว้ชิ�ชพี มกี�รฝกึอบรมรวม 6 หลกัสตูร วตัถปุระสงค์เพื่อพฒัน�พนกัง�นกลุ่มวชิ�ชพีให้มคีว�มรูล้งลกึในวชิ�ชพี
เพื่อก�รต่อยอดก�รพัฒน�ง�นที่รับผิดชอบ ก�รปรับปรุงง�น (Productivity Improvement) ก�รสร้�งนวัตกรรม เช่นหลักสูตร KM & 
Innovation หลกัสูตร Innovation and Technology for Product Design

นอกจ�กนั้น ยังได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนก�รพัฒน�พนักง�นเพิ่มอีก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม Successor กลุ่ม Potential  
และกลุ่ม Key Position โดยจัดให้มีก�รดำ�เนินก�รพัฒน�บุคล�กรเป็นร�ยบุคคล ให้สอดคล้องกับ Competency ของแต่ละตำ�แหน่ง
ง�นเพื่อเปน็ก�รเตรยีมคว�มพรอ้มด้�นบคุล�กรสร�้งคว�มเข้มแขง็และยั่งยนืในก�รดำ�เนนิธรุกจิ ซึ่งแผนพฒัน�ประกอบด้วยหลกัสตูร 
เฉพ�ะกลุม่ให้ครอบคลมุเนื้อห�เพื่อพฒัน�ให้เป็นผูบ้รหิ�รรุน่ใหม่ ที่มแีนวคดิเพื่อนำ�ม�พฒัน�กระบวนก�รทำ�ง�นให้เกดิก�รเชื่อมโยงธรุกจิ 
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แผนการฝึกอบรมพฒันาพนกังาน ประจ�าปี 2561
ในปี 2561 ที่ผ่�นบริษัทมีก�รฝึกอบรมพนักง�นทั้งสิ้น 114 หลักสูตร พนักง�นได้รับก�รฝึกอบรม เฉลี่ย 11.03 ชั่วโมงต่อคน  

ค่�ใช้จ่�ยฝึกอบรมเฉลี่ย 1,011.52 บ�ทต่อคน และมพีนกัง�นเข้�รบัก�รอบรมร้อยละ 60.83 ของจำ�นวนพนกัง�นทั้งหมด 

แผนการฝึกอบรมพฒันาพนกังาน ประจ�าปี 2561

 กลุ่มพนกังาน

  พนักงาน - เจ้าหน้าท่ี   หัวหน้างาน   ผู้จัดการ 
หวัข้อวิชาหลัก

1. ความรูพ้ืน้ฐานในงาน คว�มรู้ด้�นก�รทำ�ง�นต�มขั้นตอน คู่มอื ก�รปฏบิตังิ�น / ต�มลกัษณะง�นที่พนกัง�นรบัผดิชอบ 

  คว�มรู้ต�มระบบง�นคณุภ�พ ISO 9001/14001/OHSAS18001/ม�ตรฐ�นแรงง�นไทย : 8001/

  ก�รบรหิ�รง�นบคุคล : กฎหม�ยคุ้มครองแรงง�นและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

  ก�รต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รปัชั่น : จรยิธรรมเพื่อคว�มยั่งยนืขององค์กร

  Happy 8 WorkPlaces  คว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR : ISO 26000)

  5ส / กลุ่มคณุภ�พ (QCC) / และระบบข้อเสนอแนะเพื่อก�รปรบัปรงุง�น (KSS) / Productivity Facilitator

  knowledge Management/ ก�รทดสอบฝีมอืแรงง�นแห่งช�ต ิส�ข� ช่�งไฟฟ้�/ ก�รทำ�ง�นที่อบัอ�ก�ศ/

  ก�รควบคมุแกส็/ ก�รปฐมพย�บ�ลและช่วยชวีติเบื้องต้น / ให้คว�มรู้เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ของบรษิัท

  คว�มตระหนกัด้�นคณุภ�พ/คว�มปลอดภยั/สิ่งแวดล้อม ข้อกำ�หนด ISO 9001/14001/OHSAS18001 
       ม�ตรฐ�นแรงง�นไทย : 8001/Green Factory

    Innovation Thinking / KM & Innovation / Supply Chain Management

  Mind Mapping Productivity Tools/ก�รนำ�เสนอ/ก�รสื่อส�ร

    เครื่องมอืก�รบรหิ�รทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

2. ความรูเ้สรมิในงาน   จป. หวัหน้�ง�น / คปอ. จป. บรหิ�ร / คปอ.

    HR for line Manager ทกัษะก�รบรหิ�รทั่วทั้งองค์กร (TQM)

  ก�รสื่อคว�ม ก�รสอนง�น/Coaching เทคนคิก�รประชมุ / ก�รบรหิ�รเวล�

  ในองค์กร  ก�รบงัคบับญัช�  ก�รเจร�ไกล่เกลี่ยเพื่อจดัก�รคว�มขดัแย้ง

    คณุธรรม / จรยิธรรมสำ�หรบัหวัหน้�ง�น HRM & HRD

    ก�รพฒัน�ทกัษะก�รเป็นหวัหน้�ง�น กลยทุธ์ก�รตล�ดรกุและรบั AEC

3. ความรูวิ้ชาชพี ต�มส�ยง�นวชิ�ชพี : วศิวกร นกัวทิย�ศ�สตร์ นกับญัช ีอ�ท ิก�รป้องกนัฟ้�ผ่�ระบบจ่�ยไฟฟ้�จ�ก

  โซล�ร์เซลล์/ร�ยง�นผู้สอบบญัชใีหม่/ ก�รใช้เครื่องมอืวดัในระบบบำ�บดันำ้�เสยี/ เทคโนโลยหีุ่นยนต์

  อตุส�หกรรม/ก�รเงนิที่สำ�คญัสำ�หรบันกับญัช ีเป็นต้น

แผนงาน แนวทางพฒันาบคุลากรปี 2562
เพื่อให้เกดิคว�มต่อเนื่องและยั่งยนืในก�รพฒัน�บคุล�กรให้มคีณุลกัษณะเป็นคนด ีมวีนิยั และรบัผดิชอบ เป็นคนเก่ง มคีว�มรู้ 

ทกัษะ คว�มส�ม�รถอย่�งมอือ�ชพี ทำ�ง�นอย่�งมคีว�มสขุ รู้เหต ุรู้ผล เหน็คณุค่�ตนเอง ผู้อื่น และยอมรบัก�รเปลี่ยนแปลง บรษิทั 
ยงัคงยดึแนวท�งก�รพฒัน�พนกัง�นต�มปี 2561 และแผนพฒัน�ร�ยคน Individual Development Plan (IDP) ในก�รพฒัน�ศกัยภ�พ
และส่งเสรมิคว�มก�้วหน้�พนกัง�น และเตรยีมพร้อมเพื่อทดแทนตำ�แหน่งที่สำ�คญัก่อนเกษยีณ รวมถงึมทีี่ปรกึษ�เข้�ม�ให้คำ�แนะนำ� 
และก�รร่วมเครอืข่�ยในก�รพฒัน�พนกัง�นกบัสถ�บนัก�รศกึษ�เฉพ�ะท�งม�กขึ้น



46    รายงานประจำาปี 2561

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหาร

นายสุรเดช บุณยวฒัน อาย ุ68 ปี
ประธานกรรมการ และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สิงหาคม 2555
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 กมุภาพันธ์ 2556

นางดวงทพิย์ เอีย่มรุง่โรจน์  อาย ุ63 ปี
กรรมการ และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 22 สงิหาคม 2555
กรรมการค่าตอบแทน
วนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 22 กมุภาพนัธ์ 2556

คณุวุฒทิางการศกึษา 
 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
 หลกัสตูร Digital transformations a must for all companies ปี 2561

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

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทั : 0.97%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : 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�าแหน่งในกิจการอ่ืน (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
 ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทัในกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 2560 - ปัจจบุนั  ที่ปรกึษาประธานกรรมการ กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 2560 - ปจัจบุนั  ที่ปรกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธรุกจิมหาชน กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์             
 2560 - ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา   กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 2554 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนธิเิอน็ไลฟ  
 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  มลูนธิยิวุพฒัน์

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%
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2544 - 2560 กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)
 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)
 2560 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ เทคโนโลย ี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
 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
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นายสมชาย ชณุหรศัมิ ์ อาย ุ68 ปี
กรรมการ และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 24 เมษายน 2557

คณุวุฒทิางการศกึษา 
 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
 หลกัสตูร Rising Above Disruptions A call For Action ปี 2561
 หลกัสตูร Thailand’s 9th National Conference on Collective Action against Corruption  

 “Disrupting Corruption” ปี 2561
 หลกัสตูร NIKKEI FORUM ASIAN CONSUMERS “Winning the Hearts of Powerful  

 Asians” ปี 2561
การอบรมพเิศษ
 หลักสูตร กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy)  

 รุน่ที่ 2 ปี 2561
 หลกัสตูร ทศิทาง CSR ปี 2561 และการเสวนาเรื่อง “The Sphere of Sustainability” 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทั : ไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 พ.ค. 2546 - ก.ย. 2558  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ

  บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)
 พ.ค. 2546 - ธ.ค. 2560  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย
 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

  บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน (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 - 2559 กรรมการ บรษิทั พเีอม็ เอสอ ีจำากดั 
 2558 - 2559 ประธานกรรมการ บรษิทั มวีนา จำากดั
 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั 
 2560 - ปัจจบุนั  ที่ปรกึษาประธานกรรมการ กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 2560 - ปจัจบุนั  ที่ปรกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธรุกจิมหาชน กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์ 
 2560 - ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์

นายเอกราช กลดัพันธ์ุ  อาย ุ60 ปี 
กรรมการ
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 22 สงิหาคม 2555

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 ี 
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 ไม่มี

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2556 - เม.ย. 2560 กรรมการ บรษิทั พพี ีกรนี เอน็เนอร์จ ีจำากดั
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นางวไลรตัน์  ผ่องจติต์  อาย ุ56 ปี 
กรรมการและ กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 7 พฤศจกิายน 2560

นางเพ็ญศร ีเดชติง่เอง อาย ุ62 ปี 
กรรมการและ กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 26 เมษายน 2561

คณุวุฒทิางการศกึษา 
 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
 หลกัสตูร Executive Development Program (EDP),

  Premier Group of Companies รุน่ที่ 1/2559
 หลกัสตูร Leadership Development Program (LDP), 

 Premier Group of Companies รุน่ที่ 1/2560
สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทั : 0.17%
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2555 - 2559 กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
 พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
 2557 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)
 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั
 ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทัในกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 ปัจจบุนั ผูอ้ำานวยการใหญ่ งานการเงนิและการลงทนุ

  กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัศรปีทมุ
 ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 106 ปี 2556
 หลกัสตูร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุน่ที่ 7 ปี 2557
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 197 ปี 2557
 หลกัสตูร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 

 รุน่ที่ 26 ปี 2559
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่มี
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2555 - 2557 กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
 เม.ย. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)
 2560 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั
 ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทัในกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 ปัจจบุนั ผูอ้ำานวยการใหญ่ งานบญัช ีกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์ 
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นางสาวชนิดา สวุรรณจฑูะ  อาย ุ77 ปี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
วนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 22 สงิหาคม 2555
กรรมการค่าตอบแทน
วนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 22 กมุภาพนัธ์ 2556

คณุวุฒทิางการศกึษา 
 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
สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2556 - 2558 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน (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 ุ68 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
 หลกัสตูร Rising Above Disruptions A call For Action ปี 2561
 หลกัสตูร The Board’s Role in CEO Succession Planning ปี 2561 
 หลกัสตูร Dealing with Cyber Risk in The Boardroom ปี 2561 
 หลกัสตูร Partnership in Education ปี 2561 
 หลกัสตูร Cyber Issue in The Boardroom ปี 2561
 หลกัสตูร Building Trust in a Transforming Economy ปี 2561
 หลกัสตูร Building Strategic Agility with OKR ปี 2561
 หลกัสตูร Independent Director Forum ปี 2561
 หลกัสตูร Better Governance ปี 2561

การอบรมพิเศษ
 หลกัสตูร Climate Risk , Stock Exchange of Thailand ปี 2561 
 หลกัสตูร Productivity Improvement , In-house Training ปี 2561 

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

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2554 - 2561 กรรมการที่ปรกึษาวชริาวธุวทิยาลยั ด้านกำากบัคณะ  

   วชริาวธุวทิยาลยั
 2555 - 2561 กรรมการที่ปรกึษาวชริาวธุวทิยาลยั ด้านวชิาการ 

   วชริาวธุวทิยาลยั
 2559 - ปจัจบุนั ผูส้งัเกตการณ์อสิระ องค์กรต่อต้าน คอร์รปัชั่น (ประเทศไทย) 

   ร่วมกบักรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงัในโครงการ 
   จดัซื้อจดัจ้าง/ของราชการ/รฐัวสิาหกจิ
             - โครงการก่อสร้างปรบัปรงุทางหลวงแผ่นดนิ   
   ประจวบครีขีนัธ์-ชมุพร กรมทางหลวงแผ่นดนิ (2559 - 2561)
             - โครงการรถไฟฟ้าความเรว็สงูเชื่อมต่อ 3 สนามบนิ 
   การรถไฟแห่งประเทศไทย (2561 - ปัจจบุนั)
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นายปกรณ์ สขุมุ อาย ุ56 ปี
ประธานกรรมการบรหิาร
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 12 พฤศจิกายน 2561

นายปรทิรรศน์ พนัธบุรรยงก์  อาย ุ64 ปี 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 22 สิงหาคม 2555

คณุวฒุทิางการศกึษา
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิและธรุกจิระหว่างประเทศ 

 สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 ปรญิญาตร ีBSc.,(hons) Biochemistry, Royal Holloway, University of London 

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 133 ปี 2553
 หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ที่ 30 ปี 2559

 การอบรมพิเศษ 
 หลกัสตูร Advanced Management Program, International Institute for Management 

 Development (IMD) Lausanne, Switzerland ปี 2548
 หลกัสตูร Capital Market Academy, Stock Exchange of Thailand, 

 รุน่ที่ 14 ปี 2556
 หลกัสตูร Capital Market Academy CLMV, Stock Exchange of Thailand 

 รุน่ที่ 3 ปี 2560
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : 0.10 %
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
 พ.ย.2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร

   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2547 - 2552  รองกรรมการผูจ้ดัการ

   บรษิทั รอยลั ปอร์ซเลน จำากดั (มหาชน)
 2553 - 2558  ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

   บรษิทั อคัรา รซีอร์สเซส จำากดั (มหาชน) 

ต�าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2541 - 2546  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

   บรษิทั เอช เอม็ ซ ีโพลเีมอร์ส จำากดั
 2531 - ปัจจบุนั  กรรมการ 

   บรษิทั พ ีเอส เค ซมุม่า จำากดั
 2559 - ปัจจบุนั  กรรมการ 

   บรษิทั คาสเซลิ พาร์ทเนอร์ จำากดั 

คณุวุฒทิางการศกึษา 
 ปรญิญาเอกกติตมิศกัดิ์ Nagaoka University of Technology
 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

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
 2540 - 2558 กรรมการอสิระ

  บรษิทั พรเีมยีร์ เทคโนโลย ีจำากดั (มหาชน)
 2551 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง/กรรมการ

  ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
  บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จำากดั (มหาชน)
 2558 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ/

  กรรมการบรหิารความเสี่ยง /ประธานกรรมการสรรหา
  และพจิารณาค่าตอบแทน 
  บรษิทั เจตาแบค จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)
 2551 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาผูอ้ำานวยการ

  สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
 2556 - ปัจจบุนั ผูบ้รหิารประจำาสำานกังานศกึษาและพฒันาโครงการพเิศษ 

  สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์
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นางสาวณฐัญา นวลพลบั  อาย ุ56 ปี
รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ ธรุกจิสิง่แวดล้อมและวสัดกุ่อสร้าง 
วนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 9 กรกฎาคม 2561
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ งานบญัชกีารเงนิ
วนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 1 พฤษภาคม 2550

คณุวุฒทิางการศกึษา 
 ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธรุกจิ สาขาวชิาการบญัช ี

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต (CPA) เลขทะเบยีน 3828

การอบรมพเิศษ
 หลกัสตูร Executive Development Program (EDP), 

 Premier Group of Companies รุน่ที่ 1/2559
การอบรมทางบัญชแีละการเงนิในปี 2561
 หลกัสตูรสมัมนาเจาะประเดน็สำาคญัแนวปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชเีรื่อง
การเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบับคุคลหรอืกจิการที่เกี่ยวข้องกนั (Transfer Pricing) 

 หลกัสตูรสมัมนา TFRS ปี 62 
 หลกัสตูรการเงนิที่สำาคญัสำาหรบัผูบ้รหิาร 
 หลกัสตูรนกับญัช ี4.0 กบัการใช้โปรแกรมทางบญัชเีพื่อลดภาระงานและพฒันา
ระบบสารสนเทศทางการบญัชใีห้เหมาะสมกบักจิการ 

 หลกัสตูรวางแผนภาษอีสงัหารมิทรพัย์ 
 หลักสูตรสัมมนา 65 ประเด็นสำาคัญรายได้ ค่าใช้จ่าย แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ตามมาตรฐานการบญัช ี

 อบรมด้านบญัชทีั้งสิ้น จำานวน 32 ชั่วโมง
สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
 2555 – ปัจจบุนั  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานบญัชกีารเงนิ

   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
 ก.ค.2561 – ปัจจบุนั  รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ ธรุกจิสิ่งแวดล้อม 

 และวสัดกุ่อสร้าง
   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

นายสมชาย โรจน์อศัวเสถยีร อาย ุ53 ปี
กรรมการบรหิาร ธุรกจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
บนหลงัคา 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 9 กรกฎาคม 2561

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑติ

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ

 Executive MBA คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ี

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรมพิเศษ
 หลกัสตูร การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะสำาหรบันกับรหิารระดบัสงู 

 รุน่ 2 (ปศส.2) สถาบนัพระปกเกล้า
 หลกัสตูร สร้างนกัลงทนุไทยในต่างประเทศ รุน่ 6 และ 7 

 โดย สำานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI)
 หลกัสตูร นกับรหิารระดบัสงู ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม (นมธ. รุน่ที่ 6)
 หลกัสตูร พลงังานสำาหรบัผูบ้รหิาร Executive Energy Program (EEP) รุน่ที่ 2
 หลกัสตูร Executive Development Program (EDP), 

 Premier Group of Companies รุน่ที่ 1/2559
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 2555 – 2560 ผูอ้ำานวยการโครงการ

  สำานกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
 ก.ค.2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร 

  ธรุกจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา
  บรษิทั พรเีมยีร์โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
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นายเดชา แก้วพฤหสัชยั  อาย ุ51 ปี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานวศิวกรรมสิง่แวดล้อม 
และวสัดกุ่อสร้าง
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 1 มถินุายน 2555

คณุวฒุทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ (อตุสาหการ) มหาวทิยาลยัขอนแก่น

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 2555 - 2558  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายขายผลติภณัฑ์สิ่งแวดล้อม  

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

   และวสัดกุ่อสร้าง
   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

นายนัทธชยั พวงประดษิฐ์  อาย ุ52 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ งานผลติและวจิยัพฒันา
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 1 มิถนุายน 2555

คณุวุฒทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 ปรญิญาตร ีวศิกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวทิยาลยัขอนแก่น

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : 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 ุ44 ปี 
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ งานทรพัยากรบคุคล
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 1 มีนาคม 2560

คณุวุฒทิางการศกึษา 
 ปรญิญาตร ีครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 2554 - 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายสรรหาบคุลากร

  บรษิทั บิ๊กซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ จำากดั (มหาชน)
 ม.ีค. 2557 - ก.พ. 2560 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย ทรพัยากรบคุคล

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

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

นายธีรศกัดิ ์วงจนัทร์ศลิป์ อาย ุ38 ปี
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ งานผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
บนหลงัคา 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ : 19 กมุภาพันธ์ 2561

คณุวฒุทิางการศกึษา
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร 

 ลาดกระบงั
การอบรมพิเศษ
 หลกัสตูรพลงังานสำาหรบัผูบ้รหิาร รุน่ที่ 3/2560 สถาบนัพลงังานเพื่ออตุสาหกรรม  

 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 2557 - 2560 ผูจ้ดัการขายระดบัภมูภิาค

  บรษิทั คอนเนอร์ย ี(ไทยแลนด์) จำากดั
 2560 - 2561 รองกรรมการผูจ้ดัการ

  บรษิทั อเิควเตอร์ โซล่าร์ แคปปิทอล จำากดั
 ก.พ.2561 - ปัจจบุนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

  งานผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา
  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
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นายเอกพันธ์ุ นวลเมอืง  อาย ุ55 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 ี
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 2555 - ปัจจบุนั ผูอ้ำานวยการงานตรวจสอบภายใน

  บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั 

นายธรีะพล จฑุาพรพงศ์  อาย ุ54 ปี
เลขานุการบริษทั
วนัที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 10 สงิหาคม 2555

ประวัตเิลขานุการบรษัิท

คณุวุฒทิางการศกึษา 
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 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
สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 2545 - ปัจจบุนั ผูอ้ำานวยการงานบรรษทัภบิาล  

  กฎหมายและงานทะเบยีน กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์



55    บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

 รายชือ่กรรมการ 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 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 -

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) -  -  - - -

นางเพญ็ศร ีเดชติ่งเอง  -  -  - - -
นายวจิารณ์ พลการ (คู่สมรส)  -  -  - - -

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 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 เพิม่ขึน้

 จ�านวนหุน้ คดิเป็นร้อยละ  จ�านวนหุน้ คดิเป็นร้อยละ (ลดลง)

นายปกรณ์ สขุมุ  -  -  - - -
นางดวงมณ ีสขุมุ (คู่สมรส)   -  - 285,100 0.10 285,100

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

นายสมชาย โรจน์อศัวเสถยีร  -  -  - - -
นางจนัทรา โรจน์อศัวเสถยีร (คู่สมรส) -  -  - - -

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

นายเดชา แก้วพฤหสัชยั  -  -  - - -

นายพสิฐิ สตัตะ  -  -  - - -

นายธรีศกัดิ์ วงจนัทร์ศลิป์  -  -  - - -
นางวไิลรตัน์ วงจนัทร์ศลิป์ (คู่สมรส)  -  -  - - -
ด.ญ. อรญิรดา วงจนัทร์ศลิป์ (บตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ) -  -  - - -

รวม	 	 -	 -	 285,100	 0.10	 285,100	

ข้อมลูการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้ริหาร
บรษิทั พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561
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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 มวีนา จำากดั (MIVANA)
15. บรษิทั เดอะ กู๊ด ดรงิค์ จำากดั (TGD)
16. บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) (PPP)
17. บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั (IGC)
18. บรษิทั พรเีมยีร์ มอเตอร์ จำากดั (PMC)
19. บรษิทั พรเีมยีร์ รสีอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำากดั (PRH)
20. บรษิทั แทมมารนิ วลิเลจ จำากดั (TAM)
21. บรษิทั หมู่บ้านเสร ีจำากดั (MS)
22. บรษิทั เสรพีรเีมยีร์ จำากดั (SP)
23. บรษิทั พรเีมยีร์ แอสเซท็ส์ จำากดั (PAC)
24. บรษิทั พรเีมยีร์ เมโทรบสั จำากดั (PMB)
25. บรษิทั พรเีมยีร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากดั (PMN)
26. บรษิทั พรเีมยีร์ เพท็ โพรดกัส์ จำากดั (P-PET)
27. บรษิทั ซ ีแฮรเิออร์ จำากดั (SHR)
28. บรษิทั พรเีมยีร์ ซอี ีจำากดั (PCE)
29. บรษิทั  อมิพเีรยีล อเีกิ้ล จำากดั (IME)
30. บรษิทั เสร ีพรอ็พเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำากดั (SPH)
31. บรษิทั พรเีมยีร์ แพลนเนอร์ จำากดั (PPlanner)
32. บรษิทั แอลพซีอี ีจำากดั (LPCE)
33. บรษิทั เสนาน ีจำากดั (SNE)
34. บรษิทั ร้านคนไทย จำากดั (RKT)
35. บรษิทั ดอตส์ อมิแพค็ จำากดั (DOTS)
36. บรษิทั เช้นจ์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำากดั (CVC)

รายช่ือบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์



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

การกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำากบัดแูลกจิการ

คณะกรรมก�รบรษิทัให้คว�มสำ�คญัในก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รที่ด ีโดยเชื่อมั่นว่�กระบวนก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รที่ดแีละก�รบรหิ�ร
จดัก�รในกรอบของก�รมจีรยิธรรมที่ด ีมคีว�มโปร่งใส ส�ม�รถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกบัผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ยจะช่วยส่งเสรมิให้
บริษัทเติบโตอย่�งมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มคว�มเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย คณะกรรมก�รบริษัทจึงกำ�หนด
นโยบ�ยก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รที่ดเีป็นล�ยลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผู้บรหิ�รและพนกัง�นยดึถอืเป็นแนวท�งในก�รปฏบิตั ิดงันี้

1. ดำ�เนนิธรุกจิด้วยคว�มซื่อสตัย์ เป็นธรรม และโปร่งใส ส�ม�รถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพยีงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทกุฝ่�ย

2. จดัให้มรีะบบก�รควบคมุภ�ยใน ก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง และก�รตรวจสอบภ�ยในที่เหม�ะสมและมปีระสทิธผิล
3. ให้คว�มสำ�คญัต่อสทิธขิองผู้ถอืหุ้น และปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุ้นอย่�งเท่�เทยีมกนั และเป็นธรรมต่อทกุฝ่�ย
4. ปฏบิตัติ�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย กฎระเบยีบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรย�บรรณท�งธรุกจิ เพื่อให้สทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยี

ทกุกลุ่มได้รบัก�รดูแลอย่�งดี
5. จดัโครงสร้�ง บทบ�ทหน้�ที่คว�มรบัผดิชอบของกรรมก�รแต่ละกลุ่มอย่�งชดัเจน
โดยหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555  

ต�มแนวท�งของตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลมุหลกัก�ร 5 หมวด ดงันี้

หมวดท่ี 1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้
บรษิทัตระหนกัและให้คว�มสำ�คญัในสทิธพิื้นฐ�นต่�งๆ ของผู้ถอืหุ้นทั้งในฐ�นะของนกัลงทนุในหลกัทรพัย์และในฐ�นะเจ้�ของ

บรษิทั โดยกำ�หนดแนวปฏบิตักิ�รให้สทิธขิองผู้ถอืหุ้น ดงันี้
1. การประชมุผู้ถอืหุน้
 1.1 คณะกรรมก�รมนีโยบ�ยในก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและสนบัสนนุหรอืส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภท

สถ�บนัให้เข้�ร่วมประชมุผูถ้อืหุ้นและใชส้ทิธขิองตน โดยครอบคลมุสทิธพิื้นฐ�นต�มกฎหม�ย ได้แก ่ก�รมส่ีวนแบ่งในกำ�ไรของกจิก�ร 
ก�รซื้อข�ยหรอืโอนหุ้น ก�รได้รบัข่�วส�รข้อมูลของกจิก�รอย่�งเพยีงพอ ก�รเข้�ร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชมุผู้ถอืหุ้น
เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมก�ร กำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�ร แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดจำ�นวนเงินค่�สอบบัญชี และเรื่องที่
มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น ก�รจัดสรรเงินปันผล ก�รกำ�หนดหรือก�รแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ ก�รลดทุนหรือเพิ่มทุน 
และก�รอนมุตัริ�ยก�รพเิศษ เป็นต้น

 1.2 บริษัทมีก�รให้ข้อมูล วัน เวล� สถ�นที่ และว�ระก�รประชุม โดยมีคำ�ชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละว�ระหรือ
ประกอบมติที่ขอต�มที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมส�มัญและวิส�มัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกส�รแนบว�ระก�รประชุม และละเว้น 
ก�รกระทำ�ใดๆ ที่เป็นก�รจำ�กดัโอก�สของผู้ถอืหุ้นในก�รศกึษ�ส�รสนเทศของบรษิทั โดยมรี�ยละเอยีดในก�รปฏบิตัิดงันี้

  1.2.1 บริษัทไม่มีก�รลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในก�รศึกษ�ส�รสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยต�มข้อกำ�หนดต่�งๆ 
และก�รเข้�ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกส�รที่มีข้อมูลสำ�คัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่�งกะทันหัน ไม่เพิ่มว�ระก�รประชุม
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บล่วงหน้� ให้สิทธิในก�รซักถ�มคณะกรรมก�รในที่ประชุม ไม่จำ�กัดสิทธิ
ในก�รเข้�ประชมุของผู้ถอืหุ้นที่ม�ส�ย เป็นต้น

  1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวล� สถ�นที่ และว�ระก�รประชุม โดยกำ�หนดว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ 
และมกี�รระบวุตัถปุระสงค์และเหตผุลของแต่ละว�ระที่เสนอไว้อย่�งชดัเจน รวมถงึมขี้อมูลเพยีงพอต่อก�รตดัสนิใจดงัต่อไปนี้

ก. วาระการแต่งตัง้กรรมการ
1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คำ�นำ�หน้�ชื่อ ชื่อ อ�ยุ ประเภทกรรมก�ร ก�รศึกษ� ประวัต ิ

ก�รทำ�ง�น จำ�นวนบรษิทัที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร เป็นต้น 
2) ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในกิจก�รอื่น โดยห�กกิจก�รใดเป็นกิจก�รที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

ต่อบรษิทักไ็ด้ระบไุว้ชดัเจนแล้ว
3) หลกัเกณฑ์และวธิกี�รสรรห� (กรณแีต่งตั้งกรรมก�รใหม่)
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4) วนัที่ เดอืน และปีที่ได้รบัก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง ข้อมูลก�รเข้�ร่วมประชมุในปีที่
ผ่�นม� (กรณแีต่งตั้งกรรมก�รเดมิ) 

5) ผ่�นก�รพจิ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รที่ทำ�หน้�ที่คณะกรรมก�รสรรห� 
6) คว�มเหน็ของคณะกรรมก�รเพยีงพอและชดัเจนที่จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลงมตไิด้ 

ข. วาระการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
1)  จำ�นวนเงนิและรูปแบบค่�ตอบแทนแยกต�มตำ�แหน่งหรอืภ�ระหน้�ที่ของกรรมก�ร
2)  นโยบ�ยในก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�ร
3)  หลกัเกณฑ์และวธิกี�รพจิ�รณ�ค่�ตอบแทน
4)  สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ที่ได้รบัในฐ�นะกรรมก�ร (ปัจจบุนักรรมก�รไม่มสีทิธปิระโยชน์อื่นใด นอกจ�กเบี้ยประชมุ 

และบำ�เหนจ็ประจำ�ปี)
5)  ผ่�นก�รพจิ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รค่�ตอบแทน
6)  คว�มเหน็ของคณะกรรมก�รเพยีงพอและชดัเจนที่จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลงมตไิด้ 

ค. วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละกำาหนดจำานวนเงนิค่าสอบบญัชี
1)  ชื่อผู้สอบบญัชแีละสำ�นกัง�นสอบบญัชทีี่สงักดั
2)  ประสบก�รณ์ คว�มส�ม�รถของผู้สอบบญัชี
3)  คว�มเป็นอสิระของผู้สอบบญัชี
4)  จำ�นวนปีที่ทำ�หน้�ที่ให้บรษิทั (กรณแีต่งตั้งผู้สอบบญัชคีนเดมิ) หรอืเหตผุลที่เปลี่ยนตวัผู้สอบบญัช ี(กรณแีต่งตั้ง 

 ผู้สอบบญัชคีนใหม่)
5)  วธิกี�รพจิ�รณ�คว�มเหม�ะสมของค่�สอบบญัช ีรวมทั้งค่�บรกิ�รอื่นของผู้สอบบญัชี
6)  ผ่�นก�รพจิ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ
7)  คว�มเหน็ของคณะกรรมก�รเพยีงพอและชดัเจนที่จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลงมตไิด้ 

ง. วาระการจ่ายเงนิปันผล
1)  นโยบ�ยก�รจ่�ยเงนิปันผล
2)  จำ�นวนเงนิที่จ่�ยจรงิเทยีบกบันโยบ�ย
3)  เหตผุลห�กก�รจ่�ยเงนิปันผลไม่เป็นไปต�มนโยบ�ย
4) คว�มเหน็ของคณะกรรมก�รเพยีงพอและชดัเจนที่จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลงมตไิด้ 

จ. วาระเพือ่พจิารณาเร่ืองสำาคญัของบรษิทั เช่น การเพิม่/ลดทนุ การแก้ไขข้อบงัคบัการขาย/เลกิ/โอนกจิการ/ 
การควบรวมกจิการ เป็นต้น
1) ร�ยละเอยีดของเรื่องที่เสนอ
2) วตัถปุระสงค์ เหตผุลหรอืคว�มจำ�เป็น
3) ผลกระทบต่อบรษิทัและผู้ถอืหุ้น
4) คว�มเหน็ของคณะกรรมก�รเพยีงพอและชดัเจนที่จะให้ผู้ถอืหุ้นตดัสนิใจลงมตไิด้

 1.3 คณะกรรมก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธใินก�รเข้�ร่วมประชมุและออกเสยีงอย่�งเตม็ที่ และควรละเวน้
ก�รกระทำ�ใดๆ ที่เป็นก�รจำ�กดัโอก�สก�รเข้�ประชมุของผูถ้อืหุน้ ก�รเข้�ประชมุเพื่อออกเสยีงลงมตไิม่มวีธิกี�รที่ยุง่ย�กหรอืมค่ี�ใช้จ่�ย 
ม�กเกนิไป สถ�นที่จดัประชมุผู้ถอืหุ้นมขีน�ดเพยีงพอและสะดวกต่อก�รเดนิท�ง

 1.4 บรษิทัเปิดโอก�สให้ผูถ้อืหุ้นส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�ก่อนวนัประชมุ โดยกำ�หนดหลกัเกณฑ์ก�รส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�ให้ชดัเจน 
และแจ้งให้ผู้ถอืหุน้ทร�บพร้อมกบัก�รนำ�ส่งหนงัสอืเชญิประชมุผู้ถอืหุน้ นอกจ�กนี้ บรษิทัยงัเผยแพร่หลกัเกณฑ์ก�รส่งคำ�ถ�มลว่งหน�้
ดงักล�่วไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัด้วย คณะกรรมก�รได้มกี�รกำ�หนดก�รกลั่นกรองคำ�ถ�มล่วงหน้�และกำ�หนดให้บรษิทัตอบคำ�ถ�มให้
ผู้ถอืหุ้นทร�บล่วงหน้� พร้อมกบัมกี�รชี้แจงในที่ประชมุผู้ถอืหุ้นทร�บ โดยมรี�ยละเอยีดในก�รปฏบิตัดิงันี้

  1.4.1 บรษิทัเปิดโอก�สให้ผู้ถอืหุ้นส่งคำ�ถ�มที่เกี่ยวข้องกบัว�ระก�รประชมุถงึคณะกรรมก�รล่วงหน้�ได้ตลอดระยะ
เวล� โดยในส่วนของก�รประชมุส�มญัผู้ถอืหุ้นนั้น คณะกรรมก�รจะรวบรวมคำ�ถ�มจนถงึประม�ณ 7 วนัก่อนวนัประชมุ โดยบรษิทั
ปฏบิตัติ�มแนวปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้

1)  กำ�หนดหลกัเกณฑ์ก�รส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�ให้ชดัเจน
2)  แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทร�บพร้อมกบัก�รนำ�ส่งหนงัสอืเชญิประชมุผู้ถอืหุ้น
3)  วิธีก�รส่งคำ�ถ�มล่วงหน้� เช่น ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถ�มผ่�นเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล หรือส่งจดหม�ยถึง

คณะกรรมก�ร เป็นต้น
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4) ช่วงเวล�ที่เปิดให้ส่งคำ�ถ�มล่วงหน้� ก่อนถงึวนัประชมุผู้ถอืหุ้น
5) มกีระบวนก�รกลั่นกรองคำ�ถ�มล่วงหน้�ที่ผู้ถอืหุน้ถ�ม เพื่อให้คณะกรรมก�รพจิ�รณ�ในก�รตอบคำ�ถ�มเหล่�นั้น
6) บรษิทัได้ตอบคำ�ถ�มให้ผู้ถอืหุ้นทร�บล่วงหน้�ก่อนวนัประชมุ
7) บรษิทัได้ตอบคำ�ถ�มให้ผู้ถอืหุ้นทร�บในวนัประชมุ
8) บรษิทัได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นทร�บถงึคำ�ถ�มที่มผีู้ถอืหุ้นถ�มม�ล่วงหน้�และคำ�ตอบของคำ�ถ�มเหล่�นั้น

 1.5 คณะกรรมก�รสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรูปแบบที่ผูถ้อืหุน้ส�ม�รถกำ�หนดทศิท�งก�รลงคะแนนเสยีงได้  
และเสนอชื่อกรรมก�รอสิระอย่�งน้อย 1 คน เป็นท�งเลอืกในก�รมอบฉนัทะของผู้ถอืหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นส�ม�รถด�วน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังกำ�หนดให้บริษัทจัดให้มีอ�กร
แสตมป์ไว้บริก�รผู้ถือหุ้นสำ�หรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจ�กนี้ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้�ประชุมภ�ยหลังจ�กประธ�นใน
ที่ประชมุเปิดก�รประชมุแล้วส�ม�รถออกเสยีงลงคะแนนในว�ระที่อยู่ระหว่�งพจิ�รณ�และยงัไม่มกี�รลงมต ิและนบัเป็นองค์ประชมุ
ตั้งแต่ว�ระที่ได้เข้�ประชมุเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นจะมคีว�มเหน็เป็นอย่�งอื่น

2. การดำาเนนิการในวนัประชมุผู้ถอืหุน้
 2.1 คณะกรรมก�รส่งเสรมิให้บรษิทันำ�เทคโนโลยมี�ใช้กบัก�รประชมุผู้ถอืหุ้น ทั้งก�รลงทะเบยีนผู้ถอืหุ้น ก�รนบัคะแนน

และแสดงผล เพื่อให้ก�รดำ�เนนิก�รประชมุส�ม�รถกระทำ�ได้รวดเรว็ ถูกต้อง แม่นยำ�
 2.2 ก�รเข้�ร่วมประชมุผู้ถอืหุ้นของกรรมก�ร 
  2.2.1 กรรมก�รทกุคนควรเข้�ร่วมประชมุผู้ถอืหุ้น
  2.2.2 ในกรณทีี่กรรมก�รไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชมุครบทกุท่�นอย่�งน้อยมบีคุคลดงัต่อไปนี้เข้�ประชมุผู้ถอืหุ้น

1) ประธ�นกรรมก�ร
2) กรรมก�รผู้จดัก�ร
3) ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
4) ประธ�นคณะกรรมก�รค่�ตอบแทน 

  2.2.3 เปิดโอก�สให้ผู้ถอืหุ้นส�ม�รถซกัถ�มประธ�นคณะกรรมก�รชดุย่อยต่�งๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 2.3 ในก�รประชมุผูถ้อืหุน้ได้จดัให้มกี�รลงมตเิป็นแต่ละร�ยก�รในกรณทีี่ว�ระนั้นมหีล�ยร�ยก�ร เช่น ว�ระก�รแต่งตั้งกรรมก�ร
 2.4 บรษิทัจดัให้มกีระบวนก�รตรวจนบั ก�รจดัเกบ็เอกส�รก�รลงคะแนนในทกุๆ ว�ระ และก�รบนัทกึ วดีทิศัน์ก�รประชมุ

อย่�งสมบูรณ์ครบถ้วน และมีก�รเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในก�รประชุมและก�รนับคะแนนเสียงในทุกๆ ว�ระเป็นไป
อย่�งโปร่งใสและตรวจสอบได้

 2.5 ประธ�นในที่ประชุมได้จัดสรรเวล�ให้เหม�ะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอก�สในก�รแสดงคว�มเห็นและตั้งคำ�ถ�ม
ต่อที่ประชมุในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบับรษิทั

3. การจดัทำารายงานการประชมุและการเปิดเผยมตกิารประชมุผูถ้อืหุน้
 3.1 ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกก�รชี้แจงขั้นตอนก�รลงคะแนนและวิธีก�รแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทร�บก่อน

ดำ�เนินก�รประชุมรวมทั้งก�รเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถ�ม พร้อมทั้งมีบันทึกคำ�ถ�มคำ�ตอบและผลก�รลงคะแนนใน
แต่ละว�ระว่�มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้�นและงดออกเสียงเป็นอย่�งไร รวมถึงบันทึกร�ยชื่อกรรมก�รผู้เข้�ร่วมประชุมและกรรมก�รที่
ล�ประชมุด้วย

 3.2 บรษิทัเปิดเผยให้ส�ธ�รณชนทร�บถงึผลก�รลงคะแนน และร�ยง�นก�รประชมุบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยมรี�ยละเอยีด
ในก�รปฏบิตัดิงันี้

  3.2.1 เปิดเผยมตทิี่ประชมุโดยแยกเป็นคะแนนที่เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงในวนัทำ�ก�รถดัไป
  3.2.2 เผยแพร่ร�ยง�นก�รประชมุภ�ยใน 14 วนันบัจ�กวนัประชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อใช้เป็นช่องท�งให้ผูถ้อืหุน้แสดงคว�มเหน็ 

โดยไม่ต้องรอถงึก�รประชมุครั้งต่อไป
  3.2.3 เผยแพร่วดีทิศัน์ก�รประชมุผู้ถอืหุ้นบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั
4. บรษิทัให้การดแูลผู้ถอืหุน้มากกว่าสิทธติามกฎหมาย โดยก�รให้ข้อมูลสำ�คญัที่เป็นปัจจบุนัผ่�นบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั
สำ�หรบัก�รประชมุส�มญัผู้ถอืหุ้นประจำ�ปี 2561 บรษิทัจดัขึ้นในวนัพฤหสับดทีี่ 26 เมษ�ยน 2561 เวล� 10.00 น. ณ ห้องประชมุ 

501 ชั้น 5 พรเีมยีร์คอร์เปอเรทป�ร์ค เลขที่ 1 ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมห�นคร มผีู้ถอืหุ้น 
ม�ร่วมประชมุด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉนัทะรวมจำ�นวน 71 ร�ย คดิเป็นร้อยละ 66.2204 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยแล้ว มกีรรมก�ร
บรษิทัเข้�ร่วมประชมุ 8 ท่�นจ�กจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด 9 ท่�น คดิเป็นร้อยละ 88.89 ประกอบด้วย ประธ�นกรรมก�รและประธ�น
กรรมก�รค่�ตอบแทน และกรรมก�รท่�นอื่นอกี 7 ท่�น นอกจ�กนี้ยงัมปีระธ�นกรรมก�รบรหิ�ร กรรมก�รผูจ้ดัก�ร ผูบ้รหิ�รระดบัสงูของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย ผู้บรหิ�รสูงสดุที่ดูแลง�นด้�นบญัช ีก�รเงนิและกฎหม�ย เลข�นกุ�รบรษิทั และผู้สอบบญัชเีข้�ร่วมประชมุด้วย 
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ในก�รประชมุส�มญัผู้ถอืหุ้นทกุคร�ว รวมทั้งในปี 2561 บรษิทัได้มอบให้บรษิทัศูนย์รบัฝ�กหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จำ�กดั ซึ่ง
เป็นน�ยทะเบยีนหุน้ของบรษิทัดำ�เนนิก�รจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมหลกัเกณฑ์วธิกี�รเข้�ร่วมประชมุ และข้อมลูประกอบก�รประชมุ
ต�มว�ระต่�งๆ ซึ่งในแต่ละว�ระมคีว�มเหน็ของคณะกรรมก�รประกอบอย่�งเพยีงพอและชดัเจนให้ผู้ถอืหุ้นรบัทร�บล่วงหน้�ก่อนวนั
ประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่�วทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-products.co.th ล่วงหน้�ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่� 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวล�ในก�รศึกษ�ข้อมูลเป็นก�รล่วงหน้�ก่อนวันประชุม และได้จัดทำ�ร�ยง�นก�ร
ประชุมส่งให้ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทภ�ยใน 14 วันนับจ�กวันประชุม เพื่อให ้
ผู้ถอืหุ้นส�ม�รถตรวจสอบได้ 

ในปี 2561 บรษิทัได้รบัก�รประเมนิคณุภ�พก�รจดัก�รประชมุส�มญัผู้ถอืหุ้นประจำ�ปี ภ�ยใต้โครงก�รประเมนิคณุภ�พก�รจดั 
ก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ ซึ่งจดัโดยสม�คมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ร่วมกบัตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ โดยหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในก�รประเมนิคณุภ�พครอบคลมุขั้นตอนต่�งๆ ในก�รจดัก�รประชมุผู้ถอื
หุ้นตั้งแต่ก่อนวนัประชมุ วนัประชมุและภ�ยหลงัวนัประชมุ ด้วยคะแนนเตม็ 100 คะแนน

หลกัเกณฑ์ที่บรษิทัไม่ได้ปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 1 
สทิธขิองผู้ถอืหุ้น มดีงัต่อไปนี้

บรษิทัไม่ได้เปิดเผยถงึก�รจดัให้มผีูต้รวจสอบก�รนบัคะแนนเสยีงในก�รประชมุผูถ้อืหุน้ไว้ในร�ยง�นก�รประชมุผู้ถอืหุน้ เนื่องจ�ก
ก�รจดัให้มบีคุคลที่เป็นอสิระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบผลคะแนนเสยีงมใิช่เป็นวธิกี�รป้องกนัก�รทจุรติในก�รลงคะแนนเสยีง ทั้งนี้ 
บริษัทได้จัดให้มีกระบวนก�รตรวจนับ ก�รจัดเก็บเอกส�รก�รลงคะแนน และก�รบันทึกวีดิทัศน์ก�รประชุมอย่�งสมบูรณ์ครบถ้วน 
และมีก�รเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นก�รดำ�เนินก�รประชุมและก�รนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่�งโปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้อยู่แล้ว

หมวดท่ี 2 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั
คณะกรรมก�รบรษิทัได้กำ�กบัดูแลและปกป้องสทิธขิั้นพื้นฐ�นของผูถ้อืหุน้ทกุร�ยทกุกลุม่ อ�ท ิผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่ ผูถ้อืหุน้ร�ยยอ่ย 

นักลงทุนสถ�บัน หรือนักลงทุนต่�งช�ติ อย่�งเท่�เทียมกันทั้งเรื่องกระบวนก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น ก�รมีม�ตรก�รป้องกันกรรมก�ร  
ผู้บรหิ�รและพนกัง�นใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อห�ผลประโยชน์ในท�งมชิอบ รวมทั้งให้กรรมก�รและผู้บรหิ�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้
เสยีของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บรษิทัได้กำ�หนดแนวปฏบิตัใินก�รปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุ้นอย่�งเท่�เทยีมกนั ดงันี้
1. การให้ข้อมลูก่อนการประชมุผู้ถอืหุน้
 1.1 บรษิทัแจ้งกำ�หนดก�รประชมุพร้อมระเบยีบว�ระ และคว�มเหน็ของคณะกรรมก�รต่อตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และเผยแพร่ผ่�นบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยมรี�ยละเอยีดในก�รปฏบิตัดิงันี้
  1) บรษิทัเปิดโอก�สให้ผูถ้อืหุน้ได้มเีวล�ศกึษ�ข้อมลูประกอบก�รประชมุล่วงหน้�ผ่�นบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัอย่�งน้อย  

30 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ถอืหุ้น 
  2) ข้อมูลประกอบก�รประชุมที่เผยแพร่ผ่�นบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้น

ในรูปแบบเอกส�ร 
  3) บรษิทัจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุและเอกส�รประกอบให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้�ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ม�กกว่�ที่กฎหม�ย

กำ�หนด (อย่�งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ)
 1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บกฎเกณฑ์ต่�งๆ ที่ใช้ในก�รประชุม ขั้นตอนก�รออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิก�รออกเสียง

ลงคะแนนต�มแต่ละประเภทของหุ้นทร�บทั้งในหนงัสอืเชญิประชมุและในที่ประชมุผู้ถอืหุ้น
 1.3 หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ดงักล่�วข้�งต้นได้จดัทำ�เป็นภ�ษ�องักฤษทั้งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นฉบบัภ�ษ�ไทย
2. การคุม้ครองสิทธขิองผู้ถอืหุน้ส่วนน้อย
 2.1 คณะกรรมก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มว�ระก�รประชุมล่วงหน้�ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

อย่�งชัดเจนเป็นก�รล่วงหน้� เพื่อแสดงถึงคว�มเป็นธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รพิจ�รณ�ว่�จะเพิ่มว�ระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ 
โดยมหีลกัเกณฑ์ต�มหวัข้อต่อไปนี้

1) ผู้ถอืหุ้นทกุร�ยมสีทิธเิสนอว�ระ
2) ร�ยละเอยีดของข้อมูลประกอบก�รพจิ�รณ�
3) เกณฑ์ก�รพจิ�รณ�บรรจ/ุไม่บรรจเุรื่องที่เสนอเป็นว�ระก�รประชมุ
4) ช่องท�งรบัเรื่อง เช่น ส่งหนงัสอืถงึคณะกรรมก�ร โดยอ�จส่งเรื่องผ่�นบนเวบ็ไซต์ หรอือเีมลม�ก่อน เป็นต้น 
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5) ช่วงเวล�ที่เปิดรบัเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกร�คม ถงึ 31 ธนัว�คม ของทกุปี
6) คณะกรรมก�รแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทร�บหลกัเกณฑ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นว�ระก�รประชมุไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
7) มกีระบวนก�รกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถอืหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมก�รพจิ�รณ�ในก�รประชมุคณะกรรมก�ร 
8) แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทร�บโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอว�ระและ

แจ้งในที่ประชมุผู้ถอืหุ้น
 2.2 คณะกรรมก�รกำ�หนดวธิกี�รให้ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุ้น 

พร้อมข้อมูลประกอบก�รพจิ�รณ�ด้�นคณุสมบตัแิละก�รให้คว�มยนิยอมของผู้ได้รบัก�รเสนอชื่อ โดยมหีลกัเกณฑ์ต�มหวัข้อต่อไปนี้
1) ช่องท�งรบัเรื่อง โดยก�รส่งหนงัสอืถงึคณะกรรมก�ร
2) ช่วงเวล�ที่เปิดรบัเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกร�คม ถงึ 31 ธนัว�คม ของทกุปี
3) ข้อมลูประกอบก�รพจิ�รณ� เช่น ข้อมลูคณุสมบตัโิดยละเอยีดของผูไ้ด้รบัเสนอชื่อ หนงัสอืยนิยอมของผูไ้ด้รบั 

ก�รเสนอชื่อ เป็นต้น
4) คณะกรรมก�รแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดผ่�นช่องท�งก�รเผยแพร่ข้อมูลของตล�ดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
5) คณะกรรมก�รพจิ�รณ�คณุสมบตัขิองบคุคลที่ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอต�มหลกัเกณฑ์ที่บรษิทักำ�หนดไว้
6) เลข�นุก�รบริษัทแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทร�บโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น

ผู้เสนอ และประธ�นกรรมก�รแจ้งในที่ประชมุผู้ถอืหุ้น
 2.3 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้บรหิ�รไม่มกี�รเพิ่มว�ระก�รประชมุที่ไม่ได้แจ้งเป็นก�รล่วงหน้�โดยไม่จำ�เป็น โดยเฉพ�ะว�ระสำ�คญั

ที่ผู้ถอืหุ้นต้องใช้เวล�ในก�รศกึษ�ข้อมูลก่อนตดัสนิใจ 
 2.4 คณะกรรมก�รเปิดโอก�สให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้สทิธใินก�รแต่งตั้งกรรมก�รเป็นร�ยคน
3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
 3.1 คณะกรรมก�รกำ�หนดนโยบ�ยในก�รเกบ็รกัษ�และป้องกนัก�รใช้ข้อมูลภ�ยในของบรษิทัเป็นล�ยลกัษณ์อกัษร และ

แจ้งแนวท�งดังกล่�วให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร 
และพนกัง�นที่มสี่วนรู้ข้อมูลภ�ยในใช้เป็นแนวปฏบิตัิ

 3.2 กำ�หนดให้กรรมก�รทกุคนและผู้บรหิ�รที่มหีน้�ที่ร�ยง�นก�รถอืครองหลกัทรพัย์ต�มกฎหม�ยจดัส่งร�ยง�นดงักล่�ว
ให้แก่คณะกรรมก�รเป็นประจำ� รวมทั้งให้มกี�รเปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปี

4. การมส่ีวนได้เสียของกรรมการ
 4.1 คณะกรรมก�รกำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�ร ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียอย่�งน้อยก่อนก�รพิจ�รณ�ว�ระนั้น และ 

มกี�รบนัทกึไว้ในร�ยง�นก�รประชมุคณะกรรมก�ร ดงันี้
1) คณะกรรมก�รกำ�หนดแนวท�งให้กรรมก�รและผู้บริห�รเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อ

คณะกรรมก�ร เพื่อให้คณะกรรมก�รส�ม�รถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั
2) แนวท�งดังกล่�วสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำ�หนดของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เช่น ธน�ค�ร

แห่งประเทศไทย สำ�นักง�นกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เป็นต้น

3) กำ�หนดให้เลข�นกุ�รบรษิทัเป็นผู้รบัข้อมูลส่วนได้เสยีของกรรมก�ร ผู้บรหิ�รและผู้เกี่ยวข้อง
4) เลข�นุก�รบริษัททำ�หน้�ที่ในก�รร�ยง�นข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมก�รทร�บ ข้อมูลของกรรมก�รและ 

ผู้บริห�ร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพ�ะเมื่อคณะกรรมก�รต้องพิจ�รณ�ธุรกรรมระหว่�งบริษัทกับกรรมก�ร
หรอืผู้บรหิ�รที่มสี่วนได้เสยีหรอืมสี่วนเกี่ยวข้อง

 4.2 คณะกรรมก�รดแูลให้กรรมก�รที่มส่ีวนได้เสยีอย่�งมนียัสำ�คญัในลกัษณะที่อ�จทำ�ให้กรรมก�รร�ยดงักล่�วไม่ส�ม�รถ
ให้คว�มเหน็ได้อย่�งอสิระ งดเว้นจ�กก�รมสี่วนร่วมในก�รประชมุพจิ�รณ�ในว�ระนั้น

ในก�รประชมุส�มญัผู้ถอืหุ้นประจำ�ปี 2561 ไม่มกี�รเปลี่ยนแปลงลำ�ดบัระเบยีบว�ระก�รประชมุ หรอืเพิ่มเตมิว�ระก�รประชมุ
และไม่มกี�รขอให้ที่ประชมุพจิ�รณ�เรื่องอื่นนอกเหนอืจ�กที่ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุ

นอกจ�กนี้ กรรมก�รและผู้บรหิ�รได้ร�ยง�นก�รถอืครองหลกัทรพัย์ในบรษิทัของตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิ�วะ 
ให้แก่คณะกรรมก�รหรือผู้ที่คณะกรรมก�รมอบหม�ยเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส รวมทั้งมีก�รเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมก�รและ
ร�ยง�นประจำ�ปี

หลกัเกณฑ์ที่บรษิทัไม่ได้ปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 2 
ก�รปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุ้นอย่�งเท่�เทยีมกนั มดีงัต่อไปนี้
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1. บริษัทไม่ได้กำ�หนดวิธีก�รลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมก�ร โดยก�รลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)  
ด้วยบรษิทัพจิ�รณ�แล้วเหน็ว่�บรษิทัมกีระบวนก�รสรรห�บคุคลที่มคีณุสมบตัเิหม�ะสม ครบถ้วน และบรหิ�รกจิก�รโดยคำ�นงึถงึสทิธ ิ
ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยอยู่แล้ว 

2. บรษิทัไม่ได้กำ�หนดนโยบ�ยให้กรรมก�รและผูบ้รหิ�รระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมก�รเกี่ยวกบัก�รซื้อข�ยหุน้ของบรษิทัอย่�งน้อย  
1 วันล่วงหน้�ก่อนทำ�ก�รซื้อข�ย เนื่องจ�กบริษัทมีระเบียบเกี่ยวกับก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน โดยให้คณะกรรมก�รและผู้บริห�รจะต้อง 
ไม่ทำ�ก�รซื้อข�ย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทั ในช่วงระยะเวล� 1 เดอืนก่อนมกี�รเปิดเผยงบก�รเงนิ และภ�ยใน 2 วนัทำ�ก�ร
หลงัก�รเปิดเผยงบก�รเงนิก�รซื้อข�ยหลกัทรพัย์ในบ�งกรณเีปน็ก�รตดัสนิใจโดยใช้ข้อมลูขณะนั้น ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถแจง้คว�มประสงค์ 
ล่วงหน้�ได้

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี
บรษิทัเหน็ว่�ธรุกจิเอกชนเป็นภ�คส่วนที่มคีว�มสำ�คญัต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ และถอืเป็นหน้�ที่ในก�รดูแลให้เกดิ

คว�มอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตน�รมณ์ของก�รดำ�เนินธุรกิจให้ประสบคว�มสำ�เร็จ
อย่�งยั่งยนืโดยตระหนกัและให้คว�มสำ�คญักบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภ�คส่วน ภ�ยใต้ปรชัญ�ของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์ นั่นคอื “ธรุกจิก้�วหน้� 
พนกัง�นมั่นคง สงัคมยั่งยนื” เพร�ะเชื่อมั่นว่�ก�รคงไว้ซึ่งคว�มสมดุลระหว่�งธรุกิจ พนกัง�น และสังคมนั้น จะส่งเสรมิให้ทั้งบรษิัท 
สงัคม และสิ่งแวดล้อมเตบิโตไปพร้อมๆ กนัอย่�งเข้มแขง็และยั่งยนื

บรษิทัได้ดำ�เนนิก�รกำ�หนดแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบับทบ�ทของผู้มสี่วนได้เสยี ดงันี้
1. การกำาหนดนโยบายการปฏิบตัต่ิอผู้มส่ีวนได้เสยี
 1.1 คณะกรรมก�รกำ�หนดนโยบ�ยและแนวก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมม�ตรก�รดำ�เนินก�รที่เป็น 

รูปธรรม มกี�รแถลงนโยบ�ยและมมี�ตรก�รเกี่ยวกบัก�รปฏบิตัทิี่เป็นธรรม ที่ทำ�ให้มั่นใจได้ว่�บรษิทัและห่วงโซ่อปุท�น (Value Chain) 
ของบรษิทัมคีว�มรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยี ดงันี้

  1) ผู้ถือหุ้น 
  ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริห�รง�นด้วยคว�ม

ระมดัระวงัและรอบคอบเพื่อป้องกนัคว�มเสยีห�ยต่อผูถ้อืหุน้ตลอดจนไม่แสวงห�ผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมลูใดๆ  
ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน และไม่ดำ�เนินก�รใดๆ ในลักษณะที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัท 
รวมถงึไม่เปิดเผยข้อมูลลบัของบรษิทัต่อบคุคลภ�ยนอกโดยเฉพ�ะคู่แข่งขนัของบรษิทั

  2) พนักงาน 
  บรษิทัเลง็เหน็ถงึคว�มสำ�คญัของพนกัง�นซึ่งถอืเป็นทรพัย�กรที่มคีณุค่� จงึปฏบิตัต่ิอพนกัง�นทกุคนอย่�งเท่�เทยีมกนั 

และเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีก�รเลือกปฏิบัติทั้งก�รแบ่งแยก สีผิว เชื้อช�ติ เพศ ศ�สน� ไม่มีก�รใช้แรงง�นเด็กหรือ
แรงง�นที่ผิดกฎหม�ย มีนโยบ�ยก�รบริห�รค่�จ้�งและค่�ตอบแทนโดยยึดหลักคว�มเป็นธรรม เหม�ะสมกับลักษณะง�น หน้�ที่ 
คว�มรับผิดชอบและคว�มส�ม�รถของพนักง�นแต่ละคน ส�ม�รถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตส�หกรรมเดียวกันตลอดจนม ี
นโยบ�ยก�รพัฒน�และส่งเสริมคว�มรู้คว�มส�ม�รถให้กับพนักง�นอย่�งต่อเนื่อง เพื่อพัฒน�ทักษะและคว�มส�ม�รถของพนักง�น
ให้ได้รบัคว�มก้�วหน้�ในอ�ชพี

  สำ�หรบันโยบ�ยด้�นสวสัดกิ�ร บรษิทัจดัให้มสีวสัดกิ�รสำ�หรบัพนกัง�นเพิ่มเตมิจ�กที่กฎหม�ยกำ�หนด เชน่ กองทนุ
สำ�รองเลี้ยงชพีพนกัง�น เพื่อเป็นเครื่องมอืสร้�งแรงจงูใจในก�รปฏบิตังิ�นของพนกัง�นและรกัษ�บคุล�กรไว้กบับรษิทัในระยะย�วโดย
ให้มลีกัษณะก�รออมอย่�งสมำ่�เสมอเพื่อเป็นหลกัประกนัในก�รใช้ชวีติหลงัเกษยีณอ�ย ุสหกรณ์ออมทรพัย์เพื่อเป็นเครื่องมอืในก�รออม 
และเป็นแหล่งเงนิทนุในย�มฉกุเฉนิ ก�รประกนัสขุภ�พกลุ่ม ก�รประกนัชวีติกลุ่ม ก�รประกนัอบุตัเิหตกุลุ่ม ก�รตรวจสขุภ�พประจำ�ปี 
ห้องพย�บ�ลของบรษิทัโดยแพทย์และพย�บ�ลวชิ�ชพี ห้องสมดุสำ�หรบัพนกัง�น ชมรมกฬี�ต่�งๆ รถรบัส่งพนกัง�น และสวสัดกิ�ร
เกี่ยวกบัเงนิช่วยเหลอืพนกัง�นในโอก�สต่�งๆ

  บรษิทัได้กำ�หนดนโยบ�ยด้�นคว�มปลอดภยั โดยจดัให้มคีณะกรรมก�รดูแลด้�นคว�มปลอดภยัอ�ชวีอน�มยัและ
สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น เพื่อดำ�เนนิก�รให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและต�มม�ตรฐ�นส�กลและตดิต�มก�รปฏบิตังิ�นอย่�งใกล้ชดิ  
มกี�รให้คว�มรูแ้ละฝึกอบรมเกี่ยวกบัคว�มปลอดภยัอ�ชวีอน�มยัและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นแก่พนกัง�นและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง 
ส่งเสริมในก�รสร้�งจิตสำ�นึกให้พนักง�นทุกคนตระหนักถึงคว�มปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำ�หนดให้มีก�รตรวจสอบระบบ
ป้องกนัภยัในอ�ค�รสำ�นกัง�น ก�รซ้อมหนไีฟเป็นประจำ�ทกุปี รวมถงึก�รตรวจวเิคร�ะห์ระดบัแสงสว่�ง และตรวจวดัระดบัคว�มดงัเสยีง

  3) ลูกค้า 
  บริษัทได้มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่จะตอบสนองคว�มพึงพอใจของลูกค้� โดยนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พและได้

ม�ตรฐ�นมคีว�มปลอดภยั เพื่อให้ตรงกบัคว�มต้องก�รของลกูค้� มกี�รเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบัสนิค้�และบรกิ�รอย่�งครบถ้วน ถกูต้อง  
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และไม่บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ รวมทั้งก�รให้ข้อมลูข่�วส�รที่ถกูต้อง เพยีงพอและเป็นประโยชน์ต่อลกูค้� และมกีระบวนก�รเรยีกคนืสนิค�้
ห�กพบคว�มผดิปกตเิกี่ยวกบัคณุภ�พสนิค้�

  4) คู่ค้าและเจ้าหนี้
  บรษิทัมกี�รคดัเลอืกคูค้่�อย่�งเป็นธรรม ดำ�เนนิธรุกจิต่อกนัด้วยคว�มยตุธิรรม ไม่เอ�รดัเอ�เปรยีบ เค�รพและปฏบิตัิ

ต�มเงื่อนไขสญัญ�ที่กำ�หนดไว้ ไม่เรยีก หรอืไม่รบั หรอืจ่�ยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุรติในก�รตดิต่อกบัคู่ค้�หรอืเจ้�หนี้ ห�กในกรณ ี
ที่ข้อมูลปร�กฏว่�มีก�รจ่�ยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะห�รือกับคู่ค้�หรือเจ้�หนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญห�ให้รวดเร็วเเละ 
เกดิคว�มยตุธิรรมต่อทกุฝ่�ย

  5) คู่แข่ง
  บริษัทมีก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม โปร่งใส มีก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน มีก�รแข่งขันท�ง 

ก�รค้�ภ�ยใต้กรอบกติก�ก�รแข่งขันที่ดี ไม่แสวงห�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยวิธีก�รที่ไม่สุจริตหรือไม่เหม�ะสม 
ไม่ทำ�ล�ยชื่อเสยีงคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยก�รกล่�วร้�ยหรอืกระทำ�ก�รใดๆ โดยปร�ศจ�กคว�มจรงิและไม่เป็นธรรม

  6) ชุมชน/สังคม
  บรษิทักำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏบิตัต่ิอชมุชน สงัคม ไว้ในจรรย�บรรณธรุกจิ เพื่อเปน็หลกัปฏบิตัแิก่พนกัง�นทกุคน ดงันี้

1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้�งปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่ 
สถ�นประกอบก�รของบรษิทัตั้งอยู่ 

2) ปฏบิตัหิรอืควบคมุให้มกี�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
3) ไม่สนบัสนนุหรอืร่วมธรุกรรมกบับคุคลใดที่เป็นภยัต่อชมุชน สงัคม 
4) ใส่ใจและรบัผดิชอบแก้ไขในภยัอนัตร�ยที่สงัคมหวั่นวติก อนัอ�จเกดิจ�กผลติภณัฑ์/บรกิ�ร หรอืก�รดำ�เนนิ

ง�นของบรษิทั
5) มสีว่นรว่มในก�รยกระดบัคณุภ�พชวีติที่ด ีสร้�งสงัคมที่อยู่ร่วมกนัอย่�งมคีว�มสขุ พฒัน�คณุธรรม จรยิธรรม 

รักษ�วัฒนธรรมที่ดีง�ม รวมถึงปลูกฝังจิตสำ�นึกของคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและก�รมีจิตอ�ส�ให้เกิดขึ้น 
ในหมู่พนกัง�น 

  7) สิ่งแวดล้อม
  บรษิทักำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏบิตัใินเรื่องก�รดูแลรกัษ�สิ่งแวดล้อม ดงันี้

1) ไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่จะมผีลเสยีห�ยต่อทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสภ�พแวดล้อม
2) ปฏบิตัหิรอืควบคมุให้มกี�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งแวดล้อม
3) ไม่ให้ก�รสนบัสนนุหรอืร่วมธรุกรรมกบับคุคลใดที่เป็นภยัต่อสภ�พแวดล้อมส่วนรวม 
4) ส่งเสริมให้มีก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ มีนโยบ�ยในก�รประหยัดพลังง�นและทรัพย�กรอื่นๆ  

โดยก�รนำ�เทคโนโลยทีี่ส�ม�รถประหยดัพลงัง�นม�ใช้ภ�ยในบรษิทั
5) ส่งเสรมิให้มกี�รให้คว�มรู้พนกัง�นในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมกี�รจดักจิกรรมที่เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมร่วมกบั

พนกัง�น โดยกำ�หนดเป็นนโยบ�ยและเปิดเผยถงึก�รปฏบิตัใิห้เป็นที่ทร�บ
 1.2 คณะกรรมก�รกำ�หนดให้เลข�นกุ�รบรษิทัเป็นผู้รบัข้อร้องเรยีน และจดัก�รกบัข้อร้องเรยีนของผู้มสี่วนได้เสยี โดยได้

เปิดเผยกระบวนก�รและช่องท�งบนเวบ็ไซต์ หรอืร�ยง�นประจำ�ปีของบรษิทั
 1.3 มกีลไกก�รคุ้มครองผู้แจ้งเบ�ะแส และมมี�ตรก�รชดเชยในกรณทีี่ผู้มสี่วนได้เสยีได้รบัคว�มเสยีห�ยจ�กก�รที่บรษิทั

ละเมดิสทิธติ�มกฎหม�ยของผู้มสี่วนได้เสยี 
2. การเปิดเผยการปฏิบัตติามนโยบายและการจดัทำารายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainability Development 

Report) ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)
 2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่�งๆ ที่แสดงให้เห็นถึงก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยดังกล่�วข้�งต้น และเปิดเผยกลไกใน 

ก�รส่งเสรมิก�รมสี่วนร่วมของพนกัง�นในก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ยดงักล่�วข้�งต้นด้วย
 2.2 คณะกรรมก�รดูแลให้บริษัทจัดทำ�ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของกิจก�รเป็น

ฉบบัต่�งห�กแยกจ�กร�ยง�นประจำ�ปี และได้เปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั
3. บริษทัมนีโยบายและแนวทางปฏิบัตใินการตอ่ต้านการทุจริตและคอรร์ัปชั่น รวมถึงก�รสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ 

ปลูกฝังให้พนกัง�นทกุคนรบัทร�บและถอืปฏบิตัติ�มกฎหม�ย และระเบยีบข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องตลอดม�
4. บรษิทัมกีารกำาหนดนโยบายทางด้านทรพัย์สนิทางปัญญา ห้�มพนักง�นละเมิดต่อทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อื่น ไม่ว่�จะ

เป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�ในประเทศหรือต่�งประเทศและห้�มก�รนำ�ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ม�ใช้ง�นในบริษัท รวมทั้งมีนโยบ�ย
ก�รต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รปัชั่นและห้�มจ่�ยสนิบนเพื่อประโยชน์ท�งธรุกจิ ซึ่งได้แจ้งให้พนกัง�นทกุคนรบัทร�บและถอืปฏบิตัติลอดม� 
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ในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพ�ทใดๆ ที่มีนัยสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจ�กนี้บริษัทได้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนด 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีดงักล่�วได้รบัก�รดูแลเป็นอย่�งด ีอ�ทเิช่น

 ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกร�ยเสนอแนะข้อคิดเห็นต่�งๆ เกี่ยวกับ 
ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในฐ�นะเจ้�ของบริษัทผ่�นกรรมก�รอิสระเป็นก�รล่วงหน้� โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้
รบัก�รรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมก�รบรษิทัพจิ�รณ� ซึ่งในก�รประชมุดงักล่�ว ไม่มผีู้ถอืหุ้นร�ยใดเสนอแนะ
ข้อคดิเหน็เป็นก�รล่วงหน้�

 บรษิทัได้มกี�รทบทวนโครงสร้�งค่�จ�้งทกุปี โดยไดเ้ข้�ร่วมโครงก�รสำ�รวจค�่จ�้งกบัสภ�อตุส�หกรรมและองค์กร
ภ�ยนอก และได้นำ�ผลก�รสำ�รวจม�พจิ�รณ�ร่วมกบัผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั เพื่อกำ�หนดอตัร�ค่�จ้�งประจำ�ปี  
ทั้งนี้เพื่อให้ก�รบริห�รค่�จ้�งและค่�ตอบแทนเป็นธรรมเหม�ะสมกับลักษณะง�น หน้�ที่คว�มรับผิดชอบและ 
คว�มส�ม�รถของพนักง�นแต่ละคนเพื่อให้ส�ม�รถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตส�หกรรมเดียวกัน นอกจ�กนี้
บรษิทัยงัได้ทบทวนในก�รกำ�หนดหน้�ที่ง�น (Job description) ก�รประเมนิค่�ง�น (Job evaluation) โดยให้พนกัง�น
และผู้บงัคบับญัช�มสี่วนร่วมในก�รประเมนิ

 บรษิทัไม่มกีรณทีี่ฝ่�ฝืนกฎหม�ยแรงง�นก�รจ้�งง�น ผู้บรโิภค ก�รแข่งขนัท�งก�รค้� สิ่งแวดล้อม ไม่มกีรณกี�รกระทำ�ผดิ 
ด้�นละเมดิทรพัย์สนิท�งปัญญ�ของผู้อื่น ด้�นก�รทจุรติ หรอืกระทำ�ผดิด้�นจรยิธรรมท�งธรุกจิ 

 บรษิทัมสีถติกิ�รเกดิอบุตัเิหตปุี 2561 มจีำ�นวนทั้งหมด 6 ร�ย หยดุง�นจำ�นวน 4 ร�ย เป็นเพศช�ย 5 คน เพศหญงิ  
1 คน ไม่มกี�รเจบ็ป่วยหรอืโรคจ�กก�รทำ�ง�น ส�เหตกุ�รเกดิอบุตัเิหตหุลกัเกดิจ�กก�รกระทำ�ที่ไม่ปลอดภยั โดย
แบ่งเป็นปฏิบัติง�นผิดขั้นตอน 1 ครั้ง ก�รใช้อุปกรณ์เครื่องมือไม่เหม�ะสม 2 ครั้ง ก�รปฏิบัติง�นด้วยคว�มเร็ว
ที่ไม่ปลอดภัย 2 ครั้ง และก�รปฏิบัติง�นในบริเวณตำ�แหน่งที่ไม่ปลอดภัย 1 ครั้ง ทั้งนี้บริษัทได้มีก�รตรวจสอบ
ติดต�มเพื่อห�ม�ตรก�รแนวท�งป้องกันก�รเกิดซำ้� รวมถึงกระบวนก�รติดต�มต�มม�ตรฐ�นอ�ชีวอน�มัย  
คว�มปลอดภยั มอก.18001 ในก�รลดคว�มเสี่ยงต�มลำ�ดบั ตั้งแต่ก�รควบคมุที่แหล่งกำ�เนดิ ควบคมุที่ท�งผ่�น 
และคว�มคมุที่ตวัพนกัง�น

 ในปี 2561 บริษัทรณรงค์ให้พนักง�นตระหนักในเรื่องก�รออมเพื่อเป็นหลักประกันก�รดำ�รงชีวิตของพนักง�น 
ภ�ยหลงัเกษยีณผ่�นกองทนุสำ�รองเลี้ยงชพี โดยมพีนกัง�นเป็นสม�ชกิรวม 364 คน คดิเป็นร้อยละ 56.52 ลดลง
จ�กปี 2560 คดิเป็นร้อยละ 8.31 อกีทั้งยงัมกี�รส่งเสรมิให้พนกัง�นเข้�ร่วมออมเงนิกบัสหกรณ์ออมทรพัย์ ปัจจบุนั 
มพีนกัง�นเป็นสม�ชกิจำ�นวน 300 คน คดิเปน็รอ้ยละ 46.58 จำ�นวนสม�ชกิเพิ่มขึ้นจ�กป ี2560 คดิเปน็รอ้ยละ 3.09  
ทั้งนี้บริษัทยังให้สิทธิกับพนักง�นที่ล�ออกจ�กสหกรณ์ให้กลับเข้�ม�สมัครสม�ชิกใหม่ภ�ยหลังจ�กที่ล�ออกเป็น
ระยะเวล� 1 ปี และยังรวมถึงก�รเข้�ร่วมกับธน�ค�รออมสินจัดทำ�โครงก�รประช�ชน เพื่อส่งเสริมก�รออมเงิน
ให้กบัพนกัง�น ซึ่งปัจจบุนัมพีนกัง�นฝ�กเงนิประจำ�กบัธน�ค�รออมสนิจำ�นวน 79 คน

 ในปี 2561 บรษิทัได้มกี�รจดัอบรมพนกัง�นจำ�นวน 114 หลกัสูตร โดยพนกัง�นได้รบัก�รฝึกอบรม 11.03 ชั่วโมง
ต่อคน ค่�ใช้จ่�ยฝึกอบรมเฉลี่ย 1,011.52 บ�ทต่อคน โดยมีหัวข้อวิช�หลัก 3 กลุ่มได้แก่ คว�มรู้พื้นฐ�นในง�น 
คว�มรู้เสรมิในง�น และคว�มรู้วชิ�ชพี ต�มแผนก�รฝึกอบรมพฒัน�พนกัง�น

 ด้�นสิ่งแวดล้อมบริษัทจัดทำ�ระบบบริห�รด้�นสิ่งแวดล้อมต�มม�ตรฐ�น ISO-14001:2015 โดยให้คว�มสำ�คัญใน
ทุกกระบวนก�รตลอดห่วงโซ่อุปท�น ตั้งแต่ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก�รอนุรักษ์พลังง�น
จ�กกิจกรรมก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกม�กกว่�ปีละ 3%/Ton/Co2 และ
ก�รจัดก�รก�กอุตส�หกรรมอย่�งเป็นระบบ และในปี 2561 บริษัทเข้�ร่วมโครงก�รพัฒน�ศักภ�พอุตส�หกรรม
ด้วยก�รเสริมสร้�งองค์คว�มรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีก�รผลิต กับสำ�นักง�นอุตส�หกรรมจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ภ�คกล�งตอนกล�ง และมห�วทิย�ลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้�พระนครเหนอื เพื่อก�รนำ�วสัดทุี่เหลอืใช้ม�ทำ�ให้
เกิดประโยชน์ เช่น นำ�เศษไฟเบอร์กล�สม�ทำ�โต๊ะ เก้�อี้ ทำ�อิฐบล็อก เพื่อลดก�รนำ�ขยะไฟเบอร์กล�สที่เหลือ 
ส่งไปกำ�จดัภ�ยนอก

 ด้�นสงัคม บรษิทัได้มส่ีวนร่วมในก�รดแูลชมุชนโดยรอบบรษิทั เพื่อสร้�งก�รมส่ีวนร่วมกบัชมุชนที่พนกัง�นอ�ศยัอยู่  
เช่น ร่วมกบั อบต.หนองกี่จดักจิกรรมวนัเดก็ ร่วมกบัโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษ�น้อมเกล้�กบนิทร์บรุ ีจดัทำ�แปลงน� 
ส�ธติให้กบันกัเรยีนได้เรยีนรู้ต�มแนวท�งเศรษฐกจิพอเพยีง ร่วมกบัมูลนธิเิอน็ไลฟจดัทำ�โครงก�รรกัษ์ป่� รกัษ์นำ้�  
ในพื้นที่ตำ�บลทุ่งโพธิ์ อำ�เภอน�ดี จังหวัดปร�จีนบุรีเพื่อพัฒน�เป็นป่�ครอบครัว เพื่อให้ชุมชนและป่�ส�ม�รถ 
อยู่ร่วมกันได้อย่�งยั่งยืน สนับสนุนโครงก�ร PP Market เพื่อสร้�งร�ยได้ให้กับชุมชนบ้�นโคกขี้เหล็กจ�กก�รนำ�
ผกัที่ปลูกจ�กปุ๋ยอนิทรยี์ไปข�ยที่สำ�นกัง�นใหญ่กลุ่มพรเีมยีร์ และยงัรวมถงึกจิกรรมต่�งๆที่เข้�ร่วมกบัชมุชนต�ม
ประเพณตี่�งๆ เช่น ถว�ยเทยีนพรรษ� ทอดกฐนิ เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคมที่ดำ�เนนิ
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ม�โดยต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทได้รับร�งวัลโครงก�รพัฒน�อุตส�หกรรมที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมอย่�งมีส่วน
ร่วม (CSR-DIW) ต่อเนื่องกนัเป็นเวล� 9 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2561

 บรษิทัได้รบัก�รต่ออ�ยกุ�รรบัรองเป็นสม�ชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทจุรติ จ�กคณะกรรมก�ร 
แนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริตโดยจะครบกำ�หนดในวันที่ 9 มีน�คม 2563 เพื่อ
รับรองว่�เป็นบริษัทที่มีนโยบ�ย และระบบป้องกันก�รทุจริตคอร์รัปชั่น มีก�รจัดทำ�คู่มือก�รต่อต้�นก�รทุจริต
คอร์รัปชั่น เริ่มตั้งแต่ก�รกำ�หนดนโยบ�ย ก�รกำ�หนดขั้นตอนก�รปฏิบัติก�รฝึกอบรมเพื่อสร้�งสำ�นึกของก�รเป็น 
คนซื่อสตัย์ มจีรยิธรรมและคณุธรรม ก�รประเมนิคว�มเสี่ยงจ�กก�รทจุรติ ก�รตรวจตดิต�ม ก�รทบทวนนโยบ�ย
และกระบวนก�ร รวมถึงก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติ และส่งต่อนโยบ�ยและวิธีปฏิบัติให้กับบริษัทย่อย เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติเดียวกัน ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นอย่�งต่อเนื่อง 
เช่น ก�รเชญิชวนคู่ค้�ภ�คเอกเอกชนเข้�ร่วมสมัมน� แนวท�งก�รเข้�ร่วมเป็นสม�ชกิโครงก�รแนวร่วมปฏบิตัขิอง 
ภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต ซึ่งบรรย�ยโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) โดยมี
บรษิทัคู่ค้�เข้�ร่วมจำ�นวน 10 ร�ย นอกจ�กนี้ได้ทำ�หนงัสอืแจ้งนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รปัชั่นของบรษิทั
ให้คู่ค้� และหน่วยง�นภ�ครัฐทร�บ และทั้งนี้ในวันที่ 6 กันย�ยน 2561 บริษัทยังได้เข้�ร่วมกิจกรรมวันต่อต้�น 
ก�รทจุรติคอร์รปัชั่น “คนไทย ตื่นรูสู้โ้กง” จดัขึ้นโดยองค์กรต่อต้�นคอร์รปัชั่น (ประเทศไทย) ณ ภริชั ฮอลล์ ศนูย์ประชมุ 
ไบเทค บ�งน� กรงุเทพฯ และบรษิทัยงัได้มกี�รจดัอบรมหลกัสูตร จรยิธรรมกบัก�รแก้ทจุรติ คดิฐ�นสอง บรรย�ย
โดยวิทย�กรจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช) จังหวัดปร�จีนบุร ี 
ให้กบัพนกัง�นโรงง�นกบนิทร์บรุ ีจำ�นวน 140 คน และพนกัง�นสำ�นกัง�นใหญ่ จำ�นวน 40 คน 

 บริษัทได้จัดทำ�ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของกิจก�รเป็นฉบับต่�งห�กแยก
จ�กร�ยง�นประจำ�ปี โดยใช้แนวท�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภ�ยใต้  
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และปรชัญ�ของกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์ นั้นคอื “ธรุกจิก้�วหน้� พนกัง�นมั่นคง สงัคมยั่งยนื” และ
ต�มแนวท�ง Global Reporting Initiatives (GRI 4) และได้เปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

หลกัเกณฑ์ที่บรษิทัไม่ได้ปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 3 
ก�รคำ�นงึถงึบทบ�ทของผู้มสี่วนได้เสยี มดีงัต่อไปนี้

บรษิทัไม่ได้จดัทำ�ร�ยง�นแบบบูรณ�ก�ร (Integrated Report) เนื่องจ�กบรษิทัเหน็ว่�ก�รเปิดเผยข้อมูลทั้งในแบบแสดงร�ยก�ร
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และร�ยง�นประจำ�ปี (Annual Report) มีเนื้อห�และส�ระสำ�คัญครบถ้วนแล้ว โดยไม่จำ�เป็นที่จะต้อง 
จดัทำ�ในลกัษณะร�ยง�นแบบบูรณ�ก�ร (Integrated Report)

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส
คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยข้อมูลที่มีคว�มถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งร�ยง�นข้อมูลท�งก�รเงิน 

และข้อมูลทั่วไปต�มหลักเกณฑ์ของสำ�นักง�นกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อร�ค�หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนก�รตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ม ี
ส่วนได้เสียของบริษัทโดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลส�รสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและส�ธ�รณชนผ่�นช่องท�งของตล�ด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษและมีก�รปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่�ง 
สมำ่�เสมอ

บรษิทัได้ดำ�เนนิก�รกำ�หนดแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส ดงันี้
1. การเปิดเผยข้อมลู
 1.1 คณะกรรมก�รมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่�ข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำ�ให้สำ�คัญผิด และเพียงพอ 

ต่อก�รตดัสนิใจของนกัลงทนุ ทั้งนี้ 
1) มีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญของบริษัททั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลท�งก�รเงินอย่�งถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวล� โปร่งใส และเป็นไปต�มเกณฑ์ที่สำ�นักง�นกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และ
ตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด 

2) มกี�รประเมนิประสทิธภิ�พของกระบวนก�รเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ�
 1.2 คณะกรรมก�รร�ยง�นนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณธุรกิจ นโยบ�ยด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และ

นโยบ�ยเกี่ยวกบัก�รดแูลสิ่งแวดลอ้มและสงัคม ที่ได้ให้คว�มเหน็ชอบไว้โดยสรปุ และผลก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ยดงักล่�ว รวมทั้งกรณี
ที่ไม่ส�ม�รถปฏบิตัติ�มนโยบ�ยดงักล่�วได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยร�ยง�นผ่�นช่องท�งต่�งๆ เช่น ร�ยง�นประจำ�ปี และบนเวบ็ไซต์
ของบรษิทั เป็นต้น
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 1.3 คณะกรรมก�รจัดให้มีร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงินแสดงควบคู่กับร�ยง�นของ
ผู้สอบบญัชใีนร�ยง�นประจำ�ปี โดยครอบคลมุในเรื่องดงัต่อไปนี้

1) ก�รปฏบิตัติ�มหลกัก�รบญัชทีี่รบัรองโดยทั่วไป เหม�ะสมกบัธรุกจิ ใช้นโยบ�ยบญัชทีี่เหม�ะสม และถอืปฏบิตัิ
โดยสมำ่�เสมอ

2) ร�ยง�นท�งก�รเงนิมขี้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิต�มม�ตรฐ�นก�รบญัชี
3) ร�ยง�นคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงนิลงน�มโดยประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�ร

ผู้จดัก�ร 
 1.4 คณะกรรมก�รสนับสนุนให้บริษัทจัดทำ�คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ของฝ่�ยจัดก�ร (Management Discussion and 

Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบก�รเปิดเผยงบก�รเงนิทกุไตรม�ส ทั้งนี้ เพื่อให้นกัลงทนุได้รบัทร�บข้อมลูและเข้�ใจก�รเปลี่ยนแปลง
ที่เกดิขึ้นกบัฐ�นะก�รเงนิและผลก�รดำ�เนนิง�น ก�รเปลี่ยนแปลงที่มนียัสำ�คญัของบรษิทั รวมถงึปัจจยัและเหตกุ�รณ์ที่มผีลต่อฐ�นะ
ก�รเงนิหรอืผลก�รดำ�เนนิง�น นอกเหนอืจ�กข้อมูลตวัเลขในงบก�รเงนิเพยีงอย่�งเดยีว

 1.5 คณะกรรมก�รกำ�หนดให้มีก�รเปิดเผยค่�สอบบัญชีและค่�บริก�รอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริก�รไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี 
ของบรษิทั

 1.6 คณะกรรมก�รกำ�หนดให้มกี�รเปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปี
1) บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มเหน็จ�กก�รปฏบิตัหิน้�ที่ในปีที่ผ่�นม�ของคณะกรรมก�ร 
2) บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มเหน็จ�กก�รปฏบิตัหิน้�ที่ในปีที่ผ่�นม�ของคณะกรรมก�รชดุย่อย 
3) จำ�นวนครั้งของก�รประชมุ และจำ�นวนครั้งที่กรรมก�รแต่ละท่�นเข้�ร่วมประชมุในปีที่ผ่�นม�
4) ประวตักิ�รอบรมและพฒัน�คว�มรู้ด้�นวชิ�ชพีอย่�งต่อเนื่องของกรรมก�ร

 1.7 คณะกรรมก�รเปิดเผย วธิกี�รสรรห�กรรมก�ร และวธิกี�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นของคณะกรรมก�รทั้งคณะและ
ร�ยบุคคล และวิธีก�รประเมินผลง�นของประธ�นกรรมก�รบริห�ร นโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนแก่กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง 
ที่สะท้อนถงึภ�ระหน้�ที่และคว�มรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทั้งรปูแบบหรอืลกัษณะของค่�ตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำ�นวนเงนิค่�ตอบแทน 
รวมถงึค่�ตอบแทนที่กรรมก�รแต่ละท่�นได้รบัจ�กก�รเป็นกรรมก�รของบรษิทัย่อยด้วย

2. ข้อมลูขัน้ตำา่ทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษทั
 2.1 นอกจ�กก�รเผยแพร่ข้อมูลต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดและผ่�นช่องท�งของตล�ดหลกัทรพัย์ฯ แบบแสดงร�ยก�รข้อมลูประจำ�ปี  

(แบบ 56-1) และร�ยง�นประจำ�ปีแล้ว คณะกรรมก�รพจิ�รณ�ให้มกี�รเปิดเผยข้อมูลทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�องักฤษผ่�นช่องท�งอื่นด้วย  
เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยกระทำ�อย่�งสมำ่�เสมอ พร้อมทั้งนำ�เสนอข้อมูลที่เป็นปัจจบุนั อนึ่ง ข้อมูลบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั อย่�งน้อย
ต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรบัปรงุข้อมูลให้เป็นปัจจบุนั

1) วสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทั
2) ลกัษณะก�รประกอบธรุกจิของบรษิทั
3) โครงสร้�งองค์กร ร�ยชื่อคณะกรรมก�รและผู้บรหิ�ร
4) คณุสมบตัแิละประสบก�รณ์ของเลข�นกุ�รบรษิทั
5) งบก�รเงนิและร�ยง�นเกี่ยวกบัฐ�นะก�รเงนิและผลก�รดำ�เนนิง�นทั้งฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหน้�
6) แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และร�ยง�นประจำ�ปี ที่ส�ม�รถให้ด�วน์โหลดได้
7) ข้อมูลหรอืเอกส�รอื่นใดที่บรษิทันำ�เสนอต่อนกัวเิคร�ะห์ ผู้จดัก�รกองทนุ หรอืสื่อต่�งๆ
8) โครงสร้�งก�รถอืหุ้นทั้งท�งตรงและท�งอ้อม
9) โครงสร้�งกลุ่มบรษิทั รวมถงึบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัร่วมค้� และบรษิทัที่จดัตั้งขึ้นม�เพื่อวตัถปุระสงค์/

กจิก�รเฉพ�ะ (Special Purpose Enterprises / Vehicles – SPEs/SPVs)
10) กลุม่ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่ทั้งท�งตรงและท�งอ้อมที่ถอืหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำ�นวนหุน้ที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมด

และมสีทิธอิอกเสยีง
11) ก�รถอืหุ้นทั้งท�งตรงและท�งอ้อมของกรรมก�ร ผู้ถอืหุ้นร�ยใหญ่ ผู้บรหิ�รระดบัสูง
12) หนงัสอืเชญิประชมุส�มญัและวสิ�มญัผู้ถอืหุ้น
13) ข้อบงัคบับรษิทั หนงัสอืบรคิณห์สนธ ิและข้อตกลงของกลุ่มผู้ถอืหุ้น (ถ้�ม)ี
14) นโยบ�ยและแนวปฏบิตัติ�มหลกัก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รที่ดขีองบรษิทั
15) นโยบ�ยด้�นบรหิ�รคว�มเสี่ยง รวมถงึวธิกี�รจดัก�รคว�มเสี่ยงด้�นต่�งๆ
16) กฎบตัร หรอืหน้�ที่คว�มรบัผดิชอบ คณุสมบตั ิว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมก�รรวมถงึเรื่องที่ต้อง

ได้รบัคว�มเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�ร
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17) กฎบตัร หรอืหน้�ที่คว�มรบัผดิชอบ คณุสมบตั ิว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมก�รชดุย่อย
18) จรรย�บรรณสำ�หรบัพนกัง�นและกรรมก�รของบรษิทั 
19) จรรย�บรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ์
20) ข่�วของบรษิทัและบรษิทัย่อย
21) ข้อมูลติดต่อหน่วยง�น หรือบุคคลที่รับผิดชอบง�นนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่ส�ม�รถให้ข้อมูลได้ 

หม�ยเลขโทรศพัท์
22) แผนง�นนกัลงทนุสมัพนัธ์ประจำ�ปี

ในปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่ร�ยง�นประจำ�ปีทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษภ�ยใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญช ี 
โดยได้จดัส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสอืเชญิประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที่ 23 มนี�คม 2561 พรอ้มทั้งส�ม�รถด�วนโ์หลดจ�กเวบ็ไซต์
ของบรษิทัได้ในวนัเดยีวกนั นอกจ�กนี้บรษิทัยงัได้มกี�รเผยแพร่ร�ยง�นก�รประชมุครั้งล่�สดุไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ภ�ยใน 14 วนั
หลงัจ�กก�รประชมุผู้ถอืหุ้นอกีด้วย

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้มีก�รนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�น ทั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ท�งก�รเงิน แก่ผู้ถือหุ้น  
นกัวเิคร�ะห์ นกัลงทนุร�ยย่อย นกัลงทนุสถ�บนั และผู้มสี่วนได้เสยีต่�งๆ ผ่�นช่องท�งโดยตรงกบัตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
นอกจ�กนี้ยงัมกี�รตอบคำ�ถ�มท�งอเีมล ircontact@pp.premier.co.th และท�งโทรศพัท์ 0-2301-1550 อย่�งสมำ่�เสมอ

หลกัเกณฑ์ที่บรษิทัไม่ได้ปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 4 
ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส มดีงัต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้แสดงตัวชี้วัดผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทที่ไม่ใช่ก�รเงิน เช่น ส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด ระดับคว�มพึงพอใจของ
ลูกค้� เป็นต้น เนื่องจ�กส่วนแบ่งก�รตล�ดเป็นข้อมูลที่ไม่ควรนำ�ม�เปิดเผยเพร�ะเป็นข้อมูลภ�ยใน

2. บรษิทัไม่มกี�รแถลงข่�วตอ่สื่อมวลชนหรอืก�รจดัทำ�จดหม�ยข่�วที่นำ�เสนอถงึฐ�นะท�งก�รเงนิของบรษิทั เนื่องจ�กบรษิทัได้
มกี�รเปิดเผยข้อมลูที่สำ�คญัและขอ้มูลเกี่ยวกบัฐ�นะท�งก�รเงนิของบรษิทัไว้ในแบบแสดงร�ยก�รข้อมลูประจำ�ป ี(แบบ 56-1) ร�ยง�น
ประจำ�ปี (Annual Report) ร�ยง�นเพื่อก�รพฒัน�อย่�งยั่งยนื (Sustainability Development Report) ร�ยง�นก�รประชมุผู้ถอืหุ้น และ
บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั อย่�งถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัพร้อมที่จะให้ข้อมูลต่�งๆ ดงักล่�วต่อสื่อมวลชน

3. บรษิทัไมไ่ด้เปิดเผยร�ยละเอยีดค่�ตอบแทนประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร เนื่องจ�กบรษิทัมนีโยบ�ยในก�รไม่เปิดเผยค่�ตอบแทน
ของบคุล�กรทกุคนรวมทั้งประธ�นกรรมก�รบรหิ�รให้แก่บคุคลภ�ยนอกแต่มกี�รเปิดเผยเป็นตวัเลขโดยรวมของผู้บรหิ�ร

หมวดท่ี 5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมก�รมหีน้�ที่กำ�กบัดูแลก�รทำ�ง�นของฝ่�ยจดัก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ย กลยทุธ์ แผนง�น และงบประม�ณ รวมทั้ง

คว�มรบัผดิชอบต�มหน้�ที่ของคณะกรรมก�รที่มตี่อบรษิทัและผู้ถอืหุ้น
บรษิทัได้ดำ�เนนิก�รกำ�หนดแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�ร ดงันี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
 1.1 คณะกรรมก�รกำ�หนดโครงสร้�งของคณะกรรมก�รให้ประกอบด้วยกรรมก�รที่มีคุณสมบัติหล�กหล�ย ทั้งใน 

ด้�น เพศ อ�ย ุประวตักิ�รศกึษ� ประสบก�รณ์ในวชิ�ชพี ทกัษะและคว�มรู้ คว�มส�ม�รถเฉพ�ะด้�นที่เป็นประโยชน์กบับรษิทั และ
ควรมกีรรมก�รที่ไม่ได้เป็นกรรมก�รบรหิ�รอย่�งน้อย 1 คนที่มปีระสบก�รณ์ในธรุกจิหรอือตุส�หกรรมหลกัที่บรษิทัดำ�เนนิกจิก�รอยู่

 1.2 คณะกรรมก�รจัดให้มีก�รเปิดเผยนโยบ�ยในก�รกำ�หนดองค์ประกอบของคณะกรรมก�รที่มีคว�มหล�กหล�ย  
รวมถงึจำ�นวนปีก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบรษิทัของกรรมก�รแต่ละคนในร�ยง�นประจำ�ปี และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ทั้งนี้รวมถงึก�ร 

1.2.1 เปิดเผยวธิกี�รสรรห�กรรมก�รที่เป็นท�งก�รและโปร่งใส และจำ�นวนปีก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบรษิทั
ของกรรมก�รแต่ละคนในร�ยง�นประจำ�ปี และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

1.2.2 เปิดเผยร�ยชื่อกรรมก�ร ประวัติ คุณวุฒิ ประสบก�รณ์ และก�รถือหุ้นบริษัท ที่แสดงให้เห็นว่� 
คณะกรรมก�รมคีว�มรู ้คว�มส�ม�รถ คณุสมบตัแิละประสบก�รณ์ที่เปน็ประโยชนต่์อบรษิทัผ่�นช่องท�ง
ร�ยง�นประจำ�ปีและบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

1.2.3  เปิดเผยข้อมูลในร�ยง�นประจำ�ปีอย่�งชดัเจนว่�กรรมก�รร�ยใดเป็นตวัแทนผู้ถอืหุ้น / กรรมก�รที่ไม่เป็น
ผู้บรหิ�ร / กรรมก�รอสิระ / กรรมก�รที่เป็นผู้บรหิ�ร

 1.3 คณะกรรมก�รมีขน�ดที่เหม�ะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีคว�มรู้ ประสบก�รณ์ และคว�มส�ม�รถที่เพียงพอที่จะ
ปฏบิตัหิน้�ที่ได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ โดยมจีำ�นวนไม่น้อยกว่� 5 คน และไม่ควรเกนิ 12 คน 

 1.4 คณะกรรมก�รมีกรรมก�รอิสระที่ส�ม�รถให้คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นของฝ่�ยจัดก�รได้อย่�งอิสระในจำ�นวน 
ที่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ประก�ศกำ�หนด
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 1.5 สัดส่วนของกรรมก�รเป็นไปต�มกระบวนก�รสรรห�กรรมก�รโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องคว�มรู้คว�มส�ม�รถและ 
คว�มเหม�ะสมของบคุคลที่จะม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รเป็นหลกั ม�กกว่�ที่จะใช้หลกัเกณฑ์ในเรื่องสดัส่วนของเงนิลงทนุ

 1.6 บรษิทัคำ�นงึถงึประโยชน์ก�รบรหิ�รกจิก�รต�มกระบวนก�รสรรห�กรรมก�รที่บรษิทักำ�หนดม�กกว่�จำ�นวนหรอืสดัส่วน
ของกรรมก�รอสิระ

 1.7 คณะกรรมก�รมีก�รกำ�หนดจำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งในแต่ละว�ระ แต่ไม่มีก�รกำ�หนดจำ�นวนว�ระที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
ตดิต่อกนัได้น�นที่สดุ

 1.8 คณะกรรมก�รพจิ�รณ�คณุสมบตัขิองบคุคลที่จะเป็น “กรรมก�รอสิระ” เพื่อให้กรรมก�รอสิระของบรษิทัมคีว�มเป็น 
อิสระอย่�งแท้จริงเหม�ะสมกับลักษณะเฉพ�ะของบริษัทโดยคว�มเป็นอิสระอย่�งน้อยต้องเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่สำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด

 1.9 ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รอสิระอย่�งต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อก�รบรหิ�รกจิก�รและก�รดำ�เนนิธรุกจิของ
บรษิทั ประกอบกบัก�รสรรห�บคุคลที่มคีว�มรู้คว�มส�ม�รถม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอสิระนั้นไม่ส�ม�รถดำ�เนนิก�รได้โดยทนัที

 1.10 ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�รมีหน้�ที่คว�มรับผิดชอบต่�งกัน คณะกรรมก�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่ของ
ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�รให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รออกจ�กบุคคลที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมก�รผู้จดัก�ร เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมอีำ�น�จโดยไม่จำ�กดั

 1.11 บริษัทเค�รพในวิจ�รณญ�ณของกรรมก�รผู้จัดก�รและผู้บริห�รระดับสูงของบริษัท ในก�รที่จะไม่ไปดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมก�รของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่�งเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ 
ของบรษิทั

 1.12 บริษัทมีเลข�นุก�รบริษัทซึ่งทำ�หน้�ที่ให้คำ�แนะนำ�ด้�นกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ต่�งๆ ที่คณะกรรมก�รจะต้องทร�บ 
และปฏิบัติหน้�ที่ในก�รดูแลกิจกรรมของคณะกรรมก�ร รวมทั้งประส�นง�นให้มีก�รปฏิบัติต�มมติคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�ร
มีก�รกำ�หนดคุณสมบัติและประสบก�รณ์ของเลข�นุก�รบริษัทที่เหม�ะสมที่จะปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะเลข�นุก�รบริษัท และเปิดเผย
คณุสมบตัแิละประสบก�รณ์ของเลข�นกุ�รบรษิทัในร�ยง�นประจำ�ปีและบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั

 1.13 เลข�นุก�รบริษัทได้รับก�รฝึกอบรมและพัฒน�คว�มรู้อย่�งต่อเนื่องด้�นกฎหม�ย ก�รบัญชีหรือก�รปฏิบัติหน้�ที่
เลข�นุก�รบริษัท บริษัทกำ�หนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลม�ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�รบริษัทโดยคำ�นึงถึงคว�มรู้คว�มส�ม�รถและ
ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นเป็นหลกั ไม่ว่�บคุคลดงักล่�วจะเป็นพนกัง�นประจำ�ของบรษิทัหรอืไม่

2. คณะกรรมการชดุย่อย 
 2.1 คณะกรรมก�รบรษิทัได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มวี�ระ 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปีเพื่อปฏบิตัหิน้�ที่เฉพ�ะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมก�รบรษิทัพจิ�รณ�หรอืรบัทร�บ ซึ่งคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบมีสิทธิหน้�ที่ต�มที่ได้กำ�หนดไว้ในอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ และมีคุณสมบัติต�มหลักเกณฑ์ที่สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์กำ�หนด

 2.2 คณะกรรมก�รจัดให้มีคณะกรรมก�รค่�ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 3 ท่�น เพื่อพิจ�รณ�หลักเกณฑ ์
ในก�รจ่�ยและรูปแบบค่�ตอบแทนของกรรมก�ร เพื่อเสนอคว�มเหน็ต่อคณะกรรมก�ร โดยค่�ตอบแทนของกรรมก�ร คณะกรรมก�ร
จะต้องนำ�เสนอที่ประชมุผู้ถอืหุ้นให้เป็นผู้อนมุตัิ

 2.3 คณะกรรมก�รจดัให้มคีณะกรรมก�รสรรห� โดยที่คณะกรรมก�รทั้งคณะยกเว้นกรรมก�รที่มส่ีวนได้เสยีจะพจิ�รณ�หลกัเกณฑ์ 
และกระบวนก�รในก�รสรรห�บคุคลที่มคีณุสมบตัเิหม�ะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร รวมทั้งคดัเลอืกบคุคลต�มกระบวนก�รสรรห�
ที่กำ�หนดไว้ และเสนอคว�มเหน็ต่อคณะกรรมก�รซึ่งจะนำ�เสนอที่ประชมุผู้ถอืหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมก�ร

3. บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
 3.1 หน้�ที่คว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รต้องครอบคลมุในเรื่องดงัต่อไปนี้

1) คณะกรรมก�รบรษิทัมอีำ�น�จอนมุตัเิรื่องต�่งๆ ของบรษิทัต�มขอบเขตหน้�ที่ที่กำ�หนดโดยกฎหม�ย ขอ้บงัคบั
ของบรษิทั กฎบตัรคณะกรรมก�รบรษิทั และมตทิี่ประชมุผู้ถอืหุ้น รวมถงึก�รพจิ�รณ�และให้คว�มเหน็ชอบ
ในเรื่องที่สำ�คญัเกี่ยวกบัก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั เช่น วสิยัทศัน์และพนัธกจิ กลยทุธ์ เป้�หม�ยท�งก�รเงนิ 
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง แผนง�นและงบประม�ณ นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี นโยบ�ยก�รต่อต้�น 
ก�รทจุรติคอร์รปัชั่น รวมถงึทำ�ก�รทบทวนและอนมุตัเิป็นประจำ� เพื่อให้สอดคล้องกบัสถ�นก�รณ์ของบรษิทั

2) ก�รตดิต�มและดแูลให้ฝ่�ยจดัก�รดำ�เนนิง�นต�มนโยบ�ย กลยทุธ์ และแผนง�นที่กำ�หนดไว้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ
และประสทิธผิล

3) ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยงรวมทั้งกลไกในก�รรับเรื่องร้องเรียนและก�ร ดำ�เนินก�รกรณ ี
มกี�รชี้เบ�ะแส
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4) ก�รดแูลให้ก�รดำ�เนนิธรุกจิต่อเนื่องในระยะย�ว รวมทั้งแผนก�รพฒัน�พนกัง�น แผนพฒัน�ผูส้บืทอดตำ�แหน่งง�น  
(Succession Plan)

 3.2 คณะกรรมก�รมกี�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รของบรษิทัเป็นล�ยลกัษณ์อกัษร ดงันี้
1) คณะกรรมก�รกำ�หนดให้มแีละให้คว�มเหน็ชอบนโยบ�ยก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รที่เป็นล�ยลกัษณ์อกัษร 
2) สื่อส�รให้ทกุคนในองค์กรเข้�ใจ
3) มวีธิกี�รส่งเสรมิให้ทกุคนในองค์กรปฏบิตัติ�มนโยบ�ยก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รที่กำ�หนด 
4)  ประเมนิผลก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ยก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รและทบทวนนโยบ�ยดงักล่�วอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

 3.3 คณะกรรมก�รส่งเสรมิให้จดัทำ�จรรย�บรรณธรุกจิที่เป็นล�ยลกัษณ์อกัษรเพื่อให้กรรมก�รผู้บรหิ�รและพนกัง�นทกุคน
เข้�ใจถงึม�ตรฐ�นด้�นจรยิธรรมที่บรษิทัใช้ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ และตดิต�มให้มกี�รปฏบิตัติ�มจรรย�บรรณดงักล่�วอย่�งจรงิจงั

 3.4 คณะกรรมก�รได้พิจ�รณ�เรื่องคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์อย่�งรอบคอบ ก�รพิจ�รณ�ก�รทำ�ร�ยก�รที่อ�จมี 
คว�มขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวท�งที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำ�คัญโดยที่ผู้มี 
ส่วนได้เสยีไม่ควรมส่ีวนร่วมในก�รตดัสนิใจ และคณะกรรมก�รควรกำ�กบัดแูลให้มกี�รปฏบิตัติ�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกบัขั้นตอนก�รดำ�เนนิก�ร 
และก�รเปิดเผยข้อมูลของร�ยก�รที่อ�จมคีว�มขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

 3.5 คณะกรรมก�รจัดให้มีระบบก�รควบคุมด้�นก�รดำ�เนินง�น ด้�นร�ยง�นท�งก�รเงิน และด้�นก�รปฏิบัติต�ม 
กฎระเบียบและนโยบ�ย คณะกรรมก�รจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยง�นที่มีคว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ที่เป็นผู้รับผิดชอบในก�ร 
ตรวจสอบระบบก�รควบคมุดงักล่�วและทบทวนระบบที่สำ�คญัอย่�งน้อย ปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี

 3.6 คณะกรรมก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรโดย
ให้ฝ่�ยจัดก�รเป็นผู้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยและร�ยง�นให้คณะกรรมก�รทร�บเป็นประจำ� มีก�รทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผล
ของก�รจดัก�รคว�มเสี่ยงอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี และในทกุๆ ระยะเวล�ที่พบว่�ระดบัคว�มเสี่ยงม ี
ก�รเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถงึก�รให้คว�มสำ�คญักบัสญัญ�ณเตอืนภยัล่วงหน้�และร�ยก�รผดิปกตทิั้งหล�ย

 3.7 คณะกรรมก�รหรอืคณะกรรมก�รตรวจสอบให้คว�มเหน็ถงึคว�มเพยีงพอของระบบก�รควบคมุภ�ยในและก�รบรหิ�ร
คว�มเสี่ยงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี

 3.8 คณะกรรมก�รจดัให้มแีนวท�งดำ�เนนิก�รที่ชดัเจนกบัผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบ�ะแส หรอืผู้มสี่วนได้เสยีผ่�นท�งเวบ็ไซต์
ของบรษิทัหรอืร�ยง�นตรงต่อบรษิทั โดยคณะกรรมก�รกำ�หนดให้เลข�นกุ�รบรษิทัเป็นผูร้บัข้อรอ้งเรยีนและจดัก�รกบัข้อรอ้งเรยีนของ
ผู้มสี่วนได้เสยี โดยได้เปิดเผยกระบวนก�รและช่องท�งบนเวบ็ไซต์หรือร�ยง�นประจำ�ปีของบรษิทั มกีลไกก�รคุ้มครองผู้แจ้งเบ�ะแส
และมมี�ตรก�รชดเชยในกรณทีี่ผู้มสี่วนได้เสยีได้รบัคว�มเสยีห�ยจ�กก�รที่บรษิทัละเมดิสทิธติ�มกฎหม�ยของผู้มสี่วนได้เสยี 

 3.9 คณะกรรมก�รมีกลไกกำ�กับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษ�ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมก�รมี 
หน้�ที่ในก�รพจิ�รณ�คว�มเหม�ะสมของบคุคลที่จะส่งไปเป็นกรรมก�รในบรษิทัย่อยเพื่อควบคมุก�รบรหิ�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของ
บรษิทั และก�รทำ�ร�ยก�รต่�งๆ ให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย และหลกัเกณฑ์ของกฎหม�ยหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ และประก�ศ
ของตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

4. การประชมุคณะกรรมการ 
 4.1 บรษิทักำ�หนดให้มกี�รประชมุและว�ระก�รประชมุคณะกรรมก�รเป็นก�รล่วงหน้�และแจ้งให้กรรมก�รแต่ละคนทร�บ

กำ�หนดก�รดงักล่�ว เพื่อให้กรรมก�รส�ม�รถจดัเวล�และเข้�ร่วมประชมุได้
ในปี 2561 บรษิทัได้มกีำ�หนดต�ร�งก�รประชมุคณะกรรมก�ร ประจำ�ปี 2562 เป็นก�รล่วงหน้� โดยไม่รวมก�รประชมุในว�ระ

พเิศษ เพื่อพจิ�รณ�งบก�รเงนิ ก�รว�งนโยบ�ยและตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�น ดงันี้

 ครัง้ที ่ ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

 1/2562 15 กมุภ�พนัธ์ 2562  15 กมุภ�พนัธ์ 2562

 2/2562 10 พฤษภ�คม 2562  10 พฤษภ�คม 2562 
25 เมษ�ยน 2562

 3/2562 9 สงิห�คม 2562  9 สงิห�คม 2562

 4/2562 8 พฤศจกิ�ยน 2562  8 พฤศจกิ�ยน 2562

อย่�งไรกต็�มคณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�รบรษิทัอ�จมกี�รเปลี่ยนแปลงหรอืกำ�หนดวนัประชมุเพิ่มเตมิจ�กต�ร�ง
ที่กำ�หนดไว้ได้
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 4.2 จำ�นวนครั้งของก�รประชมุ คณะกรรมก�รพจิ�รณ�ให้เหม�ะสมกบัภ�ระหน้�ที่และคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�ร 
และลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีก�รประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นให้ 
คณะกรรมก�รทร�บในเดือนที่ไม่ได้มีก�รประชุมเพื่อให้คณะกรรมก�รส�ม�รถกำ�กับควบคุมและดูแลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�ร
ได้อย่�งต่อเนื่องและทนัก�รณ์

 4.3 ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รผู้จดัก�รร่วมกนัพจิ�รณ�ก�รเลอืกเรื่องเข้�ว�ระก�รประชมุคณะกรรมก�ร โดยดูให้แน่ใจว่�
เรื่องที่สำ�คญัได้นำ�เข้�รวมไว้แล้วโดยเปิดโอก�สให้กรรมก�รแต่ละคนมอีสิระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเข้�สู่ว�ระก�รประชมุ

 4.4 เอกส�รประกอบก�รประชมุส่งให้แก่กรรมก�รเป็นก�รล่วงหน้�อย่�งน้อย 5 วนัทำ�ก�รก่อนวนัประชมุ
 4.5 กรรมก�รทุกคนเข้�ร่วมประชุมไม่น้อยกว่�ร้อยละ 75 ของจำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให ้

มขีึ้นในรอบปี 
 4.6 องค์ประชุมขั้นตำ่� ณ ขณะที่คณะกรรมก�รลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมก�รอยู่ไม่น้อยกว่� 2 ใน 3 ของจำ�นวน

กรรมก�รทั้งหมด อย่�งไรกต็�ม ในกรณทีี่มเีหต/ุว�ระเร่งด่วน/เหตสุดุวสิยั อนัอ�จก่อให้เกดิคว�มเสยีห�ยแก่ธรุกจิหรอืก�รดำ�เนนิง�น
ของบรษิทัและไม่อ�จดำ�เนนิก�รให้กรรมก�รจำ�นวน 2 ใน 3 เข้�ประชมุได้ กรรมก�รจำ�นวนไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งต�มข้อบงัคบัมอีำ�น�จ
ที่จะพจิ�รณ�และมมีตใินว�ระนั้นๆ ได้

 4.7 ประธ�นคณะกรรมก�รจดัสรรเวล�ไว้อย่�งเพยีงพอที่ฝ่�ยจดัก�รจะเสนอเรื่องและม�กพอที่กรรมก�รจะอภปิร�ยปัญห�
สำ�คญักนัอย่�งรอบคอบโดยทั่วกนั ประธ�นกรรมก�รสง่เสรมิใหม้กี�รใชด้ลุยพนิจิที่รอบคอบ กรรมก�รทกุคนใหค้ว�มสนใจกบัประเดน็
ทกุเรื่องที่นำ�สู่ที่ประชมุ รวมทั้งประเดน็ก�รกำ�กบัดูแลกจิก�ร

 4.8 คณะกรรมก�รสนับสนุนให้กรรมก�รผู้จัดก�รเชิญผู้บริห�รระดับสูงเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รเพื่อให้ส�รสนเทศ 
ร�ยละเอียดเพิ่มเติมในฐ�นะที่เกี่ยวข้องกับปัญห�โดยตรงและเพื่อมีโอก�สรู้จักผู้บริห�รระดับสูงสำ�หรับใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�
แผนก�รสบืทอดง�น

 4.9 คณะกรรมก�รเข้�ถึงส�รสนเทศที่จำ�เป็นเพิ่มเติมได้จ�กกรรมก�รผู้จัดก�ร เลข�นุก�รบริษัทหรือผู้บริห�รอื่นที่ได้รับ 
มอบหม�ยภ�ยในขอบเขตนโยบ�ยที่กำ�หนด และในกรณทีี่จำ�เป็นคณะกรรมก�รอ�จจดัให้มคีว�มเหน็อสิระจ�กที่ปรกึษ�หรอืผูป้ระกอบ
วชิ�ชพีภ�ยนอกโดยถอืเป็นค่�ใช้จ่�ยของบรษิทั

 4.10 คณะกรรมก�รถือเป็นนโยบ�ยให้กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รมีโอก�สที่จะประชุมระหว่�งกันเองต�มคว�มจำ�เป็น 
เพื่ออภิปร�ยปัญห�ต่�งๆ เกี่ยวกับก�รจัดก�รที่อยู่ในคว�มสนใจโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมก�รผู้จัดก�รทร�บถึง
ผลก�รประชมุด้วย

 4.11 ร�ยง�นก�รประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่�งน้อย และมีระบบก�รจัดเก็บดี สืบค้นง่�ย แต่ไม่ส�ม�รถ
แก้ไขโดยไม่ผ่�นที่ประชมุคณะกรรมก�ร

 วนั เวล�เริ่ม-เวล�เลกิประชมุ
 ชื่อกรรมก�รที่เข้�ประชมุและกรรมก�รที่ข�ดประชมุ
 สรปุส�ระสำ�คญัของเรื่องที่เสนอคณะกรรมก�ร
 สรปุประเดน็ที่มกี�รอภปิร�ยและข้อสงัเกตของกรรมก�ร
 มตคิณะกรรมก�รและคว�มเหน็ของกรรมก�รที่ไม่เหน็ด้วย (ถ้�ม)ี
 ผู้จดร�ยง�น – เลข�นกุ�รคณะกรรมก�ร
 ผู้รบัรองร�ยง�น – ประธ�นกรรมก�ร

5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ
 5.1 คณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อยได้ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นด้วยตนเองอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้ 

คณะกรรมก�รร่วมกนัพจิ�รณ�ผลง�นและปัญห� เพื่อก�รปรบัปรงุแก้ไขต่อไป โดยกำ�หนดบรรทดัฐ�นที่จะใช้เปรยีบเทยีบกบัผลปฏบิตัิ
ง�นอย่�งมหีลกัเกณฑ์

 5.2 ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อยเป็นก�รประเมินทั้งคณะและร�ยบุคคล 
รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบรษิทั

 5.3 คณะกรรมก�รได้ประเมนิผลง�นของประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร หรอืผูบ้รหิ�รสงูสดุของบรษิทัเป็นประจำ�ทกุปีเพื่อนำ�ไป
ใช้ในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน โดยมหีลกัเกณฑ์ก�รประเมนิต�มที่ตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด

 สำ�หรับกระบวนก�รในก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�รนั้น เลข�นุก�รบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่�วข้�งต้น
ให้กรรมก�รทุกท่�นทำ�ก�รประเมินในเดือนพฤศจิก�ยนและให้ตอบกลับภ�ยในวันที่ 15 ธันว�คมของทุกปี หลังจ�กนั้นเลข�นุก�ร
บรษิทัจะทำ�ก�รรวบรวมและร�ยง�นสรปุผลก�รประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัปีที่ผ่�นม�ต่อที่ประชมุคณะกรรมก�รบรษิทัในคร�วถดัไป  
เพื่อรบัทร�บและปรบัปรงุแก้ไขก�รทำ�ง�นให้มปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิลต่อไป
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สำ�หรับหลักเกณฑ์ก�รประเมิน บริษัทมีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รทั้งคณะและร�ยบุคคล โดยใช้วิธีก�ร
ให้คะแนนในแต่ละหวัข้อ 5 ระดบั ดงันี้ 

0 = ไม่เหน็ด้วยอย่�งยิ่ง หรอืไม่มกี�รดำ�เนนิก�รในเรื่องนั้น 
1 = ไม่เหน็ด้วย หรอืมกี�รดำ�เนนิก�รในเรื่องนั้นเลก็น้อย
2 = เหน็ด้วย หรอืมกี�รดำ�เนนิก�รในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เหน็ด้วยค่อนข้�งม�ก หรอืมกี�รดำ�เนนิก�รในเรื่องนั้นด ี
4 = เหน็ด้วยอย่�งม�ก หรอืมกี�รดำ�เนนิก�รในเรื่องนั้นอย่�งดเียี่ยม 

ซึ่งหวัข้อก�รประเมนิประกอบด้วย 6 หวัข้อหลกั ได้แก่
1. โครงสร้�งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมก�ร
2. บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�ร
3. ก�รประชมุคณะกรรมก�ร
4. ก�รทำ�หน้�ที่ของกรรมก�ร
5. คว�มสมัพนัธ์กบัฝ่�ยจดัก�ร
6. ก�รพฒัน�ตนเองของกรรมก�รและก�รพฒัน�ผู้บรหิ�ร

นอกจ�กนี้ บรษิทัยงัมกี�รประเมนิผลง�นของ ประธ�นกรรมก�รบรหิ�รโดยพจิ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนนิง�นท�งธรุกจิของบรษิทั 
ผลก�รดำ�เนนิง�นต�มนโยบ�ยที่ได้รบัจ�กคณะกรรมก�รบรษิทั เพื่อก�รปรบัปรงุแก้ไข ใช้วธิกี�รให้คะแนนแบบเดยีวกบัก�รประเมนิผล
ก�รปฏบิตังิ�นของคณะกรรมก�รทั้งคณะและประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นร�ยบคุคล ซึ่งหวัข้อก�รประเมนิประกอบด้วย 3 หมวดหลกั ได้แก่

หมวดที่ 1 :  คว�มคบืหน้�ของแผนง�น
หมวดที่ 2 :  ก�รวดัผลก�รปฏบิตังิ�น

2.1 คว�มเป็นผู้นำ�
2.2 ก�รกำ�หนดกลยทุธ์
2.3 ก�รปฏบิตัติ�มกลยทุธ์
2.4 ก�รว�งแผนและผลปฏบิตัทิ�งก�รเงนิ
2.5 คว�มสมัพนัธ์กบัคณะกรรมก�ร
2.6 คว�มสมัพนัธ์กบัภ�ยนอก
2.7 ก�รบรหิ�รง�นและคว�มสมัพนัธ์กบับคุล�กร
2.8 ก�รสบืทอดตำ�แหน่ง
2.9 คว�มรู้ด้�นผลติภณัฑ์และบรกิ�ร
2.10 คณุลกัษณะส่วนตวั

หมวดที่ 3 :  ก�รพฒัน�ประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร
6. ค่าตอบแทน
ค�่ตอบแทนของกรรมก�รได้จดัให้อยูใ่นลกัษณะที่เปรยีบเทยีบได้กบัระดบัที่ปฏบิตัอิยูใ่นอตุส�หกรรมประสบก�รณ์ ภ�ระหน้�ที่ 

ขอบเขตของบทบ�ทและคว�มรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงึประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รบัจ�กกรรมก�รแต่ละคน  
กรรมก�รที่ได้รับมอบหม�ยหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสม�ชิกของคณะกรรมก�รชุดย่อยควรได้รับค่�ตอบแทนเพิ่ม
ที่เหม�ะสมด้วย

7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร
 7.1 คณะกรรมก�รส่งเสริมและอำ�นวยคว�มสะดวกให้มีก�รฝึกอบรมและก�รให้คว�มรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รของบริษัท เช่น กรรมก�ร กรรมก�รตรวจสอบ ผู้บริห�ร เลข�นุก�รบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติง�น
อย่�งต่อเนื่อง ก�รฝึกอบรมและให้คว�มรู้อ�จกระทำ�เป็นก�รภ�ยในบรษิทั หรอืใช้บรกิ�รของสถ�บนัภ�ยนอก

 7.2 คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดให้มีก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่ทุกคน เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในธุรกิจ และ 
ก�รดำ�เนินก�รด้�นต่�งๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�ร โดยมีเลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้ประส�น
ง�นในเรื่องต่�งๆ อ�ท ิโครงสร้�งธรุกจิ และโครงสร้�งกรรมก�ร ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ กฎหม�ยที่ควรทร�บ คว�มรู้ทั่วไปของธรุกจิ 
แนวท�งก�รดำ�เนนิง�น เป็นต้น

 7.3 คณะกรรมก�รกำ�หนดให้มนีโยบ�ยพฒัน�บคุล�กรสำ�หรบักรรมก�รและผู้บรหิ�ร และเปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปีของบรษิทั 
 7.4 คณะกรรมก�รกำ�หนดให้กรรมก�รผูจ้ดัก�รร�ยง�นเพื่อทร�บอย�่งน้อยปลีะ 1 ครั้งถงึแผนก�รพฒัน�และสบืทอดง�น 

ซึ่งกรรมก�รผู้จดัก�รและผู้บรหิ�รระดบัสูงมกี�รเตรยีมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่อง ถงึผู้สบืทอดง�นในกรณทีี่ตนไม่ส�ม�รถปฏบิตัหิน้�ที่ได้ 
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ในปี 2561 มีกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รเข้�ร่วมก�รสัมมน�และเข้�รับอบรมหลักสูตรของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร
บรษิทัไทย (IOD) ดงันี้ 

 
 

 ชือ่-สกลุ  ตำาแหน่ง หลกัสตูรทีอ่บรมปี 2561 ระยะเวลา
    อบรม (วนั)

1. น�ยสรุเดช บณุยวฒัน ประธ�นกรรมก�ร  - หลกัสูตร Digital transformations 1/2
 และประธ�นกรรมก�รค่�ตอบแทน  a must for all companies ปี 2561

2. น�ยสมช�ย ชณุหรศัมิ์ กรรมก�ร - หลกัสูตร Rising Above Disruptions   1
   A call For Action ปี 2561
  - หลกัสูตร Thailand’s 9th National 1 
   Conference on Collective Action against
   Corruption “Disrupting Corruption” ปี 2561
  - หลกัสูตร NIKKEI FORUM ASIAN 1 
   CONSUMERS “Winning the Hearts
   of Powerful Asians” ปี 2561

3. น�ยชยัวฒัน์ นติย�พร กรรมก�รอสิระ - หลกัสูตร Rising Above Disruptions 1
 และกรรมก�รตรวจสอบ  A call For Action ปี 2561
  - หลกัสูตร The Board’s Role in CEO  1
   Succession Planning ปี 2561 
  - หลกัสูตร Dealing with Cyber Risk  1
   in The Boardroom ปี 2561 
  - หลกัสตูร Partnership in Education ปี 2561  1
  - หลกัสูตร Cyber Issue in The Boardroom  1
   ปี 2561
  - หลกัสูตร Building Trust  1
   in a Transforming Economy ปี 2561
  - หลกัสูตร Building Strategic Agility  1
   with OKR ปี 2561
  - หลกัสูตร Independent Director Forum  1
   ปี2561
  - หลกัสูตร Better Governance ปี 2561 1

หลกัเกณฑ์ที่บรษิทัไม่ได้ปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 5 
คว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�ร มดีงัต่อไปนี้

หลกัเกณฑ์ทีไ่ม่ได้ปฏิบตัิ
1. คณะกรรมก�รไม่มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยจำ�กัดจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมก�รแต่ละคนจะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รไว้ใน

นโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท เนื่องจ�กคณะกรรมก�รบริษัทมีประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติหน้�ที่ ก�รไม่จำ�กัดจำ�นวนบริษัท
ในก�รไปดำ�รงตำ�แหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อก�รปฏิบัติง�น และจำ�นวนบุคคลที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์เพียงพอ 
ที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รของบรษิทัมจีำ�นวนจำ�กดั ดงันั้นก�รกำ�หนดเงื่อนไขดงักล่�วจะทำ�ให้บรษิทัห�บคุคลม�ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมก�รได้ย�ก

2. คณะกรรมก�รไม่ได้มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยในก�รไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รที่บริษัทอื่นของกรรมก�รผู้จัดก�ร เนื่องจ�ก
บริษัทมีก�รกำ�หนดข้อห้�ม/ข้อจำ�กัดของกรรมก�รผู้จัดก�รในเรื่องก�รไปทำ�ธุรกรรมหรือก�รไปดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทหรือองค์กรที่ม ี
ผลประโยชน์ขัดกัน หรือที่ส่งผลกระทบต่อก�รปฏิบัติง�นในตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รอยู่แล้ว นอกเหนือจ�กกรณีข้อห้�ม/ข้อจำ�กัด
ดังกล่�ว บริษัทเชื่อมั่นและให้คว�มเค�รพต่อวิจ�รณญ�ณของกรรมก�รผู้จัดก�รในก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รหรือตำ�แหน่งอื่นใด
ในบรษิทัหรอืองค์กรอื่นๆ

3. คณะกรรมก�รไม่ได้มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยจำ�กัดจำ�นวนปีในก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รอิสระเนื่องจ�กก�รที่กรรมก�ร
ดำ�รงตำ�แหน่งอย่�งต่อเนื่องน่�จะเป็นประโยชน์ต่อก�รบริห�รกิจก�รและก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับก�รสรรห�บุคคล 
ที่มคีว�มรู้คว�มส�ม�รถม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รนั้นกไ็ม่ส�ม�รถดำ�เนนิก�รได้โดยง่�ย

4. คณะกรรมก�รของบริษัท มีกรรมก�รบริห�รที่ไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนอื่นม�กกว่� 2 แห่ง เนื่องจ�ก
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กรรมก�รบรหิ�รมปีระสทิธภิ�พในก�รปฏบิตัหิน้�ที่ ก�รไม่จำ�กดัจำ�นวนบรษิทัในก�รไปดำ�รงตำ�แหน่งจงึไม่มผีลกระทบต่อก�รปฏบิตังิ�น  
และจำ�นวนบุคคลที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์เพียงพอที่ จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รของบริษัทมีจำ�นวนจำ�กัด ดังนั้น
ก�รกำ�หนดเงื่อนไขดงักล่�วจะทำ�ให้บรษิทัห�บคุคลม�ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รได้ย�ก

5. คณะกรรมก�รไม่ได้เปิดเผยนโยบ�ยค่�ตอบแทนของ ประธ�นกรรมก�รบริห�รทั้งระยะสั้นและระยะย�ว รวมถึงต�มผล 
ก�รปฏบิตังิ�นของ ประธ�นกรรมก�รบรหิ�รเนื่องจ�กเป็นข้อมูลภ�ยใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มกี�รเปิดเผยเป็นตวัเลขโดยรวมของผู้บรหิ�ร

6. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมก�รไม่ได้อนุมัติค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริห�ร/ผู้บริห�รระดับสูงเนื่องจ�กคณะกรรมก�รบริห�รได้แจ้ง
คว�มประสงค์ขอสละสิทธิในก�รรับค่�ตอบแทน และต�มคู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�ร ค่�ตอบแทนของผู้บริห�รระดับสูงเป็นอำ�น�จของ
กรรมก�รผู้จดัก�รซึ่งเหม�ะสมอยู่แล้ว และท�งคณะกรรมก�รมกี�รตรวจสอบผ่�นท�งงบประม�ณประจำ�ปี

7. ประธ�นกรรมก�รบรษิทัไม่เป็นกรรมก�รอสิระเนื่องจ�กก�รแต่งตั้งประธ�นกรรมก�รบรษิทัพจิ�รณ�จ�กกรรมก�รที่มคีณุสมบตัิ
เหม�ะสม มคีว�มรู้คว�มส�ม�รถ มคีว�มเข้�ใจและยดึหลกัธรรม�ภบิ�ล โดยไม่ต้องคำ�นงึว่�จะต้องเป็นกรรมก�รอสิระหรอืไม่

8. คณะกรรมก�รค่�ตอบแทนประกอบด้วยกรรมก�รอิสระน้อยกว่� 50 % เนื่องจ�กองค์ประกอบในส่วนของกรรมก�รอิสระ 
ไม่เป็นส�ระสำ�คญัในก�รทำ�หน้�ที่ของกรรมก�รค่�ตอบแทน

9. ประธ�นกรรมก�รค่�ตอบแทนไม่เป็นกรรมก�รอิสระ เนื่องจ�กก�รแต่งตั้งประธ�นคณะกรรมก�รค่�ตอบแทนพิจ�รณ�จ�ก
กรรมก�รที่มคีณุสมบตัเิหม�ะสมและมคีว�มรู้คว�มส�ม�รถ โดยไม่ต้องคำ�นงึว่�จะต้องเป็นกรรมก�รอสิระหรอืไม่ 

10. บรษิทัไม่มกี�รจดัตั้งคณะกรรมก�รสรรห� เนื่องจ�กบรษิทัไดก้ำ�หนดให้คณะกรรมก�รทั้งคณะยกเว้นกรรมก�รที่มสีว่นได้เสยี  
ทำ�หน้�ที่คณะกรรมก�รสรรห�อยู่แล้ว

11. คณะกรรมก�รไม่มกี�รจดัตั้ง CG Committee เนื่องจ�กคณะกรรมก�รทั้งคณะทำ�หน้�ที่เสมอืนเป็น CG Committee อยู่แล้ว
12. คณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รเป็นจำ�นวนน้อยกว่� 66% เนื่องจ�กองค์ประกอบในส่วนของ

กรรมก�รที่ม�จ�กฝ่�ยบรหิ�รไม่เป็นส�ระสำ�คญัในก�รทำ�หน้�ที่ของคณะกรรมก�รบรษิทั 
13. คณะกรรมก�รบรษิทัมกีรรมก�รที่เป็นกรรมก�รอสิระน้อยกว�่ 50% เนื่องจ�กองค์ประกอบในสว่นของกรรมก�รอสิระไม่เป็น

ส�ระสำ�คญัในก�รทำ�หน้�ที่ของคณะกรรมก�รบรษิทั
14. บรษิทัไม่ได้จัดให้มโีครงก�รให้สิทธแิก่ผู้บริห�รในก�รซื้อหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยมีระยะเวล�ในก�รใช้สทิธมิ�กกว่� 3 ปี 

และกำ�หนดร�ค�ก�รใช้สทิธทิี่สูงกว่�ร�ค�ตล�ด ณ ช่วงเวล�ที่มกี�รจดัสรรสทิธ ิรวมถงึไม่มกี�รกระจกุตวัเกนิ 5% เนื่องจ�กบรษิทัได้
มกี�รดูแลและจูงใจให้ผู้บรหิ�รและพนกัง�นอื่นๆ ทกุคนทำ�ง�นอย่�งมคีว�มสขุและผูกพนัองค์กรอยู่แล้ว โดยไม่จำ�เป็นต้องมโีครงก�ร
ให้สทิธแิก่ผู้บรหิ�รหรอืพนกัง�นอื่นๆ ในก�รซื้อหลกัทรพัย์ของบรษิทั อย่�งไรกต็�มห�กบรษิทัจะมโีครงก�รดงักล่�ว บรษิทักจ็ะให้สทิธิ
แก่ทั้งผู้บรหิ�รและพนกัง�นอื่นๆ ทกุคน โดยยดึหลกัคว�มเท่�เทยีมกนั

2. คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมก�รบรษิทัได้มกี�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รชดุย่อย ดงันี้
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 คณะกรรมก�รตรวจสอบมจีำ�นวน 3 ท่�น ประกอบด้วย 

 รายชือ่กรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชมุ/
   การประชมุทัง้หมด (ครัง้)

1. น�งส�วชนดิ� สวุรรณจูฑะ* กรรมก�รอสิระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 4/9

2. น�ยชยัวฒัน์ นติย�พร กรรมก�รอสิระและกรรมก�รตรวจสอบ 9/9

3. น�ยปรทิรรศน์ พนัธบุรรยงก์ กรรมก�รอสิระและกรรมก�รตรวจสอบ 9/9

* เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  

  กรรมการลำาดับที่ 1 นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5-9 เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

โดยในปี 2561 คณะกรรมก�รตรวจสอบมกี�รประชมุทั้งหมด 9 ครั้ง ประกอบด้วย ก�รประชมุคณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยไตรม�ส 
จำ�นวน 4 ครั้ง ก�รประชมุกบัคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงของบรษิทัและบรษิทัย่อย จำ�นวน 2 ครั้ง ก�รประชมุร่วมกบัผูบ้รหิ�รโรงง�น 
ของบรษิทัและบรษิทัย่อยจำ�นวน 2 ครั้ง และก�รประชมุเป็นก�รเฉพ�ะกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝี่�ยบรหิ�รร่วมประชมุจำ�นวน 1 ครั้ง 



74    ร�ยง�นประจำ�ปี 2561

ทั้งนี้ น�ยธรีะพล จฑุ�พรพงศ์ เลข�นกุ�รบรษิทั รบัหน้�ที่เป็นเลข�นกุ�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ ตั้งแต่วนัที่ 10 สงิห�คม 2555 
เป็นต้นม� และน�ยเอกพนัธุ์ นวลเมอืง ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน เป็นผู้ดูแลง�นระบบก�รควบคมุภ�ยใน ระบบตรวจสอบ
ภ�ยใน และระบบบริห�รคว�มเสี่ยง และร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยประวัติของ น�ยเอกพันธุ์ นวลเมือง ปร�กฎ 
ในร�ยละเอยีดกรรมก�รและผู้บรหิ�ร

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบมีว�ระในก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี กรรมก�รตรวจสอบซึ่งพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ 

อ�จได้รบัก�รแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณทีี่กรรมก�รตรวจสอบล�ออกก่อนครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รที่ได้รบัก�รแต่งตั้งแทนคงอยู ่
ในตำ�แหน่งเท่�ว�ระที่เหลอืของกรรมก�รที่ล�ออก

อำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีขอบเขต หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท รวมทั้ง 

ก�รร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบรษิทัดงันี้
1) สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเปิดเผยอย่�งเพียงพอ โดยก�รประส�นง�นกับผู้สอบบัญชี

ภ�ยนอกและผู้บรหิ�รที่รบัผดิชอบจดัทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงนิทั้งร�ยไตรม�สและประจำ�ปี
2) สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) ที่เหม�ะสมและ 

มีประสิทธิผล พิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย 
เลกิจ้�ง หวัหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรอืหน่วยง�นอื่นใดที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัก�รตรวจสอบภ�ยใน

3) สอบท�นก�รปฏบิตังิ�นของบรษิทัให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย์ 
หรอืกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจิของบรษิทั

4) พิจ�รณ�เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้�งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจ�รณ�เสนอค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมก�รบรษิทั เพื่อขอรบัก�รแต่งตั้งจ�กที่ประชมุใหญ่ผู้ถอืหุ้น

5) พิจ�รณ�อนุมัติก�รเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�ง 
ผลประโยชน์ให้มคีว�มถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมก�ร และ/หรอื ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นของบรษิทัต่อไป

6) จดัทำ�ร�ยง�นกจิกรรมของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบรษิทั โดยให้ประธ�นคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบลงน�มในร�ยง�นดงักล่�ว ร�ยง�นดงักล่�วควรประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดงัต่อไปนี้

 คว�มเหน็เกี่ยวกบัคว�มถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถอืได้ของร�ยง�นท�งก�รเงนิของบรษิทั
 คว�มเหน็เกี่ยวกบัคว�มพอเพยีงของระบบควบคมุภ�ยในของบรษิทั
 คว�มเหน็เกี่ยวกบัก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย์ 
หรอืกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจิของบรษิทั

 ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บ ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับ 
มอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบรษิทั

 คว�มเหน็เกี่ยวกบัคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบญัชี
 คว�มเหน็เกี่ยวกบัร�ยก�รที่อ�จมคีว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์
 จำ�นวนก�รประชมุคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้�ประชมุของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
 คว�มเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบ ได้รบัจ�กก�รปฏบิตัหิน้�ที่ต�มกฎบตัร (charter)

7) ปฏบิตักิ�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบรษิทัมอบหม�ยต�มที่เหน็สมควร
8) สอบท�นคว�มเหม�ะสมและคว�มเพยีงพอของระบบก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงของบรษิทั
9) ทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กบัดูแลกจิก�ร และตดิต�มก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ยดงักล่�วเป็นประจำ�อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง
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คณะกรรมการค่าตอบแทน
ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 คณะกรรมก�รค่�ตอบแทนมจีำ�นวน 3 ท่�นประกอบด้วย

 รายชือ่กรรมการค่าตอบแทน ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชมุ/
   การประชมุทัง้หมด (ครัง้)

1. น�ยสรุเดช บณุยวฒัน ประธ�นกรรมก�รค่�ตอบแทน 2/2

2. น�งดวงทพิย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์    กรรมก�รค่�ตอบแทน 2/2

3. น�งส�วชนดิ� สวุรรณจูฑะ*    กรรมก�รค่�ตอบแทน 1/2

*กรรมการลำาดับที่ 3 นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

โดยม ีน�ยธติพิทัธ์ เจยีมรจุกีลุ เป็นเลข�นกุ�รคณะกรรมก�รค่�ตอบแทน ได้รบัแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ตั้งแต่วนัที่ 3 กมุภ�พนัธ์ 
2559 

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการค่าตอบแทน
คณะกรรมก�รค่�ตอบแทนประกอบด้วยกรรมก�รของบริษัทจำ�นวน 3 ท่�น โดยได้รับก�รแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�รบริษัท 

มวี�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี กรรมก�รค่�ตอบแทนที่พ้นตำ�แหน่งต�มว�ระอ�จได้รบัแต่งตั้งให้กลบัเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งได้อกี 
กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รค่�ตอบแทนว่�งลง ให้คณะกรรมก�รบริษัทเลือกกรรมก�รท่�นอื่นเข้�เป็นกรรมก�รค่�ตอบแทนแทน 

โดยกรรมก�รค่�ตอบแทนที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพยีงเท่�ว�ระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมก�รซึ่งตนแทน
อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการค่าตอบแทน
คณะกรรมก�รค่�ตอบแทนมีขอบเขต หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท รวมทั้ง 

ก�รร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบรษิทัดงันี้
1) เสนอนโยบ�ย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่�ตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมก�รบริษัท กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�ร 

คณะย่อยอื่น ๆ  ประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร กรรมก�รผูจ้ดัก�ร อนกุรรมก�รหรอืบคุคลอื่นที่คณะกรรมก�รแต่งตั้งหรอืมอบหม�ยให้ปฏบิตักิ�ร 
อย่�งใดอย่�งหนึ่ง โดยให้ปฏบิตัติ�มข้อบงัคบัของบรษิทั และหลกัเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนมุตัต่ิอคณะกรรมก�ร และ/หรอื  
ผู้ถอืหุ้น

2) เชิญบุคคล และหรือขอเอกส�ร ข้อมูลจ�กบุคคลหรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก เพื่อประโยชน์ใน 
ก�รดำ�เนนิก�รต�มอำ�น�จหน้�ที่ได้ต�มคว�มจำ�เป็น

3) แต่งตั้งเลข�นกุ�รและผู้ช่วยเลข�นกุ�ร เพื่อทำ�หน้�ที่ช่วยเหลอืก�รดำ�เนนิง�นของคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนเกี่ยวกบั 
ก�รนดัหม�ยก�รประชมุ จดัเตรยีมว�ระก�รประชมุ นำ�ส่งเอกส�รประกอบ ก�รประชมุ และบนัทกึร�ยง�นก�รประชมุ รวมทั้งง�นอื่น 
ต�มที่ได้รบัมอบหม�ย

4) แต่งตั้งคณะอนกุรรมก�ร คณะทำ�ง�น เพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุก�รปฏบิตัหิน้�ที่ได้ต�มคว�มเหม�ะสม
คณะกรรมการสรรหา

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห� อย่�งไรก็ต�ม คณะกรรมก�รทั้งคณะยกเว้นกรรมก�รที่มีส่วนได้เสีย 
ได้ทำ�หน้�ที่แทนในก�รพิจ�รณ�หลักเกณฑ์และกระบวนก�รในก�รสรรห�บุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ ์
ในก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทั เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร รวมทั้งคดัเลอืกบคุคลต�มกระบวนก�รสรรห�ที่กำ�หนดไว้ และเสนอคว�มเหน็ 
ต่อคณะกรรมก�รซึ่งจะนำ�เสนอที่ประชมุผู้ถอืหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมก�ร 

อนึ่ง กระบวนก�รในก�รสรรห�บคุคลดงักล่�วนั้น บรษิทัได้คดัเลอืกจ�กกรรมก�รอ�ชพีในทำ�เนยีบของสม�คมส่งเสรมิสถ�บนั
กรรมก�รบรษิทัไทย (IOD) และบคุคลในส�ข�ต่�งๆ โดยพจิ�รณ�จ�กคณุวฒุ ิวยัวฒุ ิและประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บรหิ�รระดบัสูงของบรษิทัจำ�นวน 6 ท่�น 

 รายชือ่กรรมการ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชมุ/
 บรหิารความเสีย่ง  การประชมุทัง้หมด (ครัง้)

1. น�งส�วณฐัญ� นวลพลบั* ประธ�นกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง 3/3

2. น�ยนทัธชยั พวงประดษิฐ์ กรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง 3/3

3. น�ยพสิฐิ สตัตะ  กรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง 3/3

4. น�ยอดลุย์ ตลุยสขุ กรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง 3/3

5. น�ยธรีศกัดิ์ วงจนัทร์ศลิป์** กรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง 1/1

6. น�ยเดช� แก้วพฤหสัชยั กรรมก�รและเลข�นกุ�รกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง 3/3

* ลำาดบัที่ 1 นางสาวณฐัญา นวลพลบั ได้รบัการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง เมื่อวนัที่ 3 ธนัวาคม 2561 
**ลำาดบัที่ 5 นายธรีศกัดิ์ วงจนัทร์ศลิป์ ได้รบัการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบรหิารความเสี่ยง เมื่อวนัที่ 3 ธนัวาคม 2561

โดยมอีำ�น�จหน้�ที่และคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง ดงันี้
1) กำ�หนด สอบท�น และนำ�เสนอ นโยบ�ยก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงธรุกรรมของบรษิทั อ�ท ิคว�มเสี่ยงด้�น กลยทุธ์ ก�รเงนิ ก�รตล�ด  

ก�รข�ย ก�รปฏบิตักิ�ร ระเบยีบ กฎหม�ย เป็นต้น
2) ดำ�เนนิก�รให้ม ีก�รประเมนิคว�มเสี่ยง แผนก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง รวมถงึคู่มอืก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง และกำ�กบัดูแล ให้มี

ก�รปฏบิตัิ
3) ทบทวน แนวท�งและเครื่องมือต่�งๆ ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้มีประสิทธิภ�พ เหม�ะสมกับลักษณะ ขน�ดคว�มเสี่ยง

แต่ละด้�นของธรุกรรมของบรษิทั
4) ทบทวน ก�รกำ�หนดเพด�นหรอืระดบัคว�มเสี่ยงที่ยอมรบัได้ และม�ตรก�รในก�รดำ�เนนิก�รกรณทีี่ไม่เป็นไปต�มเพด�นหรอื

ระดบัคว�มเสี่ยงที่กำ�หนด
5) ตดิต�ม ประเมนิผล และดำ�เนนิก�รแก้ไข ปรบัปรงุ ผลก�รดำ�เนนิง�นด้�นคว�มเสี่ยงต่�งๆ ทั้งในภ�วะปกต ิและภ�วะวกิฤต

3. การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ

คณะกรรมก�รจดัให้มคีณะกรรมก�รสรรห�โดยที่คณะกรรมก�รทั้งคณะยกเว้นกรรมก�รที่มส่ีวนได้เสยีทำ�หน้�ที่พจิ�รณ� โดยมี 
หลกัเกณฑ์ก�รคดัเลอืก แต่งตั้งกรรมก�รและผู้บรหิ�รระดบัสูงสดุดงันี้

1) กรรมการอสิระ
คณะกรรมก�รบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมก�รอิสระ เข้�ร่วมในคณะกรรมก�รบริษัท ทั้งนี้ 

บริษัทมีนโยบ�ยแต่งตั้งกรรมก�รอิสระไม่น้อยกว่� 1 ใน 3 ของกรรมก�รทั้งคณะ และมีกรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อย 3 คน โดย
ปัจจบุนับรษิทัมกีรรมก�รอสิระจำ�นวน 3 คน ได้แก่ น�งส�วชนดิ� สวุรรณจูฑะ น�ยชยัวฒัน์ นติย�พร น�ยปรทิรรศน์ พนัธบุรรยงก์ 

บริษัทได้กำ�หนดนิย�มกรรมก�รอิสระไว้เท่�กับข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และ
ตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบัตล�ดทนุที่ ทจ.4/2552 ลงวนัที่ 20 กมุภ�พนัธ์ 2552 เรื่อง คณุสมบตัิ
ของกรรมก�รอสิระ กล่�วคอื กรรมก�รอสิระ หม�ยถงึ กรรมก�รที่มคีณุสมบตั ิดงันี้

1. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ไม่เป็นผู้ถอืหุ้น
ร�ยใหญ่ หรอืผู้มอีำ�น�จควบคมุของบรษิทั ทั้งนี้ให้นบัรวมก�รถอืหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมก�รอสิระร�ยนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมก�รที่มสี่วนร่วมบรหิ�รง�น ลูกจ้�ง พนกัง�น ที่ปรกึษ�ที่ได้เงนิเดอืนประจำ� หรอื ผู้มอีำ�น�จควบคมุ
ของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้�มดังกล่�วไม่ 
รวมถงึกรณทีี่กรรมก�รอสิระเคยเป็นข้�ร�ชก�ร หรอืที่ปรกึษ�ของส่วนร�ชก�รซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่ หรอืผูม้อีำ�น�จควบคมุของบรษิทั
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือ โดยก�รจดทะเบียนต�มกฎหม�ยในลักษณะที่เป็น บิด�ม�รด� คู่สมรส  
พี่น้อง และบตุร รวมทั้งคูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิ�ร ผู้ถอืหุน้ร�ยใหญ่ ผูม้อีำ�น�จควบคมุ หรอืบคุคลที่จะได้รบัก�รเสนอให้เป็นผูบ้รหิ�ร 
หรอืผู้มอีำ�น�จควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย

4. ไม่มหีรอืเคยมคีว�มสมัพนัธ์ท�งธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นร�ยใหญ่ หรอืผู้มอีำ�น�จควบคมุ
ของบรษิทั ในลกัษณะที่อ�จเป็นก�รขดัขว�งก�รใช้วจิ�รณญ�ณอย่�งอสิระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุ้นที่มนียั หรอืผู้มี
อำ�น�จควบคมุของผู้ที่มคีว�มสมัพนัธ์ท�งธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นร�ยใหญ่ หรอื ผู้มอีำ�น�จควบคมุ
ของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมลีกัษณะดงักล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนได้รบัก�รแต่งตั้ง

คว�มสมัพนัธ์ท�งธรุกจิต�มวรรคหนึ่ง รวมถงึก�รทำ�ร�ยก�รท�งก�รค้�ที่กระทำ�เป็นปกตเิพื่อประกอบกจิก�รก�รเช่�หรอืให้เช่�
อสงัห�รมิทรพัย ์ร�ยก�รเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิ�ร หรอืก�รให้หรอืรบัคว�มช่วยเหลอืท�งก�รเงนิ ด้วยก�รรบัหรอืให้กูย้มื คำ้�ประกนั 
ก�รให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติก�รณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญ�มีภ�ระหนี้ที่ต้องชำ�ระ
ต่ออกีฝ่�ยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอืตั้งแต่ 20 ล้�นบ�ทขึ้นไปแล้วแต่จำ�นวนใดจะตำ่�กว่� ทั้งนี้ 
ก�รคำ�นวณภ�ระหนี้ดงักล่�วให้เป็นไปต�มวธิกี�รคำ�นวณมูลค�่ของร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกนัต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบัตล�ดทนุ 
ว่�ด้วยหลกัเกณฑ์ในก�รทำ�ร�ยก�รเกี่ยวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในก�รพจิ�รณ�ภ�ระหนี้ดงักล่�ว ให้นบัรวมภ�ระหนี้ที่เกดิขึ้นในระหว่�งปี 
ก่อนวนัที่มคีว�มสมัพนัธ์ท�งธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักสอบง�นบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นร�ยใหญ่ หรอืผู้มอีำ�น�จควบคมุของบริษทัสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมลีกัษณะดงักล่�วม�แล้ว
ไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนวนัที่ได้รบัก�รแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงก�รให้บริก�รเป็นที่ปรึกษ�กฎหม�ยหรือที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน  
ซึ่งได้รบัค่�บรกิ�รเกนิกว่� 2 ล้�นบ�ทต่อปีจ�กบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นร�ยใหญ่ หรอืผู้มอีำ�น�จควบคมุของ
บรษิทั และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มนียั ผู้มอีำ�น�จควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิ�รท�งวชิ�ชพีนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมลีกัษณะ
ดงักล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนวนัที่ได้รบัก�รแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมก�รบริษัท ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถอืหุ้นร�ยใหญ่

8. ไม่ประกอบกจิก�รที่มสีภ�พอย่�งเดยีวกนั และเป็นก�รแข่งขนัที่มนียักบักจิก�รของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วน 
ที่มนียัในห้�งหุน้ส่วน หรอืเปน็กรรมก�รที่มส่ีวนรว่มบรหิ�รง�น ลกูจ้�ง พนกัง�น ที่ปรกึษ�ที่รบัเงนิเดอืนประจำ� หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละ 1  
ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภ�พอย่�งเดียวกัน และเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�ร
ของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเหน็อย่�งเป็นอสิระเกี่ยวกบัก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั
2) กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู
ก. กรรมการบรษิทั
ก�รคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร คณะกรรมก�รบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมก�รที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้สรรห�และพิจ�รณ� 

คดัเลอืกผูท้ี่มคีณุสมบตัเิหม�ะสมนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบรษิทั เพื่อให้คว�มเหน็ชอบและเสนอต่อที่ประชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อลงมตแิต่งตั้ง 
เป็นกรรมก�รต่อไป โดยก�รแต่งตั้งกรรมก�รบรษิทัเป็นไปต�มหลกัเกณฑ์ที่ระบใุนข้อบงัคบัของบรษิทั ดงันี้

 1. คณะกรรมก�รของบรษิทัมจีำ�นวนไม่น้อยกว่� 5 คน ซึ่งที่ประชมุผู้ถอืหุ้นเป็นผู้อนมุตั ิและกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดต้องมถีิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จกัร

 2. ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นเลอืกตั้งกรรมก�รต�มหลกัเกณฑ์และวธิกี�ร ดงัต่อไปนี้
  1) ผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่�กบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง
  2) ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทั้งหมดต�ม (1) เลอืกตั้งบคุคลคนเดยีวหรอืหล�ยคนเป็นกรรมก�ร

กไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดม�กน้อยเพยีงใดไม่ได้
  3) บคุคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสดุต�มลำ�ดบัลงม� เป็นผู้ได้รบัก�รเลอืกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะ

พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับก�รเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงม�มีคะแนนเสียงเท่�กันเกินจำ�นวนกรรมก�รที่จะ 
พงึมหีรอืพงึเลอืกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธ�นเป็นผู้ออกเสยีงชี้ข�ด

 3. ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่งหนึ่งในส�ม ถ้�จำ�นวนกรรมก�รที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นส�มส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในส�ม

 กรรมก�รที่จะต้องออกจ�กตำ�แหน่งในปแีรกและปีที่สองภ�ยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั้น ให้ใชว้ธิจีบัสล�กกนัว�่ผูใ้ดจะออก  
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ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมก�รคนที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง กรรมก�รที่ออกต�มว�ระนั้นอ�จถูกเลือก 
เข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่กไ็ด้

 4. กรรมก�รคนใดจะล�ออกจ�กตำ�แหน่งให้ยื่นใบล�ออกต่อบรษิทั ก�รล�ออกมผีลนบัแต่วนัที่ใบล�ออกไปถงึบรษิทั  
   กรรมก�รที่ล�ออกต�มวรรคหนึ่ง จะแจ้งก�รล�ออกของตนให้น�ยทะเบยีนทร�บด้วยกไ็ด้

 5. ในกรณทีี่ตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตอุื่นนอกจ�กถงึคร�วออกต�มว�ระ ให้คณะกรรมก�รเลอืกบคุคลใดบคุคล
หนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติต�มกฎหม�ยกำ�หนดเข้�เป็นกรรมก�รแทนในก�รประชุมคณะกรรมก�รคร�วถัดไป เว้นแต่ว�ระของกรรมก�ร 
จะเหลือน้อยกว่� 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้�เป็นกรรมก�รแทนดังกล่�วจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่�ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�รที่ 
ตนแทน มตขิองคณะกรรมก�รต�มวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่�ส�มในสี่ของจำ�นวนกรรมก�รที่ยงัเหลอือยู่

 6. ที่ประชมุอ�จลงมตใิห้กรรมก�รคนใดคนหนึ่ง ออกจ�กตำ�แหน่งก่อนถงึคร�วออกต�มว�ระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่� 
ส�มในสี่ของจำ�นวนผูถ้อืหุน้ซึ่งม�ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุน้ที่ถอื โดยผูถ้อืหุน้ 
ที่ม�ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงในก�รประชมุนั้น

ข. กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมก�รตรวจสอบจ�กกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 3 คน เพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รเป็นกรรมก�ร

ตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมก�รตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ รวมถึงประก�ศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำ�หนดว่�ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตก�รดำ�เนินง�นของ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ 

ค. ผูบ้รหิาร
บริษัทมีนโยบ�ยที่จะสรรห�ผู้บริห�รโดยคัดเลือกบุคคลที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ทักษะ และมีประสบก�รณ์เป็นประโยชน ์

ต่อก�รดำ�เนนิง�นบรษิทัและเข้�ใจธรุกจิของบรษิทัเป็นอย่�งด ีและส�ม�รถบรหิ�รง�นให้บรรลวุถัตปุระสงค์ เป้�หม�ยที่คณะกรรมก�ร 
บริษัทกำ�หนดไว้ได้ โดยดำ�เนินก�รคัดเลือกต�มระเบียบเกี่ยวกับก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล และจะต้องได้รับก�รอนุมัติจ�ก 
คณะกรรมก�รบรษิทั/หรอืบคุคลที่คณะกรรมก�รบรษิทัมอบหม�ย

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบรษัิทย่อย

บรษิทัมนีโยบ�ยให้บรษิทัย่อยยดึถอืและปฏบิตัติ�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รของบรษิทัต�มแนวท�งที่บรษิทัได้กำ�หนดไว้ และ
มกี�รกำ�หนดไว้ในคู่มอือำ�น�จดำ�เนนิก�รของบรษิทัย่อย รวมถงึก�รดำ�เนนิกจิก�รที่สำ�คญัหรอืมขีน�ดร�ยก�รที่เป็นส�ระสำ�คญัจะต้อง
ได้รบัก�รอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�รของบรษิทัก่อน นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รจำ�นวนข้�งม�กของบรษิทัย่อยกเ็ป็นกรรมก�รของบรษิทั 
ทำ�ให้ก�รดำ�เนนิง�นต่�งๆ ของบรษิทัย่อยจะคำ�นงึและยดึถอืแนวท�งก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัเป็นสำ�คญั

5. การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน

บริษัทมีก�รดูแลและก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยในต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี รวมถึงก�รให้กรรมก�รและผู้บริห�ร 
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้

 1) กำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษ�ม�ตรฐ�นเกี่ยวกับระบบง�น ระบบ
คอมพวิเตอร์ และระบบก�รสื่อส�รข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐ�นที่สำ�คญัในก�รสร้�งระบบก�รควบคมุที่มคีณุภ�พ 

 2) กำ�หนดนโยบ�ยคว�มลบัท�งธรุกจิและทรพัย์สนิท�งปัญญ� มกี�รจดัทำ�บนัทกึข้อตกลงก�รรกัษ�คว�มลบัของบรษิทั
สำ�หรบัพนกัง�น ผูร้บัจ้�ง ผูข้�ยสนิค�้ / ผูใ้ห้บรกิ�ร รวมทั้งผูท้ี่เข้�เยี่ยมชมกจิก�รของบรษิทั เพื่อป้องกนัก�รเปิดเผยข้อมลูหรอืข�่วส�ร
อนัเป็นคว�มลบัของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมทั้งห้�มมใิห้พนกัง�นละเมดิทรพัย์สนิท�งปัญญ�ของผู้อื่น 

 3) คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดระเบียบปฏิบัติเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยในบริษัทเป็นล�ยลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิด 
คว�มโปร่งใส คว�มเสมอภ�คและยตุธิรรมต่อผูถ้อืหุ้นอย่�งเท่�เทยีมกนั และป้องกนัก�รแสวงห�ผลประโยชน์จ�กก�รใช้ข้อมลูภ�ยใน
ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน รวมทั้งหลกีเลี่ยงข้อครห�เกี่ยวกบัคว�มเหม�ะสมในก�รซื้อข�ยหลกัทรพัย์ของบรษิทั โดยให้กรรมก�ร 
ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของบรษิทัต้องรกัษ�คว�มลบัและ/หรอืข้อมลูภ�ยในของบรษิทั ไม่นำ�ไปเปิดเผยหรอืแสวงห�ประโยชน์แก่ตนเอง
หรอืเพื่อประโยชน์แกผู่อ้ื่น ไม่ว�่ท�งตรงหรอืท�งอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำ�ก�รซื้อข�ยโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทั โดยใช้คว�มลบั
และ/หรอืข้อมูลภ�ยในของบรษิทั เว้นเสยีแต่ว่�ข้อมลูดงักล่�วได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชนแล้ว และไม่เข้�ทำ�นติกิรรมอนัใดโดยใช้คว�มลบั 
และ/หรือข้อมูลภ�ยในของบริษัทอันอ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อบริษัทไม่ว่�ท�งตรงหรือท�งอ้อม และจะต้องไม่ทำ�ก�รซื้อข�ย  
โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วงระยะเวล� 1 เดอืน ก่อนมกี�รเปิดเผยงบก�รเงนิ และภ�ยใน 2 วนัทำ�ก�ร หลงัก�รเปิดเผย 
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ข้อมลูดงักล�่วแลว้ ข้อกำ�หนดดงักล่�วนี้ให้รวมถงึคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุติภิ�วะของกรรมก�ร ผูบ้รหิ�รและพนกัง�นของบรษิทั
ด้วย ห�กผู้ใดฝ่�ฝืนข้อกำ�หนดดงักล่�วจะต้องถูกลงโทษท�งวนิยัและ/หรอืต�มกฎหม�ยแล้วแต่กรณ ี

 4) กำ�หนดให้กรรมก�รทุกคนและผู้บริห�รมีหน้�ที่ต้องร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของบริษัท และในกรณีที่กรรมก�ร 
หรือผู้บริห�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทต้องร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ  
ต�มม�ตร� 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ภ�ยใน 3 วนัทำ�ก�รให้สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์
และตล�ดหลกัทรพัย์ ทร�บเพื่อเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชนต่อไป รวมทั้งได้กำ�หนดให้มกี�รร�ยง�นก�รถอืครองหลกัทรพัย์ต�มกฎหม�ย
จัดส่งร�ยง�นดังกล่�วให้แก่คณะกรรมก�รหรือผู้ที่คณะกรรมก�รมอบหม�ยทร�บเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส รวมทั้งให้มีก�รเปิดเผยใน 
ที่ประชมุคณะกรรมก�รและร�ยง�นประจำ�ปี

 5) คณะกรรมก�รบรษิทัได้กำ�หนดหลกัเกณฑ์และวธิกี�รร�ยง�นก�รมส่ีวนได้เสยีของกรรมก�รและผูบ้รหิ�รต�มพระร�ชบญัญตัิ 
หลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4 ) พ.ศ.2551 ม�ตร� 89/14 และต�มประก�ศคณะกรรมก�รตล�ดทนุที่ ทจ.2/2552 

6. ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด ซึ่งเป็นสำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบ

บญัชสีงักดั บคุคลหรอืกจิก�รที่เกี่ยวข้องกบัผู้สอบบญัช ีในรอบปีบญัชทีี่ผ่�นม� ดงันี้ 

รายการท่ี บริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี  ค่าสอบบัญชี 
   ปี 2560 ปี 2561

 1 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) น�งส�วศิร�ภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 1,480,000 1,665,000

 2 บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพล�ยแอนซ์ จำ�กัด*  น�งส�วศิร�ภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 30,000 -

 3 บริษัท อินฟินิท กรีน จำ�กัด น�งส�วศิร�ภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 560,000 560,000

 4 บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำ�กัด** น�งส�วศิร�ภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 40,000 -

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  2,110,000 2,225,000

* บรษิทัย่อย PHA ได้จดทะเบยีนเลกิบรษิทัและชำาระบญัชใีนปี 2560
**บรษิทัย่อย PPG ได้จดทะเบยีนเลกิบรษิทัและชำาระบญัชใีนปี 2561

ทั้งนี้ บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ให ้
คว�มเห็นชอบ และไม่มีคว�มสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/กรรมก�ร/ผู้บริห�ร/ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บคุคลดงักล่�วแต่อย่�งใด จงึมคีว�มเป็นอสิระในก�รตรวจสอบ และแสดงคว�มคดิเหน็ต่องบก�รเงนิของบรษิทั

2) ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) 
บรษิทัย่อย IGC ได้จ่�ยค่�บรกิ�รอื่น ให้แก่บรษิทั สำ�นกัง�น อวี�ย จำ�กดั ซึ่งเป็นสำ�นกัง�นสอบบญัช ีที่ผู้สอบบญัชสีงักดั บคุคล 

หรือ กิจก�รที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวล�บัญชีสำ�หรับปี 2561 เป็นจำ�นวนเงินรวม 240,000 บ�ท ซึ่งเป็นก�รรับรอง 
แบบคำ�ขอใช้สทิธแิละประโยชน์ยกเว้นภ�ษเีงนิได้นติบิคุคลเพื่อยื่นต่อคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รลงทนุ

7. การนำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่สีำาหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ไปปรบัใช้

บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และยึดถือเป็นข้อพึงปฏิบัติต�มแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
ต�มที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด นอกจ�กนี้ บริษัทกำ�หนดให้มีกระบวนก�รในก�รทบทวนก�รนำ�หลักก�รกำ�กับดูแล
กจิก�รที่ดสีำ�หรบับรษิทัจดทะเบยีนไปปรบัใช้ให้เหม�ะสมกบับรบิทท�งธรุกจิ เป็นประจำ�ทกุปีหรอือย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะทำ�ก�ร
ทบทวนและบนัทกึเหตผุลที่ยงัไม่ได้นำ�หลกัปฏบิตัขิ้อใดไปปรบัใช้ 

ในปี 2560 บรษิทัได้มกี�รทบทวนและปรบัปรงุนโยบ�ยก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รที่ดใีห้สอดคล้อง เหม�ะสมกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN 
CG Scorecard เพื่อนำ�ม�ปฏบิตัแิละปรบัใช้ต�มคว�มเหม�ะสม 
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นอกเหนือจ�กนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร นโยบ�ยและม�ตรก�รก�รแจ้งเบ�ะแสและก�รคุ้มครองผู้แจ้งเบ�ะแสที่บริษัท 
เปดิเผยบนเวบ็ไซต์และในร�ยง�นประจำ�ปีแล้ว บรษิทัยงัมนีโยบ�ยด้�นธรุกจิ พนกัง�น สงัคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเปิดเผยไว้ในร�ยง�น
ก�รพฒัน�อย่�งยั่งยนื

ทั้งนี้ ในปี 2561 บรษิทัได้นำ�หลกัก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รที่ดสีำ�หรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ไปทำ�ก�รทบทวนและบนัทกึเหตผุล
ที่ยงัไม่ได้นำ�หลกัปฏบิตัขิ้อใดไปปรบัใช้ในก�รประชมุคณะกรรมก�รบรษิทั เมื่อวนัที่ 10 สงิห�คม 2561

8. การปฎิบัติตามหลักการกำากบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรือ่งอืน่ๆ 
บริษัทได้มีก�รมอบหม�ยให้หน่วยง�นกฎหม�ยของบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำ�กัด ซึ่งมีบุคล�กรที่มีคว�มรู ้

คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ในก�รทำ�หน้�ที่กำ�กบัก�รปฏบิตังิ�น (Compliance Unit) โดยมขีอบเขตหน้�ที่และคว�มรบัผดิชอบดงันี้ 
1) สนบัสนนุนโยบ�ยและวตัถปุระสงค์ขององค์กรและผู้บรหิ�รในก�รทำ�ให้มั่นใจว่�จะมกี�รกำ�กบัก�รปฏบิตัอิย่�งเพยีงพอ 
2) ตรวจสอบ กำ�กบัดูแล และตดิต�มก�รปฏบิตังิ�นของส่วนง�นต่�งๆ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ประก�ศ กฎเกณฑ์ ตลอดจน

นโยบ�ย แนวท�ง และหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รบรษิทักำ�หนดเป็นประจำ�อย่�งต่อเนื่อง
3) เป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมลู ตลอดจนให้คว�มรู้และคำ�ปรกึษ�แก่หน่วยง�นต่�งๆ ในบรษิทัที่เกี่ยวกบัวธิปีฏบิตังิ�น เพื่อให้ 

สอดคล้องกบักฎหม�ย ประก�ศ กฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑ์ จรรย�บรรณ หรอืข้อพงึปฏบิตัติ่�งๆ รวมทั้งก�รจดัอบรมคว�มรู้ที่เกี่ยวข้อง
4) เป็นศูนย์กล�งในก�รสื่อส�รและส่งเสริมคว�มรู้ เพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�นได้รับทร�บและปฏิบัติ

ต�มกฎเกณฑ์ได้อย่�งถูกต้อง 
นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสการกระทำาผดิและการละเมิดสทิธมินษุยชน
บรษิทักำ�หนดใหผู้บ้รหิ�รทกุระดบัในองค์กร ดแูลรบัผดิชอบและถอืเป็นเรื่องสำ�คญัที่จะดำ�เนนิก�รให้พนกัง�นภ�ยใต้ส�ยบงัคบั

บญัช�ของตนทร�บ เข้�ใจ และปฏบิตัติ�มจรรย�บรรณธรุกจิ นโยบ�ย/ระเบยีบปฏบิตั/ิข้อกำ�หนดของบรษิทั หลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร
ที่ด ีรวมทั้งกฎหม�ยต่�งๆอย่�งจรงิจงั และได้กำ�หนดแนวปฏบิตัใินก�รพจิ�รณ�และสอบสวนเรื่องร�วร้องทกุข์หรอืร้องเรยีนที่เป็นระบบ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทกุข์หรอืผู้ร้องเรยีนไว้ว�งใจและเชื่อมั่นในกระบวนก�รสอบสวนที่เป็นธรรม 

เพื่อให้มีก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยอย่�งเท่�เทียมกันและมีคว�มเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องท�งรับแจ้งเบ�ะแส 
หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่�ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีคว�มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ 
อนัก่อให้เกดิคว�มเสยีห�ยต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่จ�กก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทั หรอืจ�กก�รปฏบิตัขิองพนกัง�นของบรษิทัเกี่ยวกบั 
ก�รทำ�ผดิกฎหม�ย ระเบยีบ ข้อบงัคบั หรอืจรรย�บรรณท�งธรุกจิ รวมถงึพฤตกิรรมที่อ�จส่อถงึก�รทจุรติ ก�รปฏบิตัทิี่ไม่เท่�เทยีมกนั  
หรือก�รกระทำ�ที่ข�ดคว�มระมัดระวังและข�ดคว�มรอบคอบ ส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งร�ยละเอียดหลักฐ�น
ต่�งๆ ได้ในช่องท�ง ดงันี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ
 เลขานุการบริษัท

 บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำ�กดั (มห�ชน) 
 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

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเบ�ะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ม�แล้ว บริษัทจะดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูล ประมวลผล  
ตรวจสอบ และกำ�หนดม�ตรก�รในก�รดำ�เนนิก�รเพื่อบรรเท�คว�มเสยีห�ยให้แก่ผู้ที่ได้รบัผลกระทบโดยคำ�นงึถงึคว�มเดอืดร้อน เสยีห�ย 
โดยรวมทั้งหมด หลังจ�กนั้น ผู้ที่มีหน้�ที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่�วมีหน้�ที่ติดต�มผลก�รดำ�เนินก�รและร�ยง�นให้ผู้รับแจ้งเบ�ะแส/ 
ข้อร้องเรยีน/ข้อคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ และผู้แจ้งเบ�ะแส/ข้อร้องเรยีน/ข้อคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ ทร�บ รวมทั้งร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิก�ร
ดงักล่�วต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมก�รบรษิทั แล้วแต่กรณี

เพื่อเป็นก�รคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบ�ะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือผู้ที่ให้คว�มร่วมมือในก�รตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จรงิ ทั้งที่เป็นพนกัง�น ลูกค้� บคุคลที่รบัจ้�งทำ�ง�นให้แกบ่รษิทั หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุ่มอื่น บรษิทัจะไม่เปิดเผยขอ้มลูอื่นใดของ
ผู้แจ้งเบ�ะแส/ข้อร้องเรยีน/ข้อคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ หรอืผู้ที่ให้คว�มร่วมมอืในก�รตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ รวมไปถงึจะได้รบัก�รปกป้อง
และคุ้มครองสทิธติ�มกฎหม�ย หรอืต�มแนวท�งที่บรษิัทได้กำ�หนดไว้ 

ทั้งนี้ในปี 2561 บรษิทัไม่มขี้อพพิ�ทใดๆ ที่มนียัสำ�คญักบัผู้มสี่วนได้เสยี
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บริษัทเห็นว่�ธุรกิจเอกชนเป็นภ�คส่วนที่มีคว�มสำ�คัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้�ที่ในก�รดูแล 
ให้เกิดคว�มอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตน�รมณ์ของก�รดำ�เนินธุรกิจให้ประสบ
คว�มสำ�เร็จอย่�งยั่งยืนโดยตระหนักและให้คว�มสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภ�คส่วนภ�ยใต้ปรัชญ�ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ  
“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานม่ันคง สังคมยั่งยืน” เพร�ะเชื่อมั่นว่�ก�รคงไว้ซึ่งคว�มสมดุลระหว่�งธุรกิจ พนักง�น และสังคมนั้น  
จะส่งเสรมิให้ทั้งบรษิทั สงัคม และสิ่งแวดล้อมเตบิโตไปพร้อมๆ กนัอย่�งเข้มแขง็และยั่งยนื 

ด้วยเหตนุี้ คว�มยั่งยนื จงึเป็นกลยทุธ์ก�รขบัเคลื่อนหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อยในก�รพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถทั้งก�รผลติสนิค้� 
และบรกิ�รที่เป็นประโยชน์กบัสงัคม ก�รพฒัน�กระบวนก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่องสมำ่�เสมอไม่หยดุนิ่ง ส่งเสรมิ ผลกัดนั พร้อมทั้งสอดแทรก 
แนวคดิคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคมและก�รพฒัน�อย่�งยั่งยนืเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รทำ�ง�นอนัเป็นวฒันธรรมองค์กร ควบคูไ่ปกบั 
ก�รเสรมิสร้�งมูลค่�ต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่�จะเป็นผู้ถอืหุ้น พนกัง�น ลูกค้� คู่ค้� พนัธมติรของบรษิทั ชมุชน และ
สงัคมส่วนรวมให้ได้ประโยชน์ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี�รสนบัสนนุและทำ�ง�นรว่มกบัหน่วยง�นพฒัน�คว�มยั่งยนืของสงัคมของกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร ์อนัได้แก่ 
มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ“คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ในกิจกรรมเพื่อก�รพัฒน�ด้�นศึกษ�ของเย�วชนที่ด้อยโอก�ส ก�รสร้�ง 
สังคมแห่งก�รแบ่งปัน ก�รสนับสนุนคนพิก�รที่ด้อยโอก�ส ก�รสร้�งให้เกิดก�รมีส่วนร่วมในก�รร่วมพัฒน�สังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่�งยั่งยนื โดยยดึหลกัในก�รก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและก�รสร้�งเครื่องมือหรือองค์กร ให้ผู้อื่นส�ม�รถเข้�ม�มสี่วนร่วมและนำ�ไป
ทำ�ซำ้�ได้ อนัจะก่อให้เกดิผลลพัธ์ ที่ยั่งยนือย่�งเป็นทวคีูณ ซึ่งส�ม�รถดูร�ยละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่เวบ็ไซต์ www.premier.co.th ในหวัข้อ 
“พรเีมยีร์เพื่อสงัคม”

และเพื่อเป็นก�รสนับสนุนก�รขับเคลื่อนกลไกพัฒน�สังคมดังกล่�ว บริษัทและบริษัทย่อยจึงนำ�เงินเท่�กับจำ�นวนร้อยละ 5 
ของกำ�ไรสทุธหิลงัหกัภ�ระค่�ภ�ษเีงนิได้นติบิคุคลของรอบปีบญัช ีบรจิ�คเพื่อประโยชน์ด้�นก�รศกึษ�ต่อมูลนธิยิวุพฒัน์ หรอืองค์กร
ส�ธ�รณะกศุลอื่นๆ ต�มนโยบ�ยของกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์ 

ก่อประโยชน์ต่อสังคม
อย่างเป็นสาระสำาคัญและย่ังยืน

สร้างเคร่ืองมือ หรือ องค์กรให้ผู้อ่ืน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถทำาซ้ำาได้

สร้างระบบนิเวศน์ให้เกิดการทำาซ้ำา
และการมีส่วนร่วมของคนจำานวนมาก

โดยมรี�ยละเอยีดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัก�รดำ�เนนิธรุกจิ กจิกรรมพนกัง�น คู่ค้� และส่วนของมลูนธิต่ิ�งๆ ดงัที่กล่�วไว้ข้�งต้น ดงันี้

1. การประกอบธรุกจิด้วยความเป็นธรรม

บรษิทัและบรษิทัย่อยมุ่งมั่นดำ�เนนิธรุกจิโดยยดึถอืคว�มถูกต้อง เสมอภ�คและเป็นธรรม ซื่อสตัย์สจุรติ เค�รพสทิธใินทรพัย์สนิ
ท�งปัญญ� ก�รส่งเสรมิสทิธทิ�งก�รเมอืง ตลอดจนก�รปฏบิตัติ�มพนัธสญัญ�ต่อผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิทัและบรษิทัย่อย ดงันี้

การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม : 
 ดำ�เนินธุรกิจต่อกันด้วยคว�มยุติธรรม ไม่เอ�รัดเอ�เปรียบ เค�รพและปฏิบัติต�มเงื่อนไขสัญญ�ที่กำ�หนดไว้อย่�ง 
เคร่งครดั 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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 ไม่เรยีก หรอืไม่รบั หรอืจ่�ยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุรติในก�รตดิต่อกบัคู่ค้�หรอืเจ้�หนี้ ห�กในกรณทีี่ข้อมูลปร�กฏว่� 
มีก�รจ่�ยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะห�รือกับคู่ค้�หรือเจ้�หนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญห�ให้รวดเร็วเเละเกิด
คว�มยตุธิรรมต่อทกุฝ่�ย 

 เปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบัสนิค้�และบรกิ�รอย่�งครบถ้วน ถกูต้อง และไม่บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ รวมทั้งก�รให้ข้อมลูข่�วส�ร
ที่ถกูต้อง เพยีงพอและเป็นประโยชน์ต่อลกูค้� และมกีระบวนก�รเรยีกคนืสนิค้�ห�กพบคว�มผดิปกตเิกี่ยวกบัคณุภ�พสนิค้�

 แข่งขันอย่�งเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน มีก�รแข่งขันท�งก�รค้�ภ�ยใต้กรอบกติก�ก�รแข่งขันที่ดี ไม่แสวงห�ข้อมูลที่เป็น
คว�มลบัของคูแ่ข่งท�งก�รค้�ด้วยวธิกี�รที่ไม่สจุรติหรอืไม่เหม�ะสม ไม่ทำ�ล�ยชื่อเสยีงคูแ่ข่งท�งก�รค้�ด้วยก�รกล่�วร้�ย 
หรอืกระทำ�ก�รใดๆ โดยปร�ศจ�กคว�มจรงิและไม่เป็นธรรม

ส่งเสรมิความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกบัคู่ค้า :
 เปิดโอก�สให้คู่ค้� ลูกค้� พนัธมติรท�งก�รค้�เข้�ม�มส่ีวนร่วมในก�รดำ�เนนิกจิกรรมเพื่อสงัคมของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม โดยก�รเข้�ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคมต่�งๆของบรษิทั หรอืด้วยก�รสนบัสนนุทนุทรพัย์หรอืสิ่งของ
ต�มคว�มประสงค์

การเคารพต่อสทิธใินทรพัย์สิน :
 ส่งเสริมและปฏิบัติต�มสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิท�งศีลธรรมอย่�งเคร่งครัด โดยกำ�หนด
นโยบ�ยไว้ในคู่มอืนโยบ�ยกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์ เรื่องนโยบ�ยคว�มลบัท�งธรุกจิและทรพัย์สนิท�งปัญญ� 

 ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิ�ร พนกัง�น ใช้ทรพัย�กรและทรพัย์สนิของบรษิทัอย่�งมปีระสทิธภิ�พ ใช้สนิค้�และบรกิ�รที่มลีขิสทิธิ์
ถูกต้องและไม่สนบัสนนุสนิค้�หรอืก�รกระทำ�ที่เป็นก�รละเมดิทรพัย์สนิท�งปัญญ�

การเกีย่วข้องกบัการเมอืงอย่างมคีวามรบัผิดชอบ :
 บรษิทัและบรษิทัย่อยดำ�เนนิธรุกจิด้วยคว�มเป็นกล�งท�งก�รเมอืง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรอืกลุม่ก�รเมอืงใด ไม่ให้ก�รสนบัสนนุ 
ก�รดำ�เนนิกจิกรรมของพรรคก�รเมอืงพรรคหนึ่งพรรคใด ไม่ให้คว�มช่วยเหลอืผู้สมคัรรบัเลอืกตั้งท�งก�รเมอืงคนหนึ่ง
คนใดโดยเฉพ�ะ

 เปิดโอก�สให้พนกัง�นใช้สทิธแิละหน้�ที่ในระบอบประช�ธปิไตยที่จะเข้�ไปมส่ีวนร่วมหรอืสนบัสนนุกจิกรรมท�งก�รเมอืง 
ต่�งๆ ได้อย่�งอสิระเป็นก�รส่วนตวั โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิทั

2. การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่

บริษัทให้คว�มสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยเชื่อมั่นว่�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และก�รบริห�รจัดก�รในกรอบของ 
ก�รเป็นบรรษทัภบิ�ลที่มคีว�มโปร่งใส ส�ม�รถตรวจสอบได้ จะมส่ีวนช่วยรกัษ�ผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่�ย บรษิทัจงึกำ�หนด
นโยบ�ย “ก�รต่อต้�นทจุรติคอร์รปัชั่น” และประก�ศเป็นนโยบ�ยเพื่อให้ผูบ้รหิ�รและพนกัง�นทกุระดบัยดึถอืปฏบิตั ิมขีอบเขต ระบบบรหิ�ร 
จดัก�รก�รต่อต้�นทจุรติคอร์รปัชั่นครอบคลมุทกุขั้นตอน ทกุกระบวนก�รทำ�ง�นของบรษิทัและบรษิทัย่อยที่มส่ีวนเกี่ยวข้องกบัง�น จดัซื้อ  
จดัจ้�ง จดัจำ�หน่�ย จดัให้ม ีรวมถงึขั้นตอนก�รทำ�ง�นอื่นๆ ที่มคีว�มเสี่ยงต่อก�รเกดิก�รทจุรติคอร์รปัชั่น โดยบรษิทัได้รบัก�รรบัรอง
เป็นสม�ชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทจุรติจ�กคณะกรรมก�รแนวร่วมปฏบิตัขิองภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�น 
ทจุรติ เมื่อวนัที่ 4 เมษ�ยน 2557 และได้รบัก�รรบัรองก�รต่ออ�ยเุป็นสม�ชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทจุรติ 
เมื่อวนัที่ 9 มนี�คม 2560 ทั้งนี้กำ�หนดเป็นคว�มรบัผดิชอบด้�นก�รบรหิ�ร (Management Responsibility) ไว้อย่�งชดัเจนมดีงันี้

2.1 ความมุ่งมัน่ของฝ่ายบรหิาร (Management Commitment)
บริษัทมีคว�มมุ่งมั่นต่อก�รนำ�ระบบม�ตรก�รก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่นม�ใช้ในกระบวนก�รทำ�ง�น และปรับปรุงระบบ

บรหิ�รให้มคีว�มโปร่งใสต�มหลกับรรษทัภบิ�ล โดยกรรมก�รผู้จดัก�รได้ว�งนโยบ�ย และมคีว�มมุ่งมั่นที่จะทำ�ให้บรษิทัดำ�เนนิธรุกจิ 
โดยปร�ศจ�กก�รทจุรติคอร์รปัชั่นต�มข้อกำ�หนดของม�ตรก�รก�รต่อต้�นก�รคอร์รปัชั่น พร้อมทั้งได้สนบัสนนุทรพัย�กรอย่�งครบถ้วน 
ได้ชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจกบัพนกัง�นทกุคนภ�ยในบรษิทัและบรษิทัย่อยและบคุคลภ�ยนอกที่เกี่ยวข้อง ให้ตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของ
ก�รดำ�เนนิกระบวนก�รต่�งๆ อย่�งโปร่งใสสอดคล้องกบัระเบยีบนโยบ�ย ข้อกำ�หนด ของกฎหม�ยและข้อกำ�หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 นโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่
 ห้�มกรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของบรษิทัและบรษิทัในส�ยธรุกจิดำ�เนนิก�รหรอืยอมรบัหรอืให้ก�รสนบัสนนุก�ร
ทจุรติคอร์รปัชั่นในทกุรูปแบบทั้งท�งตรงและท�งอ้อม โดยครอบคลมุถงึบรษิทัย่อยทกุบรษิทั พร้อมให้ก�รสนบัสนนุหรอื 
ส่งเสรมิให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี ลกูค้� คูค้่� ผูร้บัจ้�งหรอืผูร้บัจ้�งช่วงมแีนวปฏบิตัเิช่นเดยีวกบับรษิทั และกำ�หนดให้มกี�รสอบท�น 
ก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่�งสมำ่�เสมอ ตลอดจนมีก�รทบทวนแนวท�งก�รปฏิบัต ิ
ให้สอดคล้องกบันโยบ�ย ระเบยีบปฏบิตั ิข้อกำ�หนด ข้อบงัคบั ประก�ศ กฎหม�ย และก�รเปลี่ยนแปลงท�งธรุกจิ
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 ม�ตรฐ�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของก�รดำ�เนินธุรกิจและเป็นหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมก�รของบรษิทั ผู้บรหิ�ร ผู้บงัคบับญัช� พนกัง�นทกุคนทกุระดบั ลูกค้� คู่ค้� ผู้รบัจ้�งหรอืผู้รบัจ้�งช่วง 
ที่จะมสี่วนในก�รแสดงคว�มคดิเหน็เกี่ยวกบัก�รปฏบิตัเิพื่อให้ก�รดำ�เนนิก�รด้�นก�รต่อต้�นทจุรติคอร์รปัชั่นบรรลผุล
ต�มนโยบ�ยที่กำ�หนด

 บริษัทพัฒน�ม�ตรก�รก�รต่อต้�นทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติ 
ด้�นจริยธรรม โดยจัดให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น 
และนำ�ม�จดัทำ�เป็นคู่มอืแนวท�งในก�รปฏบิตัแิก่ผู้เกี่ยวข้อง

 บรษิทัไม่กระทำ�หรอืสนบัสนนุก�รให้สนิบนในทกุรปูแบบ ทกุกจิกรรมที่อยูภ่�ยใต้ก�รดแูลรวมถงึก�รควบคมุ ก�รบรจิ�ค
เพื่อก�รกศุล ก�รบรจิ�คให้แก่พรรคก�รเมอืง ก�รให้ของขวญัท�งธรุกจิ และสนบัสนนุกจิกรรมต่�ง ๆ  ให้มคีว�มโปร่งใส
และไม่มเีจตน�เพื่อโน้มน้�วให้เจ้�หน้�ที่ภ�ครฐัหรอืเอกชนดำ�เนนิก�รที่ไม่เหม�ะสม

 บรษิทัจดัให้มกี�รควบคมุภ�ยในที่เหม�ะสม สมำ่�เสมอเพื่อป้องกนัไม่ให้พนกัง�นมกี�รปฏบิตัทิี่ไม่เหม�ะสม โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งง�นด้�นก�รข�ย ก�รตล�ด และก�รจดัซื้อ

 บรษิทัจดัให้คว�มรู้ด้�นก�รต่อต้�นก�รทจุรติและคอร์รปัชั่นแก่คณะกรรมก�รบรษิทั ผูบ้รหิ�รและพนกัง�นเพื่อส่งเสรมิ
คว�มซื่อสตัย์ สจุรติ และคว�มรบัผดิชอบในก�รปฏบิตัติ�มหน้�ที่ รวมถงึสื่อให้เหน็ถงึคว�มมุ่งมั่นของบรษิทั

 บรษิทัจดัให้มกีลไกก�รร�ยง�นสถ�นะก�รเงนิที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ�
 บริษัทส่งเสริมให้มีก�รสื่อส�รที่หล�กหล�ยช่องท�งเพื่อให้พนักง�น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส�ม�รถแจ้งเบ�ะแส 
อนัควรสงสยัโดยมั่นใจได้ว่�ผูแ้จ้งเบ�ะแสจะได้รบัก�รคุม้ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้�ยที่ไม่เป็นธรรมหรอืกลั่นแกล้ง 
ด้วยประก�รใด และรวมถงึก�รแต่งตั้งบคุคลเพื่อตรวจสอบตดิต�มทกุเบ�ะแสที่มกี�รแจ้งเข้�ม�

บรษิทัได้จดัให้มช่ีองท�งรบัแจ้งเบ�ะแส หรอืข้อร้องเรยีน หรอืข้อคดิเหน็ หรอืข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่� ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัผลกระทบ  
หรอืมคีว�มเสี่ยงที่จะไดร้บัผลกระทบอนัก่อให้เกดิคว�มเสยีห�ยต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่มจ�กก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทั หรอืจ�กก�ร
ปฏบิตัขิองพนกัง�นของบรษิทัเกี่ยวกบัก�รทำ�ผดิกฎหม�ย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรย�บรรณท�งธรุกจิ รวมถงึพฤตกิรรมที่อ�จส่อถงึ 
ก�รทุจิต ก�รปฏิบัติที่ไม่เท่�เทียมกัน หรือก�รกระทำ�ที่ข�ดคว�มระมัดระวังและข�ดคว�มรอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียน
ส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสหรอืข้อร้องเรยีน พร้อมส่งร�ยละเอยีดหลกัฐ�นต่�งๆ ต�มช่องท�งต่�งๆ ดงันี้

 คณะกรรมการตรวจสอบ
 เลขานุการบริษัท

 บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำ�กดั (มห�ชน) 
 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

โดยผู้แจ้งเบ�ะแสหรอืข้อร้องเรยีนทั้งที่เป็นพนกัง�น ลูกค้� บคุคลที่รบัจ้�งทำ�ง�นให้แก่บรษิทั หรอืผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มอื่นที่เป็น
ผู้แจ้งเบ�ะแส จะได้รบัก�รปกป้องและคุ้มครองสทิธติ�มกฎหม�ย หรอืต�มแนวท�งที่บรษิทัได้กำ�หนดไว้

3. การเคารพสทิธมินุษยชน

บริษัทตระหนักและให้คว�มสำ�คัญต่อคุณค่�ของคว�มเป็นมนุษย์ จึงได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยให้ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคน
ต้องให้คว�มเค�รพในเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้คว�มเค�รพในศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักง�นทุกคนและผู้มีส่วนได้เสีย 
อนัเป็นหลกัก�รต�มม�ตรฐ�นส�กล ซึ่งถอืเป็นร�กฐ�นที่สำ�คญัในก�รดำ�เนนิธรุกจิ บรษิทัมนีโยบ�ยอย่�งชดัเจนที่จะร่วมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมภ�ยใต้คณุค่�หลกั (Core Value) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” 

 บรษิทัสนบัสนนุและเค�รพก�รปกป้องสทิธมินษุยชน โดยจะดแูลมใิห้ธรุกจิและพนกัง�นของบรษิทัเข้�ไปมส่ีวนเกี่ยวข้อง
กับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงง�นบังคับ ไม่ใช้แรงง�นเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�น 
ของกฎหม�ยคุ้มครองแรงง�นอย่�งเคร่งครดั

 บรษิทัจะให้คว�มเค�รพและปฏบิตัติ�มหลกัส�กล ในก�รจ้�งง�น ในก�รปฏบิตัติ่อผู้มสี่วนได้เสยีทกุฝ่�ย ด้วยคว�ม
เป็นธรรมบนพื้นฐ�นของศกัดิ์ศรคีว�มเป็นมนษุย์ โดยให้โอก�สทกุคนอย่�งเท่�เทยีมกนั ไม่เลอืกปฏบิตัแิละไม่ละเมดิ
สทิธขิั้นพื้นฐ�นทั้งในเรื่องเพศ อ�ย ุศ�สน� เชื้อช�ต ิภูมภิ�ค ฐ�นะ สภ�พท�งร่�งก�ย คว�มคดิเหน็ท�งก�รเมอืง 
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 บริษัทเฝ้�ระวังและติดต�มให้บริษัทย่อย คู่ค้� และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติต�มหลักก�รส�กลว่�ด้วยเรื่อง 
สิทธิมนุษยชนอย่�งเคร่งครัด รวมถึงจะให้ก�รคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับคว�มเสียห�ยอันเกิดจ�กก�ร
ละเมดิสทิธอินัสบืเนื่องม�จ�กก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทัต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

 บรษิทัได้จดัสถ�นที่ทำ�ง�นโดยคำ�นงึสภ�พแวดล้อมที่น่�อยู่น่�ทำ�ง�น และให้คว�มสำ�คญัในเรื่องคว�มปลอดภยัและ
อ�ชวีอน�มยัในก�รทำ�ง�นของพนกัง�น

 บรษิทัได้เปิดโอก�สให้พนกัง�นเข้�ม�มส่ีวนร่วม ในก�รบรหิ�รจดัก�รและแสดงคว�มคดิเหน็เกี่ยวกบัก�รดำ�เนนิกจิก�ร
หรอืกระบวนก�รทำ�ง�นของบรษิทั โดยผ่�นช่องท�ง “กจิกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทำ�ง�นชดุต่�งๆ อ�ท ิคณะทำ�ง�น
สวสัดกิ�ร คณะทำ�ง�นก�รต่อต้�นทจุรติคอร์รปัชั่น เป็นต้น

 บรษิทักำ�หนดม�ตรก�รในก�รให้มคีว�มคุม้ครองพนกัง�นที่แจ้งเบ�ะแสเกี่ยวกบัก�รละเมดิสทิธมินษุยชน หรอืก�รปฏบิตัิ
ต่อพนกัง�นอย่�งไม่เท่�เทยีมกนั โดยจะได้รบัคว�มคุม้ครองไม่ให้ถกูลงโทษ หรอืกลั่นแกล้งหรอืกระทำ�ด้วยประก�รใดๆ  
ที่จะทำ�ให้ผู้แจ้งเบ�ะแสไม่ส�ม�รถทนทำ�ง�นอยู่ต่อไปได้

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างแป็นธรรม

พนกัง�นถอืเป็นทรพัย�กรที่ทรงคณุค่�ของบรษิทั บรษิทัจงึตระหนกัและให้คว�มสำ�คญัต่อก�รปฏบิตัติ่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม
และให้คว�มเค�รพต่อศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มเท่�เทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดคว�มสงบสุข 
ทั้งในบรษิทั และในสงัคม อย่�งยั่งยนื กล่�วคอื

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญในก�รปฏิบัติต่อพนักง�นบนพื้นฐ�นของคว�มเป็นธรรมและคว�มเท่�เทียมกันทั้งในเรื่อง 
ของโอก�สในก�รเลื่อนขั้น เลื่อนตำ�แหน่ง ก�รโยกย้�ย ก�รดูแลสวสัดภิ�พและก�รให้ผลตอบแทนรวมตลอดถงึก�รให้โอก�ส 
ในก�รได้รับก�รพัฒน� โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจ�กคว�มแตกต่�งในเรื่อง เพศ อ�ยุ ศ�สน� เชื้อช�ติ ภูมิภ�ค  
คว�มคดิเหน็ท�งก�รเมอืง ฐ�นะ สภ�พร่�งก�ย

 บริษัทกำ�หนดให้ผู้บังคับบัญช�ทุกระดับชั้น มีหน้�ที่ดูแลให้เกิดคว�มเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยง�นโดยหลีกเลี่ยง 
ก�รกระทำ�ที่ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อคว�มรู้สึกไม่มั่นคงในหน้�ที่ก�รทำ�ง�นของพนักง�น หรือกระทำ�ก�รใดๆ 
อนัเป็นก�รคกุค�มสร้�งแรงกดดนัต่อสภ�พจติใจของพนกัง�นอย่�งอนัไม่เป็นธรรม

 บรษิทัให้คว�มสำ�คญักบัก�รพฒัน�พนกัง�นเพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภ�พอย่�งสมำ่�เสมอ
 บริษัทจัดให้มีสวัสดิก�ร ก�รรักษ�พย�บ�ล ก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี ก�รทำ�ประกันสุขภ�พและก�รประกันชีวิต 
ให้พนกัง�นอย่�งเท่�เทยีมกนัทกุระดบัชั้น

 บริษัทเปิดโอก�สให้พนักง�นที่ไม่ได้รับคว�มเป็นธรรม หรือพบเห็นก�รกระทำ�ที่ไม่เป็นธรรมส�ม�รถส่งคว�มคิด
เห็นหรือร้องเรียนได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญช�ที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมก�รผู้จัดก�ร โดยผ่�นช่องท�ง  
ก�รเข้�พบเป็นก�รส่วนตวั / ร้องเรยีนผ่�นจดหม�ย / เอกส�ร / อเีมล เป็นต้น 

 บรษิทักำ�หนดแนวท�งก�รปฏบิตัไิวอ้ย�่งชดัเจนว่� ข้อร้องเรยีน / ข้อเสนอแนะ ของพนกัง�นต้องได้รบัก�รชี้แจง / แก้ไข 
หรอืนำ�ไปปฏบิตั ิ

 บริษัทกำ�หนดม�ตรก�รในก�รให้มีคว�มคุ้มครองพนักง�นที่ร้องเรียน / แจ้งเบ�ะแสเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต่อพนักง�น 
อย่�งไม่เป็นธรรม / ไม่เท่�เทยีมกนั โดยจะได้รบัคว�มคุม้ครองไม่ให้ถกูลงโทษ หรอืกลั่นแกล้งหรอืกระทำ�ด้วยประก�รใดๆ  
ที่จะทำ�ให้ผู้ร้องเรยีน / ผู้แจ้งเบ�ะแสไม่ส�ม�รถทนทำ�ง�นอยู่ต่อไปได้

5. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค

บรษิทัมพีนัธสญัญ�ที่จะ “ให้บรกิ�รอย่�งมคีณุภ�พได้ระดบัม�ตรฐ�นส�กล” มุง่เน้นในก�รให้บรกิ�รที่มคีณุภ�พและประสทิธภิ�พ 
รวมทั้งคว�มเป็นมืออ�ชีพให้แก่ผู้บริโภค เพร�ะก�รบริก�รที่ได้ม�ตรฐ�น สร้�งคุณค่�ท�งจิตใจเพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค 
ไปพร้อมๆกัน บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่�คุณค่�ที่แท้จริงย่อมม�กับก�รบริก�รที่มีคุณภ�พ บริษัทจึงได้มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยและ
แนวท�งที่จะตอบสนองคว�มพงึพอใจของผู้บรโิภค

 นำ�เสนอสนิค้�และบรกิ�รที่มคีณุภ�พและได้ม�ตรฐ�น มคีว�มปลอดภยั เพื่อให้ตรงกบัคว�มต้องก�รของผู้บรโิภค 
 มีกระบวนก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นส�กล มีประสิทธิภ�พในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก�รคัดเลือกสินค้� ก�รตรวจสอบ
คณุภ�พอย่�งเข้มงวด รวมถงึมรีะบบก�รจดัส่งสนิค้�ที่มคีว�มคล่องตวั รวดเรว็

 มกี�รกำ�หนดหลกัเกณฑ์ต่�งๆ เกี่ยวกบัคณุภ�พสนิค้�ที่บรษิทัจะคดัเลอืกม�จดัจำ�หน่�ย และถอืปฏบิตัอิย่�งเคร่งครดั
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 มกี�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสนิค้�และบรกิ�รอย่�งครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ 
 ให้ข้อมูลข่�วส�รที่ถูกต้อง เพยีงพอและเป็นประโยชน์ต่อผู้บรโิภค
 มกีระบวนก�รเรยีกคนืสนิค้�ห�กพบคว�มผดิปกตเิกี่ยวกบัคณุภ�พ

6. การดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม

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

 ไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่จะมผีลเสยีห�ยต่อทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสภ�พแวดล้อม
 ปฏบิตัหิรอืควบคมุให้มกี�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งแวดล้อม
 ไม่ให้ก�รสนบัสนนุหรอืร่วมธรุกรรมกบับคุคลใดที่เป็นภยัต่อสภ�พแวดล้อมส่วนรวม 
 ส่งเสริมให้มีก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ มีนโยบ�ยในก�รประหยัดพลังง�นและทรัพย�กรอื่นๆ โดยก�รนำ�
เทคโนโลยทีี่ส�ม�รถประหยดัพลงัง�นม�ใช้ภ�ยในบรษิทั 

7. การร่วมพัฒนาชมุชนหรอืสังคม

นอกจ�กบริษัทและบริษัทย่อยจะตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พแล้ว 
บริษัทและบริษัทย่อยยังมีก�รดำ�เนินง�นที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยคว�มรับผิดชอบ และให้ก�รดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว 
ซึ่งเป็นก�รสะท้อนถงึจดุยนืขององค์กร ที่ต้องก�รดำ�เนนิกจิก�รให้เกดิผลสำ�เรจ็อย่�งยั่งยนืร่วมกนั ระหว่�งธรุกจิ พนกัง�น และสงัคม

นอกจ�กนี้ บรษิทัและบรษิทัย่อยยงัได้มสี่วนร่วมในกจิกรรมก�รพฒัน�ชมุชนและสงัคม ผ่�นก�รดำ�เนนิกจิก�รของมูลนธิติ่�งๆ 
อ�ทิ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ด้วยก�รบริจ�คเงินจำ�นวนร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิในแต่ละปีให้กับ
มูลนธิทิี่เป็นกลไกหลกัของกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์ในก�รขบัเคลื่อนก�รมสี่วนร่วมในก�รพฒัน�สงัคม 

8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการดำาเนนิงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม
และผู้มส่ีวนได้เสีย

เพื่อให้ก�รทำ�ง�นของบรษิทัเป็นไปอย่�งมปีระสทิธภิ�พ และเกดิประสทิธผิลอย่�งต่อเนื่อง บรษิทัจงึส่งเสรมิให้พนกัง�นทกุหน่วยง�น  
ดำ�เนนิก�รปรบัปรงุประสทิธภิ�พก�รทำ�ง�น รวมถงึก�รลดขั้นตอนคว�มซำ้�ซอ้นในก�รทำ�ง�น โดยจดัให้มกี�รแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ สั่งสม
และถ่�ยทอดคว�มรู้ร่วมกนั ภ�ยใต้โครงก�ร “Knowledge Sharing Management”

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ�ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของกิจก�รเพื่อเปิดเผยก�รปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยก�รจดัทำ�ร�ยง�นเพื่อก�รพฒัน�อย่�งยั่งยนื (Sustainability Development Report) ด้�นคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Report) 
เป็นฉบบัต่�งห�กแยกจ�กร�ยง�นประจำ�ปี และได้เปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.premier-products.co.th
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1. การควบคมุภายใน
คณะกรรมก�รของบรษิทัและบรษิทัย่อยได้ให้คว�มสำ�คญัต่อระบบก�รควบคมุภ�ยในอย่�งต่อเนื่อง ครอบคลมุทั้งด้�นก�รเงนิ 

ก�รปฏิบัติง�น ก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยตระหนักว่� เป็นกลไกสำ�คัญที่จะสร้�ง
คว�มมั่นใจตอ่ฝ่�ยบรหิ�รในก�รช่วยลดคว�มเสี่ยงท�งธรุกจิ รวมทั้ง จดัใหม้กี�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมเพยีงพอ มปีระสทิธภิ�พ
และประสิทธิผล โดยมีก�รจัดสรรทรัพย�กรอย่�งเหม�ะสมในก�รปกป้องรักษ�และดูแลทรัพย์สิน และมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยบริห�ร
คว�มเสี่ยงไว้อย่�งชัดเจน โดยมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมก�รอิสระ ทำ�หน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแล
ให้ระบบก�รควบคมุภ�ยใน ระบบก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสี่ยง มคีว�มเหม�ะสมและมปีระสทิธภิ�พ โดยนำ�กรอบแนวท�งของระบบ
ก�รควบคมุภ�ยในต�มม�ตรฐ�นส�กลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ม�ใช้ปฏิบัติ รวมทั้งระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
ของบริษัท ก�รดูแลให้บริษัทมีก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง ก�รดูแลมิให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์  
ก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกนั ก�รดแูลรกัษ�และก�รใช้ทรพัย์สนิ เพื่อป้องกนัมใิห้เกดิก�รทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ ให้เป็นไปต�มหลกัเกณฑ์ 
ก�รกำ�กบัดูแลต�มแนวท�งของตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สม�คมส่งเสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย (IOD) และ Organization 
for Economic Co-operation and Development (OECD) ม�ประยกุต์ใช้ให้มคีว�มสมบูรณ์ม�กยิ่งขึ้น เพื่อให้ก�รดำ�เนนิง�นด้�นต่�งๆ
ของบริษัทมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลม�กที่สุด โดยมีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในที่มีคว�มเป็นอิสระจ�กฝ่�ยบริห�ร ร�ยง�น 
ตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ ทำ�หน้�ที่ในก�รตรวจสอบและประเมนิประสทิธภิ�พและคว�มเพยีงพอของระบบก�รควบคมุภ�ยใน 
ก�รปฏบิตังิ�นในฝ่�ยต่�งๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อยต�มแผนง�นตรวจสอบประจำ�ปีที่ได้รบัอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้มีก�รประเมินก�รควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้
พนักง�นมีคว�มรับผิดชอบในก�รประเมินและพัฒน�ระบบก�รควบคุมภ�ยในของระบบง�นที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อสร้�ง 
คว�มแขง็แกร่งของระบบก�รควบคมุภ�ยในให้ส�ม�รถตอบสนองสอดคล้องต�มสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�งทนัท่วงท ีเพื่อก่อให้เกดิ 
คว�มมั่นใจอย่�งสมเหตุสมผลว่� ผลสำ�เร็จของง�นจะส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีก�รประเมินผล 
ก�รควบคมุภ�ยในอย่�งน้อยปีละครั้งเป็นประจำ�ทกุปี
2. ความเหน็ของคณะกรรมการเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน

คณะกรรมก�รบรษิทัได้จดัประชมุครั้งที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิ�ยน 2561 โดยมคีณะกรรมก�รตรวจสอบเข้�ร่วมประชมุ และ
ได้แสดงคว�มเหน็เกี่ยวกบัก�รประเมนิคว�มเพยีงพอ และคว�มเหม�ะสมของระบบก�รควบคมุภ�ยในของบรษิทั ในปี 2561 บรษิทั
และบริษัทย่อย ได้มีก�รทบทวนแบบประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน โดยอ้�งอิง “แบบประเมินคว�มเพียงพอ 
ของระบบก�รควบคุมภ�ยใน” ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จ�กก�รสอบท�นระบบ
ก�รควบคุมภ�ยในพร้อมทั้งข้อเสนอแนะก�รตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นก�รตรวจสอบเชิงปฏิบัติก�รให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล 
อย่�งต่อเนื่อง มกี�รซกัถ�มข้อมลูจ�กฝ่�ยบรหิ�รและอนมุตัแิบบประเมนิที่ฝ่�ยบรหิ�รจดัทำ�และร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว  
จ�กก�รประเมนิระบบก�รควบคมุภ�ยในของบรษิทัในด้�นต่�งๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลกัก�รย่อย ต�มกรอบก�รควบคมุภ�ยใน
ของตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่อ้�งองิจ�ก COSO คอื ก�รควบคมุองค์กร ก�รประเมนิคว�มเสี่ยง ก�รควบคมุก�รปฏบิตังิ�น 
ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล และระบบก�รตดิต�ม สรปุได้ว่� ไม่พบข้อบกพร่องที่มนียัสำ�คญัต่อระบบก�รควบคมุภ�ยใน
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย

คณะกรรมก�รบริษัทเห็นว่� ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทและบริษัทย่อยมีคว�มเพียงพอและเหม�ะสม โดยจัดให้มี
บคุล�กรอย�่งเพยีงพอที่จะดำ�เนนิก�รต�มระบบไดอ้ย่�งมปีระสทิธภิ�พ รวมทั้งมรีะบบควบคมุภ�ยในในเรื่องก�รตดิต�มควบคมุดแูล
ก�รดำ�เนนิง�นให้ ส�ม�รถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยจ�กก�รที่กรรมก�รหรอืผู้บรหิ�รนำ�ไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มี
อำ�น�จ รวมถงึก�รทำ�ธรุกรรมกบับคุคลที่อ�จมคีว�มขดัแย้งและบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัอย่�งเพยีงพอแล้ว ในส่วนก�รห�รอืกบัผูส้อบบญัช ี
เหน็ว่�บรษิทัและบรษิทัย่อยจดัทำ�งบก�รเงนิเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รบญัช ีและมกี�รเปิดเผยข้อมูลเป็นไปต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด 

บรษิทัและบรษิทัย่อย ประเมนิระบบก�รควบคมุภ�ยในต�มกรอบโครงสร้�งก�รควบคมุภ�ยใน ต�มม�ตรฐ�นส�กลของ COSO 
และหลกัเกณฑ์ต�มแนวท�งของตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่�งครบถ้วน มสี�ระสำ�คญั ดงันี้ 

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

เป้�หม�ยและเปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�นจริงกับเป้�หม�ยทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้�งส�ยก�รร�ยง�น ก�รจัดทำ�ผังองค์กร 
แบ่งแยกหน้�ที่ต�มส�ยง�น ก�รกำ�หนดอำ�น�จในก�รสั่งก�รและคว�มรับผิดชอบที่เหม�ะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภ�ยใต้ก�ร
กำ�กบัดแูลของคณะกรรมก�รบรษิทั และกำ�หนดเกี่ยวกบัเรื่องจรรย�บรรณ จรยิธรรมท�งธรุกจิ นโยบ�ยในเรื่องก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รที่ด ี 
ก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่น และก�รขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงคว�มยึดมั่นในคุณค่�ของคว�มซื่อตรง และจริยธรรม  
รวมทั้งกำ�หนดให้มคู่ีมอืก�รใช้อำ�น�จดำ�เนนิก�รและคูม่อืก�รปฏบิตังิ�นหลกัที่สำ�คญัของทกุระบบอย่�งเป็นล�ยลกัษณ์อกัษรซึ่งมกี�ร
ทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นใหม่อยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นโดยพิจ�รณ�ถึงหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ 
และระบบก�รควบคมุภ�ยใน จดัให้มนีโยบ�ยพฒัน�บคุคล และมกีระบวนก�รสรรห�บคุล�กร รวมทั้งมกีระบวนก�รประเมนิผลก�ร
ปฏิบัติง�นของพนักง�นโดยนำ�ระบบ Competency และกำ�หนดตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จในก�รปฏิบัติง�น (Key Performance Indicators: 
KPI) ทั้งในระดับองค์กร ส�ยง�น ฝ่�ยง�น แผนก และระดับบุคคลโดยนำ�ม�เชื่อมโยงกับผลประเมินก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นใน
องค์กร นอกจ�กนี้ยงั จดัให้มกี�รคดัเลอืกพนกัง�นที่มศีกัยภ�พเข้�สู่โครงก�ร Talent และ Succession Plan เพื่อพฒัน�ส่งเสรมิและ
รกัษ�บคุล�กรที่มคีว�มรูค้ว�มส�ม�รถให้อยูก่บับรษิทั รวมทั้งส่งเสรมิรณรงค์ให้พนกัง�นทกุคนมจีติสำ�นกึและปฏบิตัติ�มอย่�งต่อเนื่อง 
โดยอบรมให้คว�มรู้แก่พนกัง�นเป็นประจำ�ทกุปี เพื่อให้ก�รปฏบิตังิ�นมคีว�มโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มสี่วนได้เสยีทกุกลุ่ม และจดัให้มี
กระบวนก�รตดิต�มและบทลงโทษอย่�งชดัเจน และส่งเสรมิให้ผู้บรหิ�รปฏบิัตงิ�นให้สอดคล้องกบันโยบ�ยก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รที่ด ี
ต�มที่บรษิทัและบรษิทัย่อยกำ�หนดไว้

คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเป็นอิสระจ�กฝ่�ยบริห�ร เป็นผู้ที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำ�หนด
บทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รชดุต่�งๆ และฝ่�ยบรหิ�รอย่�งชดัเจน รวมทั้งกำ�กบัดูแลให้มกี�รปฏบิตัติ�มบทบ�ทหน้�ที่ โดยกำ�หนด
โครงสร้�งองค์กรและส�ยง�นก�รบังคับบัญช�ที่ชัดเจนในก�รถ่วงดุลอำ�น�จ และก�รควบคุมภ�ยในอย่�งเหม�ะสม เพื่อใช้ในก�ร
ประเมินประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�นและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นเปรียบเทียบกับเป้�หม�ยขององค์กรอย่�งสมำ่�เสมอ ทำ�หน้�ที่
กำ�กับดูแลและพัฒน�ก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รควบคุมภ�ยใน แสดงถึงคว�มมุ่งมั่นในก�รจูงใจ พัฒน�และรักษ�บุคล�กรที่มีคว�มรู้
คว�มส�ม�รถ กำ�หนดให้บคุล�กรมหีน้�ที่และคว�มรบัผดิชอบในก�รควบคมุภ�ยใน เพื่อให้บรรลตุ�มวตัถปุระสงค์ขององค์กรโดยมี
หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในที่ขึ้นตรงกบัคณะกรรมก�รตรวจสอบเพื่อช่วยในก�รควบคมุภ�ยในของบรษิทั

ในด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้จัดให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับก�รทุจริตภ�ยในบริษัท รวมทั้ง 
ก�รทบทวนก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทย
ในก�รต่อต้�นก�รทจุรติ และมคีว�มมั่นใจว่�บรษิทัมมี�ตรก�รเพยีงพอและตรวจสอบก�รทจุรติและคอร์รปัชั่นอย่�งมปีระสทิธภิ�พ

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

ที่เกี่ยวข้องกับก�รบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่�ยบริห�รของบริษัทและบริษัทย่อยกำ�กับดูแล
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
เพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ พิจ�รณ�ประเมินปัจจัยคว�มเสี่ยงทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบรษิทั โดยระบแุละวเิคร�ะห์คว�มเสี่ยงทกุด้�น ได้แก่ ด้�นกลยทุธ์ ก�รดำ�เนนิง�น ก�รเงนิ ก�รปฏบิตัติ�มกฎเกณฑ์ และด้�น
เหตุก�รณ์ต่�งๆ โดยแบ่งเป็น ระดับองค์กร และระดับฝ่�ยง�น รวมทั้งคว�มเสี่ยงด้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อ�จกระทบต่อก�ร
บรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่�งครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญต�มผลกระทบและโอก�สที่จะเกิดขึ้นในแต่ละ
กระบวนก�รท�งธุรกิจเพื่อกำ�หนดแผนง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อห�ม�ตรก�รในก�รดูแลได้อย่�งเพียงพอเหม�ะสม บริษัทและ
บริษัทย่อยได้กำ�หนดนโยบ�ยและกลยุทธ์สำ�คัญในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยก�รเชื่อมโยงก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเข้�กับแผนธุรกิจ  
รวมทั้งได้พจิ�รณ�ถงึโอก�สที่จะเกดิก�รทจุรติ ส�ม�รถระบแุละประเมนิคว�มเปลี่ยนแปลงที่อ�จมผีลกระทบต่อระบบก�รควบคมุภ�ยใน  
นอกจ�กนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีก�รติดต�มเหตุก�รณ์หรือปัจจัยคว�มเสี่ยงจ�กก�รประเมินตนเอง (CSA) อย่�งสมำ่�เสมอ  
รวมทั้งมกี�รทบทวนปัจจยัเสี่ยงที่มกี�รเปลี่ยนแปลงทั้งจ�กภ�ยนอกและภ�ยในที่อ�จส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำ�ทกุปีโดยกำ�หนด
ให้มกี�รร�ยง�นผลให้คณะอนกุรรมก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงเป็นประจำ�ทกุไตรม�สและร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นประจำ�ทกุปี  
นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รและผูบ้รหิ�รควบคมุดแูลให้ก�รจดัทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงนิของ บรษิทั ปฏบิตัติ�มม�ตรฐ�นก�รบญัชทีี่รบัรอง
โดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่�งครบถ้วน ถูกต้อง และทนัเวล�
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3) การควบคมุการปฏิบตังิาน
บริษัทและบริษัทย่อยได้กำ�หนดนโยบ�ยที่สำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทให้เป็นไป

อย่�งมรีะบบและมปีระสทิธภิ�พ ส�ม�รถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ มมี�ตรก�รควบคมุที่ช่วยลดคว�มเสี่ยงที่จะไม่บรรลุ
วตัถปุระสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ เลอืกและพฒัน�กจิกรรมก�รควบคมุทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยเีพื่อช่วยสนบัสนนุ
ก�รบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร จัดให้มีกิจกรรมก�รควบคุมผ่�นท�งนโยบ�ย ซึ่งได้กำ�หนดสิ่งที่ค�ดหวังและขั้นตอนก�รปฏิบัติเพื่อให้
นโยบ�ยที่กำ�หนดไว้นั้นส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติได้ มีก�รจัดทำ�คู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�รเพื่อกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และวงเงิน
อำ�น�จอนุมัติของฝ่�ยบริห�รในแต่ละระดับอย่�งชัดเจนและเป็นล�ยลักษณ์อักษร มีก�รจัดทำ�และทบทวนคู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�ร 
และคู่มือ/ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นให้เหม�ะสมกับโครงสร้�งองค์กรและก�รปฏิบัติง�นในปัจจุบัน ก�รจัดทำ�คู่มือม�ตรก�รต่อต้�น 
ก�รทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับนโยบ�ยที่กำ�หนด และจัดโครงสร้�งก�รทำ�ง�นโดยให้มีก�รแบ่งแยกหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ 
ของแต่ละตำ�แหน่งง�นอย่�งชดัเจน ในก�รอนมุตั ิก�รบนัทกึร�ยก�รบญัช ีและก�รดูแลจดัเกบ็ทรพัย์สนิออกจ�กกนั รวมทั้งตดิต�ม
ให้มกี�รปฏบิตัทิี่สอดคล้องกบักฎหม�ยและกฎระเบยีบที่มผีลบงัคบัใช้อย่�งเคร่งครดั รวมทั้งมหีน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในดำ�เนนิก�ร
สอบท�นผลก�รปฏบิตังิ�นให้เป็นไปต�มกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั คู่มอือำ�น�จดำ�เนนิก�รและคู่มอืก�รปฏบิตังิ�นต่�งๆ อย่�งสมำ่�เสมอ 
เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รปฏบิตังิ�นมรีะบบก�รควบคมุภ�ยในที่เพยีงพอเหม�ะสม และก�รปฏบิตังิ�นมปีระสทิธภิ�พ รวมถงึก�รนำ�ระบบ
ส�รสนเทศม�ใช้ในก�รปฏบิตังิ�นเพื่อช่วยให้ก�รปฏบิตังิ�นมคีว�มรวดเรว็และมปีระสทิธภิ�พม�กขึ้น

นอกจ�กนี้ บรษิทัและบรษิทัย่อยได้กำ�หนดนโยบ�ย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ในก�รทำ�ธรุกรรมกบัผู้ที่เกี่ยวข้องกบับรษิทั ให้ถอืปฏบิตัิ
เป็นไปในแนวท�งเดยีวกนั ให้มคีว�มถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ต�มหลกัเกณฑ์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู
บริษัทและบริษัทย่อยให้คว�มสำ�คัญต่อระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล ได้จัดให้มีระบบข้อมูลส�รสนเทศที่สำ�คัญ 

อย่�งเพยีงพอ ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกี�รพฒัน�ระบบอย่�งต่อเนื่อง ได้แก่ ก�รจดัห�ข้อมลูทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอกอย่�งครบถ้วน  
ถูกต้อง ทันเวล�และมีคุณภ�พ เพื่อสนับสนุนให้ก�รควบคุมภ�ยในส�ม�รถดำ�เนินไปได้ต�มที่กำ�หนดไว้ มีก�รปฏิบัติง�นให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และมกี�รจดัทำ�ร�ยง�นข้อมูลของหน่วยง�นต่�งๆ เสนอผู้บรหิ�รเพื่อใช้ประกอบก�รตดัสนิใจ โดยได้นำ�ระบบเทคโนโลยี
ส�รสนเทศที่ทนัสมยั และมปีระสทิธภิ�พ รวมทั้งมคีว�มปลอดภยัของข้อมูล ตั้งแต่ก�รรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จดัเกบ็ และ
ติดต�มผลข้อมูล เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นและก�รนำ�ข้อมูลที่สำ�คัญไปใช้ในก�รบริห�รจัดก�รของผู้บริห�ร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆ  
มคีว�มครบถ้วนถูกต้องอย่�งเพยีงพอ และภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม เพื่อใช้ในก�รตดัสนิใจท�งธรุกจิ มกี�รจดัทำ�ร�ยง�นเชงิวเิคร�ะห์
เปรียบเทียบหลักก�รและเหตุผล พร้อมเอกส�รประกอบข้อเท็จจริง ร�ยง�นท�งบัญชีและก�รเงิน มีก�รจัดเก็บเอกส�รประกอบก�ร
บันทึกบัญชีไว้อย่�งครบถ้วน เพื่อคว�มโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในก�รปฏิบัติง�น คณะกรรมก�รตรวจสอบฯ ได้พิจ�รณ�ร่วมกับ 
ผู้สอบบญัช ีฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัก�รจดัทำ�งบก�รเงนิของบรษิทัทกุไตรม�ส เพื่อให้มคีว�มมั่นใจว่� บรษิทั 
มีก�รใช้นโยบ�ยบัญชีต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหม�ะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง ก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�ง
เหม�ะสมและมกี�รประชมุเพิ่มเตมิในว�ระที่สมควร

ก�รสื่อส�รข้อมูล มีก�รจัดช่องท�งก�รสื่อส�รที่มีคว�มเหม�ะสม เพื่อสื่อส�รหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่�งๆ  
ให้พนกัง�นรบัทร�บ ก�รกำ�หนดช่องท�งที่ปลอดภยัสำ�หรบัก�รแจ้งเบ�ะแสหรอืร้องเรยีนเกี่ยวกบัก�รทจุรติและคอร์รปัชั่น มกี�รสื่อส�ร 
ระหว่�งหน่วยง�นภ�ยในบริษัทและกับบุคคลภ�ยนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อ�จมีผลกระทบต่อก�รควบคุมภ�ยในรวมทั้งมีก�รกำ�หนด
นโยบ�ยคว�มปลอดภยัท�งเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รใช้ข้อมูล และจดัให้มช่ีองท�งก�รสื่อส�รที่ผู้รบัข้อมูลทั้งภ�ยในและภ�ยนอก
องค์กร ส�ม�รถเข้�ถงึข้อมูลได้อย่�งสะดวก รวดเรว็ เช่น ระบบ Intranet และ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องท�งก�รสื่อส�ร เผยแพร่
ข้อมูลข่�วส�รของบรษิทั

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

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

เป็นลำ�ดบัชั้น ตั้งแตค่ณะกรรมก�รบรษิทั คณะกรรมก�รบรหิ�ร และคณะผูบ้รหิ�ร เพื่อตดิต�มเป�้หม�ยและกำ�กบัก�รดำ�เนนิก�รต�ม
แผนกลยทุธ์ แผนง�นและโครงก�ร ที่อยู่ในแผนธรุกจิประจำ�ปี โดยได้รบัอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�รบรษิทัเป็นประจำ�ทกุเดอืน พร้อมทั้ง  
แก้ไขปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้น และปรับแผนก�รดำ�เนินง�นให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลง�นจริง
กบัประม�ณก�ร ในกรณทีี่ผลก�รดำ�เนนิง�นจรงิมคีว�มแตกต่�งจ�กประม�ณก�รกจ็ะให้แต่ละหน่วยง�นวเิคร�ะห์ห�ส�เหตทุี่ทำ�ให้
เกดิผลแตกต่�งเพื่อกำ�หนดแนวท�งปรบัปรงุก�รดำ�เนนิง�นให้มปีระสทิธภิ�พยิ่งขึ้น โดยให้ผู้รบัผดิชอบนำ�เสนอร�ยง�น เพื่อทบทวน 
ก�รปฏบิตังิ�นและก�รวเิคร�ะหส์�เหต ุตลอดจนร่วมพจิ�รณ�เพื่ออนมุตัแิผนก�รแกไ้ขปัญห� และให้ร�ยง�นก�รปฏบิตัอิย�่งต่อเนื่อง 
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พร้อมทั้งกำ�หนดระยะเวล�ก�รติดต�มผลไว้โดยชัดเจน มีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีก�รเปิดเผยร�ยก�ร 
ที่เกี่ยวโยงหรอืร�ยก�รที่มคีว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์อย่�งโปร่งใสและส�ม�รถตรวจสอบได้

โดยในปี 2561 คณะกรรมก�รตรวจสอบ มกี�รประชมุรวม 9 ครั้ง คณะกรรมก�รบรษิทั จดัให้มรีะบบก�รประเมนิและตดิต�มผล 
ระบบก�รควบคมุภ�ยในที่ครอบคลมุทกุด้�น เช่น ด้�นบญัชแีละก�รเงนิ ก�รปฏบิตังิ�น ก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ย / กฎระเบยีบ และ
ก�รดูแลทรพัย์สนิ และเรื่องทจุรติ ที่มผีลกระทบต่อฐ�นะชื่อเสยีงอย่�งมนียัสำ�คญั เพื่อรบีดำ�เนนิก�รแก้ไขอย่�งทนัถ่วงท ีจดัให้มกี�ร
ตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มระบบก�รควบคุมภ�ยในอย่�งสมำ่�เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่�ก�รควบคุมภ�ยในยังดำ�เนินไปอย่�งครบถ้วน 
เหม�ะสม มกี�รประเมนิและสื่อส�รขอ้บกพร่องของก�รควบคมุภ�ยในอย่�งทนัเวล�ต่อบคุคลที่รบัผดิชอบ ซึ่งรวมถงึผูบ้รหิ�รระดบัสูง 
และคณะกรรมก�รต�มคว�มเหม�ะสม โดยผู้รับผิดชอบในฝ่�ยง�นรับผิดชอบในก�รดูแลก�รปฏิบัติต�มระบบก�รควบคุมภ�ยใน  
คณะกรรมก�รตรวจสอบดแูลสอบท�นระบบก�รควบคมุภ�ยในผ่�นง�นตรวจสอบภ�ยในเป็นผู้ตรวจสอบตดิต�มและประเมนิผลก�ร
ปฏิบัติง�นต�มม�ตรฐ�นส�กล ก�รปฏิบัติง�นวิช�ก�รตรวจสอบภ�ยใน (International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing : IIA) เพื่อให้มั่นใจว่�ข้อตรวจพบจ�กก�รตรวจสอบหรอืสอบท�นได้รบัก�รปรบัปรงุแก้ไขอย่�งเหม�ะสมทนัท่วงที
3. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้กำ�กบัดูแลให้ง�นตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ที่ในก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำ�ปรกึษ� 
(Consulting) ได้อย่�งอิสระ เที่ยงธรรม ในก�รตรวจสอบและประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน รวมทั้งก�รติดต�ม
ผลก�รปรบัปรงุแก้ไขกระบวนก�รปฏบิตังิ�นให้เหม�ะสม ครอบคลมุกระบวนก�รทำ�ง�นของบรษิทัและบรษิทัย่อย และร�ยง�นตรงต่อ
คณะกรรมก�รตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่�ก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั มรีะบบก�รควบคมุภ�ยในที่เพยีงพอ เหม�ะสม และมปีระสทิธภิ�พ 
ควบคูก่บัก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง ให้อยูใ่นระดบัที่บรษิทั ยอมรบัได้ และก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รที่ดขีองบรษิทัโดยมอบหม�ยให้คณุเอกพนัธุ์  
นวลเมอืง ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยก�รง�นตรวจสอบภ�ยใน เป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในก�รปฏบิตัหิน้�ที่ผู้ตรวจสอบภ�ยในของบรษิัท ซึ่งได้
พจิ�รณ�คณุสมบตัขิอง คณุเอกพนัธุ ์นวลเมอืง แล้วเหน็ว่�มคีว�มเหม�ะสมเพยีงพอกบัก�รปฏบิตัหิน้�ที่ดงักล่�ว เนื่องจ�กมคีว�มเป็น 
อสิระ และมปีระสบก�รณ์ในก�รปฎบิตังิ�นด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในในธรุกจิ เคยเข้�รบัก�รอบรมในหลกัสูตรที่เกี่ยวข้องกบัก�รตรวจสอบ 
ภ�ยใน ก�รพจิ�รณ�และอนมุตั ิแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้�ยผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหวัหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในของบรษิทัจะต้องผ่�น
ก�รเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ทั้งนี้ ง�นตรวจสอบภ�ยในได้พัฒน�ง�นตรวจสอบภ�ยในให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นวิช�ชีพตรวจสอบภ�ยใน 
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยกำ�หนดให้มกี�รประเมนิตนเอง ต�มม�ตรฐ�นวชิ�ชพีฯ  
และก�รประเมนิคว�มพงึพอใจของผู้มส่ีวนได้เสยี นอกจ�กนี้มกี�รกำ�หนด Audit Competency เพื่อใช้ประเมนิผลคณุภ�พง�นตรวจสอบ 
ของผูต้รวจสอบภ�ยใน เพื่อพฒัน�และปรบัปรงุก�รปฏบิตังิ�นของง�นตรวจสอบภ�ยในให้มปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิลอย่�งต่อเนื่อง  
ทำ�ให้ทร�บถึงสถ�นภ�พและผลก�รปฏิบัติง�นที่เป็นอยู่อย่�งแท้จริง เพื่อใช้ในก�รวิเคร�ะห์ปัญห� อุปสรรค และข้อจำ�กัดต่�งๆ  
ในก�รปฏิบัติง�นของตนเองอย่�งเหม�ะสม ซึ่งสอดคล้องกับก�รพัฒน�ผู้ตรวจสอบภ�ยในให้มีทักษะคว�มรู้ และคว�มส�ม�รถ 
ในระดับม�ตรฐ�นส�กล เพื่อให้ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีก�รฝึกอบรม
ทั้งคว�มรู้ด้�นวชิ�ชพีตรวจสอบภ�ยใน และด้�นธรุกจิต่�งๆ ของกลุ่มบรษิทั รวมถงึคว�มรู้ด้�นวชิ�ชพีอื่นๆ และสอบเพื่อรบัวฒุบิตัร
วชิ�ชพีต่�งๆ เป็นต้น
4. การบรหิารจดัการความเส่ียง

คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในภ�พรวมทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นกลไกสำ�คัญและเป็นเครื่องมือ 
ในก�รบรหิ�รง�นที่จะทำ�ให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้�หม�ยที่ได้กำ�หนดไว้ โดยมกี�รกำ�หนดเป็นนโยบ�ยก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง 
ซึ่งมุ่งเน้นก�รพฒัน�ระบบบรหิ�รคว�มเสี่ยงต�มแนวท�งก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รที่ด ี(Good Corporate Governance) และให้มกี�รบรหิ�ร
คว�มเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบรูณ�ก�ร โดยดำ�เนนิก�รอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งอ้�งองิต�มม�ตรฐ�นส�กลที่องค์กรทั่วโลกนยิม
ใช้อย่�งแพร่หล�ยและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดก�รคว�มเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ส�ม�รถยอมรับได้ และติดต�มก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งสมำ่�เสมอ บริษัทได้มีก�รจัดทำ�ก�รประเมินก�รควบคุม 
ด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริห�รและระดับผู้ปฏิบัติก�รของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินคว�มเสี่ยง/ปัญห�อุปสรรค คว�มไม่แน่นอนที่
อ�จมผีลกระทบตอ่ก�รดำ�เนนิง�นให้บรรลตุ�มวตัถปุระสงค์ของบรษิทั เหตกุ�รณ์ที่อ�จทำ�ให้องค์กรเสยีโอก�สในเชงิธรุกจิ คว�มเสี่ยง 
ที่อ�จเกดิขึ้นจ�กส�เหตทุั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรโดยมหีลกัก�รกำ�หนดว่� ห�กมคีว�มเสี่ยงใดที่จะเป็นอปุสรรคต่อก�รดำ�เนนิธรุกจิ 
ไม่ให้บรรลเุป้�หม�ยต�มแผนที่กำ�หนดแล้ว บรษิทัจะต้องมมี�ตรก�รในก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง 

บริษัทมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ที่ผู้บริห�รและพนักง�นทุกคนต้องปฏิบัติต�ม ดำ�เนินก�รปลูกฝังให้ 
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริห�รระดับสูงของบริษัท 
เพื่อทำ�หน้�ที่บรหิ�รคว�มเสี่ยงในทกุด้�นให้มคีว�มเหม�ะสมและมอบหม�ยให้คณะทำ�ง�นคว�มเสี่ยงระดบัหน่วยง�น ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริห�รระดับกล�งจ�กทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อทำ�หน้�ที่ ติดต�ม ดูแล วิเคร�ะห์ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่�ยง�น  
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โดยจัดทำ�แผนง�นสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน ก�รประเมิน
และติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในที่สำ�คัญ และนำ�เสนอคว�มคืบหน้�และร�ยง�นผล
ก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยงต่อคณะกรรมก�รบรษิทั

นอกจ�กนี้ บรษิทัได้มกี�รประเมนิคว�มเสี่ยงและปัญห�อปุสรรคที่อ�จมผีลกระทบต่อก�รดำ�เนนิง�นพร้อมกบัประเมนิคว�มเพยีงพอ 
ของระบบควบคุมภ�ยในที่มีอยู่ เพื่อพิจ�รณ�ห�แนวท�งในก�รปรับปรุงแก้ไขก�รปฏิบัติง�น ให้ผลก�รดำ�เนินง�นมีประสิทธิภ�พ 
ม�กยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องก�รบริห�รและก�รจัดก�ร ก�รตล�ด ก�รข�ย ก�รผลิต คลังสินค้�และโลจิสติกส์  
ง�นทรพัย�กรบคุคล ง�นธรุก�รและจดัซื้อ ง�นบญัช ีก�รเงนิ สนิเชื่อ ทั้งนี้ได้มอบหม�ยและตดิต�มให้ผู้บรหิ�รที่รบัผดิชอบในแต่ละ
ส่วนง�นดำ�เนนิก�รต�มแนวท�งก�รปรบัปรงุแก้ไขก�รปฏบิตังิ�นต�มที่ได้กำ�หนดไว้ รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยดึถอืเป็นแนวท�งปฏบิัต ิ
เพื่อให้ผลก�รดำ�เนนิง�นมปีระสทิธภิ�พม�กยิ่งขึ้น

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ซึ่งดำ�เนินง�นภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ทำ�หน้�ที่กำ�หนด/ทบทวน/
อนมุตั ิกรอบและแนวท�งก�รบรหิ�รคว�มเสี่ยง ก�รต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รปัชั่น และคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อก�รจดัทำ�ร�ยง�น
เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน โดยประส�นง�นกับฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�ร
บริษัทเพื่อทร�บทุกไตรม�ส พร้อมทั้งจัดให้มีก�รประชุมทบทวนผลก�รดำ�เนินง�นต�มระบบบริห�รคว�มเสี่ยง ร�ยง�นคว�มเสี่ยง 
ที่สำ�คญั ร่วมกบัคณะกรรมก�รตรวจสอบ อย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง
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2. นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต 

นโยบ�ยของบรษิทั และบรษิทัย่อยในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกนัส�ม�รถจำ�แนกต�มประเภทร�ยก�ร ได้ดงันี้ 
บริษัท และบริษัทย่อยค�ดว่�ในอน�คตจะยังคงมีร�ยก�รระหว่�งกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปต�มลักษณะก�รประกอบธุรกิจปกติ

หรอืสนบัสนนุธรุกจิปกต ิได้แก่ ก�รซื้อ/ข�ยสนิค้� ก�รเช่�อ�ค�รสำ�นกัง�น อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ และรถยนต์ เพื่อใช้ในก�รประกอบ
ธุรกิจ ก�รรับบริก�รต�มสัญญ�บริก�รซึ่งเป็นสัญญ�ประกอบก�รเช่�พื้นที่สำ�นักง�น ค่�บริก�รต�มสัญญ�ว่�จ้�งบริห�รและให้คำ�
ปรึกษ�ธุรกิจ ค่�บริก�รต�มสัญญ�ว่�จ้�งพัฒน�ธุรกิจ ก�รรับบริก�รต�มสัญญ�รับบริก�รด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ เป็นต้น ซึ่ง
ร�ยก�รระหว่�งกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นต�มคว�มจำ�เป็นและเพื่อประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยในกลุ่มบริษัท โดยมีก�รกำ�หนด
นโยบ�ยก�รคิดร�ค�ระหว่�งกันอย่�งชัดเจน ต�มร�ค�และเงื่อนไขตล�ดที่เหม�ะสม และเป็นธรรม โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ
บรษิทัเป็นสำ�คญั ทั้งนี้คณะกรรมก�รตรวจสอบของบรษิทั จะสอบท�นและให้คว�มเหน็ต่อร�ยก�รระหว่�งกนัที่เป็นร�ยก�รธรุกจิปกติ
หรอืสนบัสนนุธรุกจิปกตเิป็นร�ยไตรม�ส

ทั้งนี้ร�ยก�รระหว่�งกนัที่อ�จก่อใหเ้กดิคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน์ที่อ�จเกดิขึ้นในอน�คตนั้น คณะกรรมก�รบรษิทัจะปฏบิตัิ
หน้�ที่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประก�ศ คำ�สั่ง หรอืข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์รวมถงึหน่วยง�นกำ�กบัดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถงึ
ก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รเปิดเผยข้อมูลก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน และก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยทรัพย์สินที่สำ�คัญของ
บรษิทั และบรษิทัย่อย รวมทั้งปฏบิตัติ�มม�ตรฐ�นก�รบญัชทีี่กำ�หนดโดยสภ�วชิ�ชพีบญัชี
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1. ภาพรวมธุรกจิของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

จ�กก�รที่ผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่ของบรษิทั เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ที่แปรผนัและได้รบัผลกระทบโดยตรงจ�กภ�คธรุกจิอสงัห�รมิทรพัย์ 
ดงันั้นแนวโน้มอตุส�หกรรมจงึเป็นไปในทศิท�งเดยีวกบัภ�คธรุกจิอสงัห�รมิทรพัย์และอตุส�หกรรมก�รก่อสร้�งของประเทศในภ�พรวม 

ในปี 2561 เศรษฐกจิในภ�คอสงัห�รมิทรพัย์และอตุส�หกรรมก�รก่อสร้�ง มกี�รเตบิโตเลก็น้อยจ�กปีก่อน แต่ยงัมสีถ�นก�รณ์
ก�รแข่งขนัด้�นร�ค�ที่รนุแรงเพื่อรกัษ�ยอดข�ยและช่วงชงิส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด ส่งผลให้อตัร�กำ�ไรสทุธขิองบรษิทัและบรษิทัย่อย 
ลดลงจ�กร้อยละ 8.64 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 4.29 ในปี 2561 

2. สรปุผลการดำาเนินงาน

ผลก�รดำ�เนนิง�นสำ�หรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 ของบรษิทัและบรษิทัย่อยมกีำ�ไรสำ�หรบัปี 57.37 ล้�นบ�ท ลดลงจ�ก
ปีก่อน 61.03 ล้�นบ�ท คดิเป็นร้อยละ 51.55 

ผลก�รดำ�เนนิง�นเฉพ�ะของบรษิทั มกีำ�ไรสำ�หรบัปี 24.90 ล้�นบ�ท โดยมกี�รเปลี่ยนแปลงที่มสี�ระสำ�คญัดงันี้
(1) ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�รของบริษัทมีจำ�นวน 1,099.19 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อน 19.35 ล้�นบ�ท จ�กยอดข�ย

ผลติภณัฑ์สิ่งแวดล้อมที่ลดลง 28.35 ล้�นบ�ท ส่วนผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้�งและอตุส�หกรรมมยีอดข�ยเพิ่มขึ้น 9.00 ล้�นบ�ท 
(2) กำ�ไรขั้นต้นของบริษัทมีจำ�นวน 314.26 ล้�นบ�ท โดยมีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 28.59 ตำ่�กว่�ปีก่อนซึ่งมีอัตร�กำ�ไร 

ขั้นต้นร้อยละ 30.16 จ�กก�รแข่งขนัด้�นร�ค�ของผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และจ�กต้นทนุที่เพิ่มของง�นโครงก�รที่ได้ส่งมอบแล้ว
ของผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้�งและอตุส�หกรรม

(3) ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยของบรษิทัมจีำ�นวน 182.30 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 14.07 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจ�กค่�ใช้จ่�ย 
เกี่ยวกบับคุล�กร โดยค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยคดิเป็นอตัร�ร้อยละ 16.58 ของยอดข�ย เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนที่มอีตัร�ร้อยละ 15.04 ของ
ยอดข�ย

(4) ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รของบริษัทมีจำ�นวน 140.36 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 9.22 ล้�นบ�ท ร�ยก�รที่สำ�คัญได้แก่ 
ค่�บรหิ�รจดัก�รเพิ่มขึ้น 4.48 ล้�นบ�ท ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกบัพนกัง�นเพิ่มขึ้น 3.07 ล้�นบ�ท ค่�ใช้จ่�ยในก�รวจิยัและพฒัน�เพิ่มขึ้น 
1.27 ล้�นบ�ท และค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ เพิ่มขึ้น 0.40 ล้�นบ�ท

(5) ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงนิของบรษิทัมจีำ�นวน 7.64 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 0.49 ล้�นบ�ท
(6) ค่�ใช้จ่�ยภ�ษเีงนิได้ของบรษิทัจำ�นวน 0.49 ล้�นบ�ท ประกอบด้วยภ�ษเีงนิได้นติบิคุคลจำ�นวน 1.93 ล้�นบ�ท และภ�ษี

เงนิได้รอตดับญัชโีอนกลบัร�ยก�ร จำ�นวน 1.44 ล้�นบ�ท 
ผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำ�กดั มกีำ�ไรสทุธ ิ70.81 ล้�นบ�ท โดยมรี�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยไฟฟ้�รวม 241.96 

ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อน 4.38 ล้�นบ�ท โดยมอีตัร�กำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 61.78 มกีำ�ไรจ�กก�รดำ�เนนิง�นก่อนค่�ใช้จ่�ยท�งก�ร
เงนิเท่�กบั 91.83 ล้�นบ�ท

การวิเคราะห์และคำาอธิบายฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ
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3. ฐานะการเงนิ

งบแสดงฐ�นะก�รเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม

    หน่วย : ล้�นบ�ท 

  2561 2560 เพิ่ม (ลด)
สนิทรพัย์  1,911.18 2,008.89 (97.71)
หนี้สนิ  734.72 832.79 (98.07)
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,176.46 1,176.10 0.36

ค�าอธิบายรายการในงบแสดงฐานะการเงินที่ส�าคัญ 
1. เงนิลงทนุชั่วคร�ว ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 จำ�นวน 3.80 ล้�นบ�ท ลดลง 20.18 ล้�นบ�ท จ�กก�รลงทนุในทรพัย์สนิ  

จ่�ยชำ�ระคนืเงนิกู้ยมืและจ่�ยเงนิปันผลในระหว่�งปี
2. ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 จำ�นวน 258.95 ล้�นบ�ท ลดลง 4.42 ล้�นบ�ท จ�กยอดข�ยที่ลด

ลงในระหว่�งงวด
3. สนิค้�คงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 จำ�นวน 185.55 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 24.15 ล้�นบ�ท จ�กส่วนของบรษิทั

ที่เพิ่มขึ้น โดยเกดิจ�กสนิค้�สำ�เรจ็รูปเพิ่มขึ้น 17.80 ล้�นบ�ท สนิค้�ระหว่�งท�งเพิ่มขึ้น 6.57 ล้�นบ�ท วตัถดุบิเพิ่มขึ้น 4.90 ล้�นบ�ท 
ส่วนง�นระหว่�งทำ�ลดลง 5.12 ล้�นบ�ท 

4. ที่ดนิ อ�ค�รและอปุกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 จำ�นวน 1,252.81 ล้�นบ�ท ลดลง 99.71 ล้�นบ�ท เกดิจ�กซื้อสนิทรพัย์
เพิ่มขึ้นสทุธริะหว่�งปีจำ�นวน 10.94 ล้�นบ�ท ค่�เสื่อมร�ค�จำ�นวน 94.99 ล้�นบ�ท และค่�เผื่อผลข�ดทนุจ�กก�รหยดุใช้ทรพัย์สนิ
ของบรษิทั อนิฟินทิกรนี จำ�กดั จำ�นวน 15.66 ล้�นบ�ท

5. สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 จำ�นวน 17.28 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน จำ�นวน 4.31 ล้�นบ�ท  
จ�กภ�ษรีอเรยีกคนืเพิ่มขึ้นจำ�นวน 4.87 ล้�นบ�ท และสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอื่นๆ ลดลง 0.56 ล้�นบ�ท

6. เงนิเบกิเกนิบญัชธีน�ค�รและเงนิกู้ยมืระยะสั้นจ�กสถ�บนัก�รเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 จำ�นวน 95.00 ล้�นบ�ท  
เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนจำ�นวน 17.08 ล้�นบ�ท จ�กเงนิกู้ยมืระยะสั้นเพิ่มขึ้น 21.00 ล้�นบ�ท และเงนิเบกิเกนิบญัชธีน�ค�รลดลง 3.92 
ล้�นบ�ท

7. เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 จำ�นวน 211.31 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 19.61 ล้�นบ�ท  
โดยเจ้�หนี้ก�รค้�ลดลง 1.77 ล้�นบ�ท เจ้�หนี้อื่นเพิ่มขึ้น 6.95 ล้�นบ�ท และร�ยได้รบัล่วงหน้�และเงนิมดัจำ�รบัเพิ่มขึ้น 14.43 ล้�นบ�ท

8. เงนิกู้ยมืระยะย�วจ�กสถ�บนัก�รเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 ลดลง 150.28 ล้�นบ�ท จ�กก�รจ่�ยคนืเงนิกู้ยมืระยะย�ว
ของบรษิทัจำ�นวน 17.04 ล้�นบ�ท และของบรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำ�กดั จำ�นวน 133.24 ล้�นบ�ท

9. ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัว�คม 2561 มจีำ�นวน 1,176.46 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นส่วนของบรษิทัจำ�นวน 944.16 ล้�นบ�ท 
เปรยีบเทยีบกบัส่วนของบรษิทั ณ วนัสิ้นปี 2560 มจีำ�นวน 952.06 ล้�นบ�ท ส่วนของบรษิทัลดลงจ�กสิ้นปีเท่�กบั 7.90 ล้�นบ�ท จ�ก
เงนิปันผลจ่�ยในระหว่�งงวดจำ�นวน 48.00 ล้�นบ�ท สทุธจิ�กกำ�ไรที่เพิ่มขึ้นในระหว่�งงวดจำ�นวน 40.10 ล้�นบ�ท
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อตัราส่วนทางการเงนิ

ต�ร�งอัตร�ส่วนท�งก�รเงินที่สำ�คัญที่สะท้อนถึงฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ 3 ปี  
ที่ผ่�นม�

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

อตัราส่วนสภาพคล่อง

 อตัร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่�) 0.95 1.08 1.26
 อตัร�ส่วนสภ�พคล่องหมนุเรว็ (เท่�) 0.56 0.69 0.87
 อตัร�ส่วนสภ�พคล่องกระแสเงนิสด (เท่�) 0.44 0.56 0.76
 อตัร�ส่วนหมนุเวยีนลูกหนี้ก�รค้� (เท่�) 4.86 4.66 5.05
 ระยะเวล�เกบ็หนี้เฉลี่ย (วนั) 74.01 77.20 71.23
 อตัร�ส่วนหมนุเวยีนสนิค้�คงเหลอื (เท่�) 10.50 10.86 11.07
 ระยะเวล�ข�ยสนิค้�เฉลี่ย (วนั) 34.30 33.14 32.52
 อตัร�ส่วนหมนุเวยีนเจ้�หนี้ (เท่�) 7.61 6.80 7.17
 ระยะเวล�ชำ�ระหนี้เฉลี่ย (วนั) 47.29 52.92 50.22
 Cash Cycle (วนั) 61.02 57.43 53.53

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร

 อตัร�กำ�ไรขั้นต้น (%) 34.05 35.87 37.67
 อตัร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนนิง�น (%) 5.86 11.02 13.98
 อตัร�กำ�ไรอื่น (%) 0.49 0.58 1.38
 อตัร�ส่วนเงนิสดต่อก�รทำ�กำ�ไร (%) 263.59 159.61 154.93
 อตัร�กำ�ไรสทุธ ิ(%) 4.29 8.64 11.47
 อตัร�ผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) 4.88 10.06 15.98

อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน

 อตัร�ผลตอบแทนจ�กสนิทรพัย์ (%) 2.93 5.70 8.23
 อตัร�ผลตอบแทนจ�กสนิทรพัย์ถ�วร (%) 11.89 15.31 18.66
 อตัร�ก�รหมนุของสนิทรพัย์ (เท่�) 0.68 0.66 0.72

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

 อตัร�ส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่�) 0.62 0.71 0.82
 อตัร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่�) 8.58 8.19 9.13
 อตัร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระภ�ระผูกพนั (Cash Basis) (เท่�) 0.91 0.85 1.47
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คณะกรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ที่จดัทำาขึ้น 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มี
การบนัทกึข้อมูลทางบญัชทีี่ถกูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอที่รกัษาไว้ซึ่งทรพัย์สนิ รวมทั้งการป้องกนัการทจุรติและการดำาเนนิการที่ผดิปกต ิ
และในการจดัทำารายงานทางการเงนิ ไดม้กีารพจิารณาเลอืกใชน้โยบายบญัชทีี่เหมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสมำ่าเสมอ และเปน็ไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้แสดงความเหน็ไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กำากับดูแลรายงานทางการเงิน
และประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้
แสดงไว้ในรายงานประจำาปี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 (นายสุรเดช บุณยวัฒน) (นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์)
 ประธานกรรมการ กรรมการ



99    บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั พรเีมยีร์โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) เป็นกรรมการอสิระจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
	 นางสาวชนิดา	สุวรรณจูฑะ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 เข้าร่วมประชุม	4/9	ครั้ง
	 นายชัยวัฒน์	นิตยาพร	 กรรมการตรวจสอบ	 เข้าร่วมประชุม	9/9	ครั้ง
	 นายปริทรรศน์	พันธุบรรยงก์	 กรรมการตรวจสอบ	 เข้าร่วมประชุม	9/9	ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (สำานกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถด้านการสอบทานงบการเงนิ  
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 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบ ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง ประกอบด้วย  
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำานวน 4 ครั้ง การประชมุกบัคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทัและบรษิทัย่อย  
จำานวน 2 ครั้ง การไปตรวจเยี่ยมและประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารโรงงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยจำานวน 2 ครั้งและการประชมุเป็นการเฉพาะ 
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำานวน 1 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน  
และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม ช่วยให้กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ความรบัผดิชอบตามที่กำาหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เรื่องสำาคญั
ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรปุดงันี้
1. ความถกูต้อง ครบถ้วน เชือ่ถอืได้ ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิทั้งประจำาไตรมาส และงบการเงนิประจำาปี ทั้งในส่วนเฉพาะบรษิทัและงบการเงนิรวม  
ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและฝ่ายจดัการ ทั้งในประเดน็ความถกูต้อง เชื่อถอืได้ และความเหมาะสม  
โดยได้สอบถามและรบัฟังคำาชี้แจงจากผูบ้รหิารและผูส้อบบญัช ีในเรื่องความถกูตอ้งครบถ้วนของงบการเงนิและความเพยีงพอในการ
เปิดเผยข้อมูลก่อนที่จะมกีารนำาเสนองบการเงนิเพื่อขออนมุตัจิากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทั การสอบทานจะมุ่งเน้นรายการบญัช ี
ที่สำาคญั รายการที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนียัสำาคญั รายการปรบัปรงุ ประมาณการทางบญัช ีตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูที่มคีวามสำาคญั  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุน 
และบคุคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงนิ

จากผลการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินในปี 2561 ที่ได้รายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมกีารจดัทำาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

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 
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัปฏบิตัหิน้าที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พจิารณา สอบทานและอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในประจำาปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลมุทั้งในส่วนของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย และสอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อแนะนำาและตดิตามการดำาเนนิการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเดน็ 
ที่มนียัสำาคญั เพื่อก่อให้เกดิการกำากบัดแูลกจิการที่ด ีและมกีารควบคมุภายในที่เพยีงพอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏบิตังิาน 
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิ่งขึ้น
4. การปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบของส�านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
กบัธุรกจิของบริษัท 

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประชมุของคณะกรรมการในเรื่องการบรหิารความเสี่ยงโดยการสอบทานความเหมาะสม 
และความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาส 
เพื่อรับทราบการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยได้ให้ความสำาคัญกับการระบุปัจจัยเสี่ยงและแผนการบริหาร
จดัการความเสี่ยงของบรษิทั พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบรหิาร เพื่อให้ระบบการบรหิารความเสี่ยงมปีระสทิธภิาพ
และเหมาะสมกบัสภาพธรุกจิมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัได้บรหิารปัจจยัความเสี่ยงที่ได้ระบไุว้ในปี 2561 
อย่างระมดัระวงัแล้วตามสมควร
6. การปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ตามโครงการแนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ

บริษัทมีการสอบทานการปฏิบัติรวมถึง การควบคุมภายใน การจัดทำารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
กบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชั่น บรษิทัได้จดัทำาคู่มอืมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชั่นและจดัให้มกีารประเมนิความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุ 
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทจุรติ เมื่อวนัที่ 9 มนีาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมกีารนำามาตรการไปปฏบิตัอิย่างครบถ้วน 
เพยีงพอด้วยความเคร่งครดัและระมดัระวงั 
7. การท�ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและตดิตามผลการปฏบิตัติามนโยบายการกำากบัดูแลกจิการที่ด ีตามที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเพื่อแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความเชื่อมั่นและความมั่นใจ 
ต่อผู้ถอืหุ้น ผู้มสี่วนได้เสยีและผู้ที่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาการกำากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั
9. ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีโดยอ้างอิงจากคุณภาพของงานสอบบัญช ี 
ความเหมาะสมของคณะผู้สอบบัญชี จากการสอบทานรายงานทางการเงิน และจากการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี 
โดยไม่มฝ่ีายบรหิารร่วมประชมุด้วย ซึ่งจะทำาให้รบัทราบถงึผลการสอบบญัชแีละสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในอย่างเปน็อสิระ  
ผลจากการพจิารณาข้างต้นทั้ง การพจิารณาคณุสมบตัขิองผู้สอบบญัช ีคณุภาพของงานการสอบบญัช ีทมีงาน ความเชี่ยวชาญ และ
ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า ผูส้อบบญัชไีด้ปฏบิตังิานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็ควรเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนมุตัทิี่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ แต่งตั้งผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สำานกังาน อวีาย จำากดั  
เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัในปี 2562 เนื่องจากผู้สอบบญัชไีด้ปฏบิตังิานการตรวจสอบได้เป็นอย่างดตีลอดมา 
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10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของตนเองในปี 2561 ทั้งคณะ โดยเปรียบเทียบกับกฎบัตร 

ของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลการประเมินพบว่า ในทางปฏิบัติแล้ว ขอบเขตงานที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ดำาเนินการ มีความสอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะให้ 
คณะกรรมการบรษิทัทราบทกุครั้งที่มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั

โดยสรปุในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหินา้ที่ตามกฎบตัรโดยได้สอบทาน
ประเดน็ต่างๆ กบัฝ่ายจดัการ ผู้สอบบญัช ีและผู้ตรวจสอบภายใน ด้วยความรอบคอบ มคีวามเป็นอสิระ แสดงความเหน็อย่างตรงไป
ตรงมา มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลกับรรษทัภบิาลที่ด ีคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงนิของบรษิทัมกีารเปิดเผย
ข้อมูลที่ครบถ้วนเชื่อถอืได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานบญัชแีละหลกัการบญัชทีี่รบัรองทั่วไป การบรหิารความเสี่ยงและระบบการควบคมุ
ภายในมีประสิทธิผล เหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง  
และมกีระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกบัมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมกีารกำากบัดแูลการปฏบิตังิานให้ถกูต้องตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัการดำาเนนิธรุกจิในปัจจบุนั

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 (นายชยัวฒัน์ นติยาพร)
 กรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทจำานวน 3 ท่าน เพื่อเสนอนโยบายและ 
หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการคณะย่อยอื่นๆ ประธานกรรมการบรหิาร  
กรรมการผูจ้ดัการ อนกุรรมการหรอืบคุคลอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรอืมอบหมายให้ปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้ปฏบิตัติาม
ข้อบงัคบัของบรษิทั และหลกัเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั

ในปี 2561 คณะกรรมการค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ
กำาหนด โดยกรรมการค่าตอบแทนทกุท่านได้เข้าร่วมประชมุเพื่อพจิารณากำาหนดค่าตอบแทนสำาหรบักรรมการ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิ
ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเวลาเดียวกัน
รวมถึงพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งได้ดำาเนินการพิจารณา
กำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการโดยคำานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำาปี และได้รายงานผล 
ต่อคณะกรรมการบรษิทั

ในนามคณะกรรมการค่าตอบแทน

(นายสุรเดช บุณยวัฒน)
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
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ความเหน็
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบกระแสเงนิสดรวม สำาหรบัปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชี
ที่สำาคญั และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) ด้วยเช่นกนั

ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงนิข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดำาเนนิงานและกระแสเงนิสด สำาหรบัปีสิ้นสดุ 
วนัเดยีวกนัของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ 
ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ 
เรื่องสำาคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ที่มนียัสำาคญัที่สดุตามดลุยพนิจิเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิ 
สำาหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า  
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากสำาหรบัเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรบัผดิชอบที่เกี่ยวกบัเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองต่อการประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวธิกีารตรวจสอบสำาหรบัเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิโดยรวม

เรื่องสำาคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธิกีารตรวจสอบสำาหรบัแต่ละเรื่องมดีงัต่อไปนี้

การรบัรู้รายได้
บรษิทัฯมรีายได้จากการขายสนิค้าคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 87 ของรายได้จากการขายและบรกิารจงึถอืเป็นรายการบญัชทีี่สำาคญัของบรษิทัฯ  
เนื่องจากจำานวนรายได้ที่บนัทกึในบญัชสี่งผลโดยตรงต่อผลกำาไรขาดทนุของบรษิทัฯ ประกอบกบับรษิทัฯมลีูกค้าจำานวนมากรายซึ่งมี
เงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกนัออกไป ดงันั้น จงึมคีวามเสี่ยงเกี่ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรบัรู้รายได้ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ และ
ได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงสอบทานใบลดหนี้ 
ที่บรษิทัฯออกให้แก่ลกูค้าภายหลงัวนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีและทำาการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูบญัชรีายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบ 
ความผดิปกตทิี่อาจเกดิขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัช ีโดยเฉพาะรายการบญัชทีี่ทำาผ่านใบสำาคญัรายวนัทั่วไป 

การด้อยค่าของโรงไฟฟ้าของบรษิทัย่อย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยต้องใช้ดุลยพินิจ 
ที่สำาคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำาเนินงานในอนาคต รวมถึงการกำาหนดอัตราคิดลดและสมมติฐาน 
ที่สำาคญั ซึ่งทำาให้เกดิความเสี่ยงเกี่ยวกบัมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าของบรษิทัย่อย

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำาหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำาลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเลือกใช้  
โดยได้ทำาความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำาประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับ
แหล่งข้อมลูภายนอกและภายในของบรษิทัย่อย และเปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดในอดตีกบัผลการดำาเนนิงานที่เกดิขึ้นจรงิ
เพื่อประเมนิการใช้ดลุยพนิจิของฝ่ายบรหิารในการประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัในอนาคตดงักล่าว และพจิารณาอตัรา
คดิลดที่ฝ่ายบรหิารเลอืกใช้ โดยประเมนิต้นทนุถวัเฉลี่ยของเงนิทนุและข้อมูลอื่นๆ กบับรษิทัอื่นที่เปรยีบเทยีบกนัได้ 

ข้าพเจ้าได้พจิารณาขอบเขตและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมตทิี่สำาคญัที่อาจเกดิขึ้น และทำาการวเิคราะห์ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงของสมมตฐิานดงักล่าวต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืสำาหรบัสนิทรพัย์ดงักล่าว

ข้อมลูอืน่ 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่ข้อมลูอื่น ซึ่งรวมถงึข้อมลูที่รวมอยูใ่นรายงานประจำาปีของกลุ่มบรษิทั (แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงาน
ของผู้สอบบญัชทีี่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจดัเตรยีมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชนีี้

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอื่นและขา้พเจ้าไม่ไดใ้ห้ขอ้สรปุในลกัษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ  
ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอื่นนั้นมคีวามขดัแย้งที่มสีาระสำาคญั 
กบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ี่ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมลูอื่นแสดงขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญั 
หรอืไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระสำาคญั ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดงักล่าวให้ผู้มหีน้าที่ในการกำากบัดูแลทราบเพื่อให้มกีารดำาเนนิการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่อง 
ที่เกี่ยวกบัการดำาเนนิงานต่อเนื่องในกรณทีี่มเีรื่องดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชสีำาหรบักจิการที่ดำาเนนิงานต่อเนื่องเว้นแต่ผูบ้รหิาร
มคีวามตั้งใจที่จะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยดุดำาเนนิงานหรอืไม่สามารถดำาเนนิงานต่อเนื่องอกีต่อไปได้
ผู้มหีน้าที่ในการกำากบัดูแลมหีน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทำารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลคอืความเชื่อมั่นในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัที่มอียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัต่อ 
ข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสำาคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิ 
แต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงนิจากการใช้งบการเงนิเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ด้วย

 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลกัฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต 
อาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน
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 ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม 
กบัสถานการณ ์แต่ไมใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มบรษิทั

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่ผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บรหิารจดัทำา

 สรปุเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีำาหรบักจิการที่ดำาเนนิงานต่อเนื่องของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย 
อย่างมนียัสำาคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัในการดำาเนนิงานต่อเนื่องหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอน 
ที่มสีาระสำาคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูที่เกี่ยวข้องในงบการเงนิ  
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่มบรษิทัต้องหยดุการดำาเนนิงานต่อเนื่องได้

 ประเมนิการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมนิว่า
งบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรอืไม่ 

 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม 
ทางธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคมุดแูล 
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีวต่อความเหน็ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเดน็ที่มนียัสำาคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องที่มนียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ 
และได้สื่อสารกบัผูม้หีน้าที่ในการกำากบัดแูลเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตผุลที่บคุคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกบัผูม้หีน้าที่ในการกำากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มนียัสำาคญัที่สดุในการตรวจสอบงบการเงนิ 
ในงวดปัจจบุนัและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร 
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มสี่วนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดงักล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนำาเสนอรายงานฉบบันี้

ศริาภรณ์ เอื้ออนนัต์กลุ
ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3844

บรษิทั สำานกังาน อวีาย จำากดั
กรงุเทพฯ: 15 กมุภาพนัธ์ 2562
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งบการเงิน

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 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 one subsidiary namely Infinite Green Co., Ltd. (IGC)

Significant Changes and Major Developments within the Last 3 Years
Year 2018
•	 The	Company	was	given	a	full	score	of	100	for	the	quality	of	its	Annual	General	Meeting	(AGM)	for	the	Five	-	consecutive	

year since 2014 - 2018. 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 2018 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 4 consecutive years from 2015 - 2018.

•	 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. 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	had	been	bestowed	the	CSR-DIW	award	from	Department	of	Industrial	Work	as	an	industrial	plant	with	
social responsibility for nine consecutive years since 2010 up to 2018. 

•	 The	Company	received	an	honorary	award	for	being	an	establishment	that	maintained	the	Thai	labour	standard	system	
from the Ministry of Labour by respecting labour rights in order to create good labor relations in the establishment for 
5 consecutive years from 2014 - 2018.

•	 The	Company	received	an	award	for	being	an	enterprise	with	outstanding	labour	relations	and	social	welfare	record	at	
a national level from the Ministry of Labour through emphasis on the management system and practices for good care 
of employee welfare and labour relations in the company.

•	 The	Company	invited	its	business	partners	in	the	private	sector	to	attend	a	seminar	on	the	guidelines	to	becoming	
members of the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption, which was narrated by the Thai 
Institute	of	Directors	(IOD),	and	10	business	partner	companies	joined.	The	Company	also	prepared	a	letter	to	notify	its	

Business Overview
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business partners and government agencies of its anti-corruption policy.
•	 The	subsidiary	PP	Green	Energy	Co.,	Ltd.	(PPG)	registered	its	dissolution	and	was	liquidated	on	11	July	2018.

Year 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	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	
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	energy	-	saving	electrical	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. 

•	 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.
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•	 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. 

•	 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. 

2. Shareholding Structure of the Group of Companies

As at December 31, 2018, Shareholding structure of Premier Products Public Co., Ltd. and its subsidiaries as follws:

Premier Products Public Co., Ltd.

Infinite Green Co., Ltd. 
(IGC)

75.60 %

 
Infinite	Green	Co.,	Ltd.	(IGC)	is	a	producer	of	electricity	from	solar	power	that	is	classified	as	a	Very	Small	Power	Producer	

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

3. Relationships with major shareholder’s group of business

- None -
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Income Structure

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

Remarks: * Sales and service income for the clean energy business includes the additional tariff (adder).
  ** PPP ceased to sell energy-saving electrical appliances in 2016 

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:

- 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.

Nature of Business

  Consolidated Income  Operated Share 2018 2017 2016

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

1. Environmental products PPP - 745.68 55.81 774.08 56.47 906.64 58.00

2. Building materials and PPP - 341.87 25.59 342.46 24.98 320.69 20.52
 industrial support  products   

3. Clean energy Business* IGC 75.60 241.96 18.11 246.34 17.97 263.63 16.86

4. Energy-saving electrical PPP  - - - - 50.61 3.24
  appliances** 

Sales and Service Income   1,329.51 99.51 1,362.88 99.42 1,541.57 98.62

Other income   6.61 0.49 7.94 0.58 21.58 1.38

Total Income   1,336.12 100.00 1,370.82 100.00 1,563.15 100.00
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 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, P.P. SAFE water storage tanks, 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, consultation, survey, design, production, installation and maintenance services of integrated 

water management systems for both clean and wastewater to provide value for investment by the customers with consideration 
of the environmental impact and 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 the 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. The Company can also design management system for ease of use and 
administration, such design data storage and software for data analysis and management through IT systems for quick reporting 
and accuracy of system performance inspection.

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

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

- Services for small wastewater treatment systems. 
- Services for large wastewater treatment systems. 
- Repair services for water and wastewater system equipment.
- Services for water quality analysis.
Building Materials and Industrial Support Product Group
The Company operates as a manufacturer and distributor, including design and installation of building materials and industrial 

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

 Precast lightweight wall panels and building decoration 
The Company produces and distributes building materials made from fiber glass-reinforced cement, which can respond to 

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

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

barrier design from Japan’s Asahi Building-Wall Co., Ltd. The noise barrier systems are made of various materials ranging from 
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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 is a manufacturer and distributor of chemical corrosion resistant pipes, tanks and fittings that have been 
designed and tested according to engineering principles and manufactured with modern machinery with auto spray and filament 
winding systems. The materials selected for use are of high quality and resistant to corrosion from chemicals that they are 
exposed to or filled with and are safe for industrial use. Design, consulting, production and distribution services are offered both 
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 Energy Storage System for both project clients and individual customers.

1.2 Marketing and Competition
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 adjusting to be more 
appropriate situation for 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.

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.
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 Customer Relationship Management
The Company has studied consumer behavior through Customer Relationship Management (“CRM”) system including the 

use of the CRM system to improve customer database to continue monitoring closely 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 recognizes that employees are elements for progress and thus strives to develop the organization to be a 

learning organization by focusing on the development of employees’ capabilities in a systematic manner in line with its business 
operation. In this regard, it has focused on continuous systematic development through determination of both theoretical and 
practical development courses by internal personnel with knowledge and expertise, as well as recruiting external speakers with 
specific expertise as lecturers.

The Company has succession planning by formulating a succession plan for executive positions, especially positions where 
the current executives are due to retire, by developing staff with talent and successors to be ready to assume the positions in 
the future.

In addition, the Company encourages employees to be happy in their work and have a good quality of life, safety and 
occupational health through the Happy 8 Workplace project and also strives to continuously improve and enhance their organizational 
and personnel management capabilities. Personnel are considered valuable resources for creating strong and sustainable growth 
of the organization.

 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 management has supported on 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. As well as the establishment of the New Product Development 
Committee (NPDC) which including both internal and external professional. The aim was to create value from the original products 
and research for new innovations that are beneficial to the development of new products.

2) Industry Trend
From being a group of variable products that is directly affected by the real estate sector, including residential, commercial 

and industrial properties and basic public utilities, the industry trend thus moves in the same direction as that of Thailand’s real 
estate sector and construction industry as a whole.

For the situation of the real estate sector and construction industry in 2017, the slowdown rate continued to steadily decline 
from the previous year resulting in only a small amount of new supply being launched on the market. As can be seen from the 
year 2018, the total permitted construction area nationwide decreased by 10.7% although in the year some of the purchasing 
power has returned as there is no longer a debt burden from the first car scheme but this only helped to drain more of the 
accumulated excess supply. These various factors impacted on the markets for the products from the environmental group and the 
building materials group causing more intense competition 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.

The trend of the real estate sector and construction industry in 2019 is expected to increase from the pickup in private 
investments, positive factors from the government’s basic infrastructure projects, both existing and new projects, acceleration of 
development of the Eastern Economic Corridor (EEC) area, investments in real estate along the mass rapid transit system projects 
and the One Million Homes project of the Government Housing Bank.
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3) Competition
The Company is a leading manufacturer and distributor of environmental products, building materials and industrial support 

products and clean energy products that are products and services that rely on knowledge and expertise in engineering. The 
Company has the ability to compete in many areas, including expertise of personnel, production, quality of products, timely delivery, 
variety of products and comprehensive services. The Company focuses on marketing from mid to upper level developers of various 
types of real estate, such as houses, condominiums, hotels, department stores, industrial factories and public utility projects. The 
Company provides integrated water management solutions to be in line with the trends of the industrial market and changing 
environmental conditions in order to help conserve water resources through more efficient usage.

From the low economic growth that affected the consumer purchasing power through to the real estate and construction 
sectors that grew only minimally, market competition is more intense compared to the previous year in order to maintain sales 
and to compete for market share. However, the Company has tried to manage the whole process effectively, with proactive 
measures suitable for the situation and market condition in each area in order to maintain competitiveness.

For the solar power system installed on rooftop products (solar rooftop), the condition of the market is more intensely 
competitive than in previous years due to the increase in new operators, both local operators and foreign operators entering the 
local 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 the public and 
private sectors, resulting in more intense competition in price and service level provided. There is also the cost of installation of 
equipment to protect against reverse power flow in accordance with requirement of the electricity authority that caused installation 
costs to be much higher. However, from the protectionist policies against cheap goods from China of the United States and 
Europe that have set up tariff barriers on solar panels produced in China, it is necessary for the Chinese manufacturers to find 
ways to sell their products to other regions, including Thailand. Therefore, there is a tendency for the cost of solar panels to 
decrease and result in reduction of the total installation cost of solar roofs, which will enable the Company to better manage 
costs and increase its competitiveness.

However, from the direction of the business plan of the Company, it does not focus primarily on public project clients but 
focuses on providing services, both equipment sales and project work, to the private client group, solar rooftop contractor client 
group who installs solar rooftops on various commercial buildings, such as hotels, resorts and apartments, industrial factory and 
warehouse client group, and residential client group whose primary purpose in using these products is to help reduce electricity 
cost of the building at present and over the long term as electricity charges will increase in line with the cost of sourcing electricity 
supply of the country and to create a good image for their buildings. In addition, there has been an announcement of the extension 
of the promotion period until the end of the year 2020 of the investment promotion measures to promote production efficiency 
improvement and encourage machinery replacement to save energy and usage of renewable energy to reduce the impact on the 
environment, which received good responses from such targeted customer groups. The Company also emphasizes on selling high 
quality products at reasonable prices with after-sales services and focuses on selling and marketing to the customer group that 
considers primarily the quality of work, therefore, competition in this customer group is not very high compared to the middle to 
lower-end customers that focus mainly on price. Additionally, the direction of government policies to promote solar energy in the 
near future, such as the Community-based Solar Programme and Solar Rooftop Programme, will help create long-term opportunities 
for the Company in the future.

In the past year, the Company has expanded its representation of various products and equipment in the solar power 
generation system from world-class manufacturers in order to carry more brands, such solar inverters of the ABB brand from 
Switzerland and Delta brand from Taiwan. This allowed the Company to expand its market to cover all levels, better manage its 
costs and compete effectively in the market, as well as helps to better increase the profitability trend. This year, the Company 
also plans to continuously increase the number of products represented and plans to add a new product group that can be 
extended from the solar rooftop, including new innovations like Energy Storage Systems, Electric Vehicle chargers (EV chargers), 
smart grid devices, etc.

4) Target Customer Group
The Company’s target customers can be divided into 4 main groups, namely 1) residential buildings and housing estates 
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2) industrial factories 3) large buildings, Hotel, Department Store and Community mall and 4) infrastructure projects. The large 
buildings , Hotel, Department Store and Community mall target group has the largest share followed by the industrial factories 
group, residential buildings and industrial estate group and infrastructure projects group, respectively.

In addition, the Company has a policy to expand exports overseas, for example to Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, 
Singapore, and Japan. 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. 

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. 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) 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, solar power system installed on roofs (solar rooftop). To procure of raw materials, Departments of Procurement, 
Sale and Production will bring customer’s information to plan the procurement of raw material and products together. 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 9001:2015 or ISO 14001:2015 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, cement, acrylic, wastewater treatment equipment, and solar power system installed on roofs (solar 
rooftop).

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 
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work process through the adoption of environmental management systems for use in operation by strictly adhering to the laws 
and regulations of the Department of Industrial Works, Ministry of Industry.

The Company is aware of the environmental impact caused by the manufacturing process, and has taken action and 
implemented environmental control measures as stipulated systematically and continuously from the beginning of the process through 
to the disposal of waste materials from the process, for example the reduction and reuse of waste material from production to 
help reduce the amount of residual waste from the production process. The Company has hired Better World Green Public Co., 
Ltd., which is licensed by the Department of Industrial Works, to handle the production waste and unused materials. Wastewater 
from the production plant is brought back through a treatment process and reused without any release of the wastewater from 
the plant into public water sources in order to reduce water consumption and also to conserve water resources. As for energy 
saving, the Company has implemented energy management in accordance with Ministerial Regulations 2551 in cooperation with  
the Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy. The Company has installed a 10-Kilowatt  
solar rooftop and replaced conventional fluorescent light bulbs and accessories with the more energy-efficient LED bulb that  
lasts longer.

With environment in our mind, we will become a green organization. And because of our strict environmental impact 
practices, in 2017, we were accredited with ISO 14001:2015, 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
As at December 31, 2018, The Company had project work not yet delivered amounted to Baht 90 Million.

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 19,684 kilowatts, of which 6,000 megawatts will come from solar energy.

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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In addition, the future electricity generation trend will be a combination of solar power generation systems and energy 
storage systems (ESS) in order to be able to produce electricity 24 hours a day and create a balance in supplying electricity to 
the system during the day and at night. However, there is still need to wait for clarity from the government regarding promotional 
policy or guidelines.

2.3 Procurement of Product or Service
Procurement of raw materials is as follows:
1) For area and location, IGC will select a location for the project around Saraburi Province, which is one area with the 

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

2) In procuring equipment used in the construction of a solar power plant, the main components are the solar cell panels 
and the inverters for which the suppliers have provided lifetime warranties of 25 and 10 years, respectively. The suppliers have 
also guaranteed the performance of the solar cell panels, with efficiency guaranteed at 90 percent for the first 10 years and 80 
percent 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 Factors

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 Management Structure Diagram

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
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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 formulated strategies for marketing and sales channel management by 
diversifying risks through the expansion of the customer groups and distribution channels to be more diverse from originally relying 
on the growth of customers from mainly new construction projects and domestic projects, namely the real estate development 
group, the construction industry group, the basic public utilities group and the industrial factories group. The Company has diversified 
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risks to customers that are projects or buildings that have been constructed for a long time and require improvement or projects 
that need improvement in order to reduce business operation costs and overseas markets, namely: 

1. Propose water management systems and reuse of wastewater by improving the treated wastewater quality so that it can 
be reused in certain activities to reduce the cost of tap water and have a short payback period, as well as maintain the ecological 
environment and create a good image for the organization.

2. Propose solar power generation systems installed on the roof of residences or industrial factories to reduce electricity 
costs and have a short payback period.

3. Maintenance and after-sales services of water systems, wastewater systems and equipment that are essential to the 
business operations and activities of the customers, which can generate consistent income each year for the company.

4. Sales of products to countries in the AEC group with focus at the initial stages on Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam 
and the Philippines, which are emerging markets that have higher economic growth rates than Thailand and the world and can 
generate revenue growth over the long term.

5. Export lightweight wall panels, soundproof wall panels and building parts to Japan as the Company can produce high 
quality products that meet the engineering and design standards of this country.

 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 Business Interruption
The Company places importance on the assessment of risks and opportunities for critical jobs to be disrupted, especially the 
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effects to the office and production factory that may be affected by the event of a natural disaster, the event of a riot or even the 
event of disaster from intentional cause of damages to the Company, including various careless mistakes, such as arson, fire, etc.

From the various afore-mentioned risks, the Company has analyzed and assessed the risk from major operational disruptions 
that will impact on the Company’s operations so that it can determine the priority of the tasks, define the roles and duties of 
various agencies, as well as the allocate resources to manage the business continuity effectively, and prepare to deal with those 
crisis events in order to build the confidence of all groups of stakeholders in dealing with the risks that can arise from various 
situations appropriately. 

However, the Company has established a business continuity management sub-committee to study, evaluate and set 
guidelines for response to various events, including the communication process, recovery process and drills according to various 
plans, in order for it to return to normal business as soon as possible when such events occur.

In additional, the Company has guidelines for taking out various insurance policies with coverage of the assets of the Company 
or those which are related to the employees and third parties, including business interruption insurance policies.

 Risk from impact on the environment and nearby communities
Since the Company’s production process may cause dust, odor, waste, and wastewater from use which may cause annoyance 

to nearby communities.
The Company has a measure to not cause any impact on the environment and nearby communities and has installed dust 

collectors and odor scrubbers, has an efficient wastewater treatment process and has commissioned legitimate waste disposal 
to reduce the impact on the environment and nearby communities. There is control of daily operation and regular control and 
measurement according to the period stipulated by law. Additionally, the location of the production plant is located at an industrial 
zone where there is quality inspection of dust, odor, waste and treated wastewater by the industrial zone. This ensures that the 
Company’s production plant will not cause an impact on the environment and nearby communities.

 Risk from corruption
In the business operation of the company, there are activities that may be at risk of being identified as corruption. Such as 

sales, services, employment, procurement, donations and support in various ways, along with to give and receive gifts and may 
cause unnecessarily higher costs and can affect the credibility of the company.

The company has measure to prevent the said risk and has an anti-corruption working group responsible for regular supervision, 
overseeing, monitoring and inspection. It also prepared a manual for anti-corruption policy and organized training for employees to 
understand and conduct themselves appropriately. The Company became a member of the “Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition against Corruption” in order to show its intention and commitment in fighting all forms of corruption. It has 
also notified its business partners and customers of its anti-corruption policy and has invited them to attend a seminar on the 
guidelines to becoming members of the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption project in order 
to expand the anti-corruption network.
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. The 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 capacity on demand (COD) from all 3 of its solar power plants as follows:
 Power Plant 1 located in Tambol Tha Maprang commenced commercial operation on 27 December 2010.
 Power Plant 2 located in Tambol Cham Phak Phaew commenced commercial operation on 26 April 2013.
 Power Plant 3 located in Tambol Huai Haeng commenced commercial operation on 26 April 2013.
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The susidiary has the Provincial Electricity Authority (PEA) as its counterparty in the power purchase agreement and it may 
be at risk in the sales of electricity to the PEA in case the power purchase agreement was cancelled.

However, IGC pay attention and follow the requirements of the Provincial Electricity Authority in strict terms. To prevent 
the risk of such termination. 

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

subsidiary may be exposed to risk from natural disasters that could affect the returns from the business as natural disasters 
cannot be predicted. 

However, the subsidary has planned for the prevention of this problem by selecting non-flood locations areas, which it 
has analyzed geographically and selected locations with the least risk. In addition, each of the power plants produces electricity 
separately and each has a different distribution point. Hence, in the case that any of the power plants was damaged due to 
an unexpected event it will not affect the other power plants. The management team also provided flood protection equipment 
and improved the defense system continuously, such as the installation of additional water pumps 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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1. 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 
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Reference person

1) Securities Registrar Thailand Securities Depository Co., Ltd.
 The Stock Exchange of Thailand Building
 No.93, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
 Tel: 0-2009-9000 
 Fax: 0-2009-9991
 SET Contact Center 0-2009-9999
 Website: http://www.set.or.th/tsd
 E-mail: SETContactCenter@set.or.th

2) Debenture Holders’ - None - 
 Representations

3) Auditors 2018 Miss Siraporn Ouaanunkun  CPA Registration No. 3844 or
 Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn CPA Registration No. 4523 or
 Mr. Chatchai Kasemsrithanawat CPA Registration No. 5813
 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

2. Other important information

 -None-
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1. Registered capital and Paid-up capital
The Company has registered capital and paid-up capital in the amount of Baht 300,000,000 divided into 300 million ordinary 

shares with a par value of Baht 1 per share.

2. Shareholders

(1) Top Ten Major Shareholders
Details of the top 10 shareholders whose names are shown in the shareholder register as at December 30th, 2018 are as 

follows:

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. 33,275,133 11.09

3 Ms.Uraiwan Saelee 8,298,600 2.77

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

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

6 Mr. Teerapol Sinchai 5,231,000 1.74

7 Thai NVDR Co., Ltd. 4,876,900 1.63

8 Mr.Vichai Vongsakvanich  4,605,400 1.54

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

10 Mr.Suchote Chanvipava 2,712,000 0.90

  Total  215,133,550 71.71
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(2) Proportion of Minor Shareholders (Free Float) equal 40.76%

(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 
  Mrs. Pensri Dettingeng
  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:

 Year 2018* 2017 2016

Earnings per share (Baht : share) 0.08 0.28 0.42

Dividend per share (Baht : share) 0.05 0.24 0.36

Dividend payout (%)** 63 86 86

*On February 15, 2019, the Board of Directors’ meeting No.1/2019 has resolution to propose the distribution of dividend for the year 2018 to 
the Annual Meeting of Shareholders to be held on April 25, 2019 at the rate of Baht 0.05 
** The dividend payout ratio on net profit after tax, and legal reserve for the year 2018, 2017 and 2016 are 63%, 91% and 91%, respectively.

 

Dividend Payment Policy
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Structure of Management

Internal Auditor

Risk Management Committee

Audit Committee

Board of Directors

Remuneration Committee

Company Secretary

Executive Committee

Chairman of  the Executive Committee

Rooftop Solar Energy  
Business

Executive Director

Clean Energy Power 
Business

Managing Director

Environmental and  
Building materials  Business 

Managing Director

Infinite Green Co., Ltd.Premier Products Public Co., Ltd.
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1. Board of Directors 

 As at December 31, 2018, 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 - 2/2 1/1
  Chairman of Remuneration Committee

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

3. Mrs. Duangthip Eamrungroj  Director 5/5 - 2/2 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. Mrs. Walairat Pongjitt Director 5/5 - - 1/1

7. Mrs. Pensri Dettingeng** Director 4/4 - - -

8. Miss Chnida Suwanjutha***  Independent Director 2/5 4/9 1/2 -
  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.2 Mr. Vorathep Rangchaikul has resigned from Chairman of the Executive Committee of the company, effective from February 28, 2018 
and resigned from Director of the Company effective from April 26, 2018.

** No.7 Mrs. Pensri Dettingeng has been appointed as Director of the Company to replace the vacant position according to the General 
Meeting of Shareholder 2018, effective from April 26, 2018.

*** No.8 Miss Chnida Suwanjutha has absent the General Meeting of Shareholder 2018, Board of Director meeting No.3-5, Audit Committee 
Meeting No.5-9 and Remuneration Committee Meeting No.2 due to health reasons.

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

The Authorized Directors
The authorized directors are Mr. Suradej Boonyawatana, Mrs. Duangthip Eamrungroj, Mr. Somchai Choonharas, Mrs. Walairat 

Pongjitt, and Mrs. Pensri Dettingeng, with any two directors of the five directors signing jointly with the Company’s seal affixed.
Term of the Board of Directors

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

Committee.
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.
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.
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2. Executive

Chairman of the Executive Committee
Authority and responsibility of the Chaiman of the Excutive Committee

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

1) Consider and screen the policy, strategic, plans and budgets, structure of administration as well as authority of the 
management of the Company and its subsidiaries 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
As of December 31, 2018, the Executive Committee team of the Company and it’s Subsidiaries consisted members as follows: 

   Name  Position

1. Mr. Pakorn Sukhum* Chairman of the Executive Committee

2. Mrs. Duangthip Eamrungroj Member of Executive Committee

3. Mrs. Walairat Pongjitt Member of Executive Committee

4. Mrs.Pensri Dettingeng Member of Executive Committee

* Mr. Vorathep Rangchaikul has resigned from Chairman of the Executive Committee of the company, effective from February 28, 2018. 
Mr. Vichien Phongsathorn has been appointed as Chairman of the Executive Committee of the Company according to the Board of Director 
Meeting No.1/2018, effective from March 1, 2018 and resigned from Chairman of the Executive Committee of the company, effective from 
November 12, 2018; then Mr. Pakorn Sukhum has been appointed to replace Mr. Vichien Phongsathorn according to the Board of Director 
Meeting No.5/2018. 

Authority and responsibility of the Executive Committee 
The Executive Committee has authority and responsibility for the management of the Company and its subsidiaries’s business 

in accordance with the Board of Directors’ assignments including the following duties:
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.
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Executives 
As of December 31, 2018, the management team consisted members as follows:

   Name  Position
   The Company

1. Mr. Pakorn Sukhum* Chairman of the Executive Committee

2. Miss Nattaya Nuanplub** Acting Managing Director, Environmental and Building materials Business,  
Assistant Managing Director, Accounting and Finance

3. Mr.Somchai Rojasavastera*** Executive Director, Rooftop Solar Energy Business

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 

7. Mr. Theerasak Vongchansilp  Assistant Managing Director, Rooftop Solar Energy

* No.1 Mr. Pakorn Sukhum has been appointed as Chairman of the Executive Committee of the Company, effective from November 12, 2018.
** No.2 Miss Nattaya Nuanplub has been appointed as Acting Managing Director Environmental and Building materials Business, effective 
from July 9, 2018 to replace Mr.Chaiyan Jarturuntanont who has resigned from Managing Director. 
*** Mr. Somchai Rojasavastera has been appointed as Executive Director, Rooftop Solar Energy Business, effective from July 9, 2018.

  Name Position
  IGC (subsidiary) 

1. Mr. Johnny Ko Acting Managing Director

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. 
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. 
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3. Company secretary and Person assigned to be directly responsible for supervising 
accounting

3.1 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, roles 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. 

3.2 Person assigned to be directly responsible for supervising accounting
The Company has appointed Miss Nattaya Nuanplub, Assistant Managing Director – Accounting and Finance to be the 

person assigned to take the highest responsibility in accounting and finance and the person assigned to take direct responsibility 
for supervising accounting. In this regard, the details of Miss Nattaya Nuanplub as shown in details of Directors and Executives.

4. Remuneration of Directors and Executives
The Company has a policy to remunerate the directors and executives at a level that is appropriate for the duties and 

responsibilities of each director and executive by comparison with the listed companies in the same industry with the same 
revenue level and market capitalization over the same period. The Company’s operating results and the duties and responsibilities 
of each director. The remuneration for directors are in form of annual remuneration and meeting allowances. The remuneration 
for executives are in form of salary, bonus and provident fund contribution.
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1) Monetary Remuneration
 a. Remuneration of Directors
 The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 held on April 26, 2018 approved the remuneration of 

directors as follows:

  Composition of Remuneration  Year 2018

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 -

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

In 2018, the Company paid remuneration to the Board of Directors, the Audit Committee and the Remuneration Committee 
as follows:

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

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

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

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

4. Mr. Somchai Choonharas * Director - - - - -
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      Remuneration of Directors (Baht)
  Name  Position  Meeting Allowance   Director’s
    Board of  Audit  Remuneration Annual Total
    Directors Committee Committee Remuneration**

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

6. Mrs. Walairat Pongjitt * Director - - - - -

7. Mrs. Pensri Dettingeng* Director - - - - -

8. Miss Chnida Suwanjutha Independent Director 32,000 63,000 11,000 325,000 431,000
  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

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.2 Mr. Vorathep Rangchaikul has resigned from Chairman of the Executive Committee of the company, effective from February 28, 
2018 and resigned from Director of the Company effective from April 26, 2018.

No.7 Mrs. Pensri Dettingeng has been appointed as Director of the Company to replace the vacant position according to the  
General Meeting of Shareholder 2018, effective from April 26, 2018.

 b. Remuneration of Executives
 During the year 2018, the Company paid remuneration to the executives as follows:

 Year 2018
 Type of Remuneration Number of Executives Remuneration (Baht)

 Salary, bonus 8 persons  21,545,505.53

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

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

percentage of salary based as specified by the Company. In 2018, the Company made total contributions of 1,340,926.22 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.
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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.

5. Personnel 

5.1 Number of Employees and Remuneration
The Company’s remuneration policies that are consistent with the company’s operation result. As at December 31, 2018, 

the Company had a total of 644 employees and had paid total remuneration of 246,427,865 Baht to its employees, which included 
salary, overtime pay, bonus, financial support, social security contribution, provident fund contribution and other welfare, etc. In 
addition, the Company’s subsidiary also paid remuneration in the same way totaling 12,273,504 Baht to its employees.(does not 
include incentives and sales commissions which are selling expenses.)

Number of Employees and    The IGC 
Total

Remuneration in 2018    Company (Subsidiary)

Executives - Male (persons)   6 2 8
 - Female (persons)   1 - 1

Operation and support staff - Male (persons)   202 4 206
 - Female (persons)   112 2 114

Office staff  - Male (persons)   191 9 200
 - Female (persons)   132 5 137

Total (persons)   644 22 666

Employee Remuneration (Baht)   246,427,865 12,273,504 258,701,369

In 2018, the Company’s employees increased by 42 persons from 2017. The Company had not any labour dispute within 
the past 3 years. 
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5.2 Human Resource Development Policy 
The Company has a human resource development policy with the objective of developing 3 characteristics in its employees, 

comprising:
1. To be a good, disciplined and responsible person.
2. To be a proficient, knowledgeable, skillful and professionally capable person.
3. To work with contentment, be reasonable, recognize the value of oneself and others, and be acceptable to changes.
In 2018, human resources development continues to be in accordance with the policy framework on 5 areas, namely:
1) Innovation – knowledge development for employees through training with external institutions like the basic industrial 

robot (FANUC) programming course organized by the Thai-German Institute to provide better knowledge and understanding of 
how to control robots, the Product Design & Innovation System course organized by the Ministry of Industry and the Electrical 
and Electronics Institute to promote development of product design and development, the innovative product design course 
(innovation design project), the implementation of QC7 Tools with Excel 2013 course to help control quality organized by the 
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) and the course on development of human resources and the organization 
towards industry 4.0 according to the German concept under the competency optimization for high quality mould manufacturers 
to support industries of the future 2018 project.

2) Anti-corruption – invited business partners and customers in the private sector to attend a seminar on the guidelines to 
becoming members of the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption narrated by the Thai Institute of 
Directors (IOD), with 10 business partners attending. In addition, the Company also prepared a letter to notify its business partners 
and government agencies of its anti-corruption policy. On 6 September 2018, the Company participated in the anti-corruption day 
“Khon Thai Tuen Roo Soo Kong” activity organized by the Anti-Corruption Organization of Thailand (ACT) held in the Bhiraj Hall 
of the Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangna, Bangkok. The Company also organized a training course 
Jariyatham Kub Karn Kae Toojarit Kid Tarn Song (or ethics and solving corruption using binary thinking) narrated by speakers from 
the Office of the National Anti-Corruption Commission (NCC) in Prachinburi Province for 140 employees from Kabinburi and 40 
employees from the head office.

3) Social responsibility – developing participation for the people at large. The Company gives importance to the first home 
of the employees that are involved in the development of the communities around the establishment in which they live and is 
required by the communities that once executed must be sustainable in accordance with the Ban Khok Khilek happy living village 
project, such as the projects to promote the cultivation of organic vegetables for consumption with the excess sold through the PP 
Market project to generate income for the communities by bringing their produce to sell at the Premier Group’s headquarters, to 
provide advice to the Ban Khlong Ta Muen and Ban Khok Khilek communities in the area near the factory in Kabinburi District on 
the drinking water system for them to be able to continuously produce clean water, to bring the knowledge of the employees into 
the provision of advice on the 3R principle (reduce, reuse and recycle) in the reuse of water to the Khlong Ta Muen Community 
Hospital, to cooperate with schools in the Kabinburi Industrial Zone, namely the Triamudomsuksanomklao Kabinburi School’s organic 
rice farming demonstration plot project, and to provide good student scholarships to students at the Triamudomsuksanomklao 
Kabinburi School continuously every year.

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 and continuously increasing the efficiency of the transportation activities, 
such as on-site assembly of products, backhauling and the establishment of a distribution center at Nong Chok District, Bangkok.

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 114 training courses as follows.
1) Basic knowledge, which was translated into 38 training courses including, 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 
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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 – 70 training courses were organized with the objective of enhancing the competency of the 
employees to have more skills and diversity in their work like being a learning activities facilitator and coach, knowledge for the 
solar power system installed on roofs (solar rooftop), the use of SketchUp and Profile Builder to create 3D construction drawings, 
product development process and the importance of intellectual property law, strategy for upgrade to ISO 9001: 2015, management 
and leadership based on the core values of the Premier Group, difference between ISO 45001 and OHSAS 18001, life can be 
design with financial planning and risk management, ethics and solving corruption using binary thinking, financial planning before 
retirement, main leaders in the establishment to support AIDS and tuberculosis management standard, basic firefighting, modern 
production management and the PP Academy to train employees in the positions of sales staff and technicians, both theoretical 
and practical training, in order for them to have comprehensive knowledge of the products and work processes through to the 
delivery to the customers.

3) Vocational knowledge, which was translated into 6 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 2018
In 2018, the Company provided a total of 114 employee training/development programs. Each employee received on average 

11.03 hours of training per person. The human resource development expenditure of 1,011.52 Baht/person and the number of 
employees who received training equaled 60.83% of the total employees of the Company.
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Human Resources Development and Training for the Year 2018

 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 Organizational  of Safety, Occupational Health and Safety, Occupational Health and Working
 Communication Working Environment Environment

   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 Knowledge Vocational careers: Engineer, Accountant, Scientist. For example, protect the solar power system from lightning / New 
Auditor’s Report / Measuring instrument for wastewater treatment systems, industrial robot technology ,the significant 
finance for accountant

Human Resources Development Plan and Guidelines for the Year 2019
In order to create continuity and sustainability in the development of human resources to have the characteristics of being 

a good person with discipline and responsibility, being a proficient person with knowledge, skills and professional abilities, being 
able to work happily, being rational, being appreciative of oneself and others and being able to accept changes. The Company 
continues to adhere to the same guidelines for personnel development as in the year 2018 and the individual development plan 
(IDP) in competency development, promotion of employee advancement and preparation of replacement for important positions 
before retirements, including having external consultants come to provide advice and the joining of the network in the development 
of employees in collaboration with a larger number of specialized education institutions.
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Details of Directors and Executives

Mr. Suradej Boonyawatana  Age 68 Years
Chairman and Authorized Director
Date of Appointment : 22 August 2012
Chairman of the Remuneration Committee
Date of Appointment : 22 February 2013

Mrs. Duangthip Eamrungroj  Age 63 Years
Director and and Authorized Director
Date of Appointment : 22 August 2012
Member of the Remuneration Committee
Date of Appointment : 22 February 2013

Education 
 Bachelor’s degree of Industrial Technology, Eastern Washington State University, U.S.A. 

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
 Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Class 19/2004
 Training on Finance for Non-Finance Director (FND) Course, Class 12/2004
 Training on Director Certification Program (DCP) Course, Class 97/2007
 Training on Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Course, Class 3/2009 
 Training on Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) Course,  

 Class 1/2011
 Training on Role of the Compensation Committee (RCC) Course, Class 15/2012
 Training on Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Class 9/2014
 Training on Role of the Chairman Program (RCP) Course, Class 34/2014
 Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Class 2/2015
 Training on Independent Observer Program (IOP) Course, Class 3/2016
 Training on Board Matters and Trends (BMT) Course, Class 1/2016
 Training on Digital transformations a must for all companies Course, 2018

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
 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 
 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
 2007 – Present Director Premier Marketing Public Company Limited
 2017 – Present Director Premier Technology 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
 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
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Mr. Somchai Choonharas  Age 68 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 Course, 2017
 Training on Rising Above Disruptions A call For Action Course, 2018
 Training on Thailand’s 9th National Conference on Collective Action against Corruption 
“Disrupting Corruption” Course, 2018

 Training on NIKKEI FORUM ASIAN CONSUMERS “Winning the Hearts of Powerful 
Asians” Course, 2018

Extra Training
 Training on Corporate Sustainability Strategy Course, Class 2/2018
 Training on The Direction of CSR for 2018 and Dialogue of “The Sphere of 
Sustainability” 

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years
Position on the other Listed Company
 May2003 – Sep2015 Director and Managing Director

  Premier Marketing Public Company Limited 
 May2003 – Dec2017 Director and Chief Executive Officer

  Premier Marketing Public Company Limited 
  and its subsidiaries 
 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 – 2016 Director PM SE Company Limited
 2015 – 2016 Chairman Mivana 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

Mr. Ekkarat Kladpan  Age 60 Years 
Director
Date of Appointment : 22 August 2012 

Education 
 Bachelor’s Degree of Civil Engineering, Kasetsart University

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
 Training on Director Certification Program (DCP) Course, Class 151/2011
 Training on Independent Observer Program (IOP) Course, Class 5/2016

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
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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Mrs. Walairat Pongjitt  Age 56 Years 
Director and Authorized Director
Date of Appointment : 7 November 2017

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
 Training on Executive Development Program (EDP) Course, 

 Premier Group of Companies, Class 1/2016
 Training on Leadership Development Program (LDP) Course, 

 Premier Group of Companies, Class 1/2017
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
 Nov 2017 – Present 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
 Present Director Companies in the Premier Group of Companies
 Present Group Corporate Director Finance & Investment

  Premier Group of Companies

Mrs.Pensri Dettingeng  Age 62 Years
Director and Authorized Director
Date of Appointment : 26 April 2018

Education 
 Master of Accountancy, School of Accountancy, Sripatum University 
 Bachelor’s degree of Accounting, Ramkhamhaeng University 

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
 Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Class 106/2013
 Training on Anti – Corruption the Practical Guide (ACPG) Course, Class 7/2013 
 Training on Director Certification Program (DCP) Course, Class 197/2014 
 Training on Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) Course, 
Class 26/2016 

Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
Position on the other Listed Company
 2012 - 2014 Director Premier Products Public Company Limited
 Apr 2018– Present Director Premier Products Public Company Limited
 2014 – Present Director Premier Marketing Public Company Limited 
 2017 – Present Director Premier Enterprise Public Company Limited

Position on the other Firm (Non – Listed Company)
 2009 – Present Director Premier Fission Capital Company Limited
 2014- Present Director Infinite Green Company Limited
 Present Director Companies in the Premier Group of Companies
 Present Group Corporate Director, Accounting, Premier Group of 

Companies
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Miss  Chnida Suwanjutha  Age 77 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 68 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 Course, 2017 

 Training on Rising Above Disruptions A call For Action Course, 2018
 Training on The Board’s Role in CEO Succession Planning Course, 2018
 Training on Dealing with Cyber Risk in The Boardroom Course, 2018
 Training on Partnership in Education Course, 2018
 Training on Cyber Issue in The Boardroom Course, 2018 
 Training on Building Trust in a Transforming Economy Course, 2018 
 Training on Building Strategic Agility with OKR Course, 2018 
 Training on Independent Director Forum Course, 2018 
 Training on Better Governance Course, 2018 

Extra Training
 Training on Climate Risk, Stock Exchange of Thailand Course, 2018
 Training on Productivity Improvement, In-house Training Course, 2018

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 – 2018 Member of Boarding Houses Advisory Board

  Vajiravudh College
 2012 – 2018 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. (2016-2018)

  - High-speed railway project connecting three major airports 
of the State Railway of Thailand. (2018-Present)
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Mr. Pakorn Sukhum  Age 56 Years
Chairman of  the Executive Committee 
Date of Appointment : 12 November 2018

Mr. Paritud Bhandhubanyong  Age 64 Years 
Independent Director and Member of the Audit 
Committee 
Date of Appointment : 22 August 2012 

Education
 Master’s Degree, Master of Business Administration Program – Finance and 
International Business Sasin Graduate Institute of Business Administration 
of Chulalongkorn University

 Bachelor’s Degree, BSc.,(hons) Biochemistry, Royal Holloway, University 
of London

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
 Training on Director Certification Program (DCP) Course, Class 133/2010 
 Training on Financial Statements for Directors (FSD) Course, Class 30/2016 

Extra Training 
 Training on Advanced Management Program, International Institute for 
Management Development (IMD), Lausanne, Switzerland Course, 2005 

 Training on Capital Market Academy, Stock Exchange of Thailand Course, 
Class 14/2013

 Training on Capital Market Academy CLMV, Stock Exchange of Thailand 
Course, Class 3/2017

Percentage of Shareholding : 0.10 %
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years
 Nov 2018 – Present Chairman of the Executive Committee  

Premier Products Public Company Limited
Position on the other Listed Company
 2004 – 2009 Executive Vice President

  Royal Porcelain Public Company Limited 
 2010 – 2015 Chief Executive Officer

  Akara Resources Public Company Limited
Position on the other Firm (Non – Listed Company )
 1998 – 2003 Executive Vice President

  HMC Ploymers Company Limited
 1988 – Present Director PSK Summa Company Limited
 2016 – Present Director Castle Partners Company Limited

Education
 Honorary Doctorate, Nagaoka University of Technology 
 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 
 2008 – Present Independent Director/ Chairman of Risk 

Management Committee/ Member of the Audit 
Committee/ Member of the Nomination Committee 
& Remuneration Committee

  UAC Global Public Company Limited 
 2015 – Present Chairman/ Independent Director and Member of 

Audit Committee/ Member of Risk Management 
Committee/ Chairman of Nomination Committee & 
Remuneration Committee

  Getabec 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 56 Years
Acting Managing Director -Environmental and 
Building materials Business  
Date of Appointment : 9 July 2018
Assistant Managing Director – Accounting & Finance 
Date of Appointment : 1 May 2007

Education 
 Bachelor’s degree, Faculty of Economic & Business Administration – 
Accounting, Kasetsart University

 Certified Public Accountant No. 3828
Extra Training 
 Training on Executive Development Program (EDP) Course,  
Premier Group of Companies, Class 1/2016

Accounting & Financial Training 2018
 Important topic for the accounting treatment guidance related to Related 
Party Disclosure (Transfer Pricing)

 TFRS for 2019 
 Financial Management for Executives
 Accountant 4.0 and using accounting software to reduce workload and 
develop accounting information systems suitable for the business 

 Tax Planning for the real estate business
 65 Keynote; income, expenses, and appropriated accounting treatment 
guidance

 Total Accounting training for year 2018 = 32 Hours
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
 Jul 2018 – Present Acting Managing Director - Environmental  

and Building materials Business 
  Premier Products Public Company Limited

Mr.Somchai Rojasavastera  Age 53 Years
Executive Director - Rooftop Solar Energy Business
Date of Appointment : 9 July 2018

Education 
 Master’s Degree of Economics, Ramkhamhaeng University.
 Master’s Degree of Business administration Executive MBA, 
Thammasat University

 Bachelor’s Degree Faculty of Accounting and Commerce,  
Thammasat University

Extra Training 
 Training Public Administration Economy for Executives (2), 

 Institute King Prajadhipok’s Institute
 Thai Overseas Investment Support Center: (TOISC 6-7) - BOI
 Thammasat Leadership Program (TLP 6 )
 Executive Energy Program (EEP 2)
 Training on Executive Development Program (EDP) Course, 

 Premier Group of Companies, Class 1/2016
Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years
 2012 – 2017 Project Director

  Office of President Premier Group  
of Companies

 Jul 2018 – Present Executive Director -  
Rooftop Solar Energy Business

  Premier Products Public Company Limited
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Mr. Natthachai Puangpradith  Age 52 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

Mr. Decha Kaewparuehaschai  Age 51 Years
Assistant Managing Director - Environmental and 
Building Materials Engineering
Date of Appointment : 1 June 2012

Education
 Master of Business Administration, National Institute of Development 
Administration (NIDA)

 Bachelor’s degree of Industrial Engineering, Khon Kaen University
Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years
 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. Pisit Satta  Age 44 Years
Assistant Managing Director – Human Resources 
Date of Appointment : 1 March 2017

Mr. Theerasak Vongchansilp  Age 38 Years
Assistant Managing Director – Rooftop Solar Energy 
Date of Appointment : 19 February 2018

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
 Bachelor’s degree of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang

Extra Training
 Executive Energy Program (EEP), Class 3/2017, The Federation of Thai  

 Industries 
Percentage of Shareholding : None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years
 2014 – 2017 Regional Sales Manager

  Conergy (Thailand) Company Limited
 2017 – 2018 Chief Operating Officer

  Equator Solar Capital Company Limited 
 Feb 2018 – Present Assistant Managing Director – 

  Rooftop Solar Energy 
  Premier Products Public Company Limited
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Detail of Internal Audit

Mr. Teerapol Juthapornpong  Age 54 Years
Company Secretary
Date of Appointment : 10 August 2012

Detail of Company Secretary

Education: 
 Master’s degree 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

Mr. Akapun Nuanmuang  Age 55 Years
Corporate Director, Internal Audit 
Date of Appointment : 16 May 2012

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
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Name of Managements

 31 December 2017 31 December 2018 Increase
 Number of %  Number of % (Decrease)
  share owned  share owned
Mr. Pakorn Sukhum - - - - -
Mrs. Duangmanee Sukhum (Spouse) - - 285,100 0.10 285,100

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

Mr. Somchai Rojasavastera - - - - -   
Mrs. Chanthra Rojasavastera (Spouse) - - - - -

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

Mr. Decha Kaewparuehaschai - - - - -

Mr. Pisit Satta - - - - -

Mr. Theerasak Vongchansilp - - - - -
Mrs. Wilairat Vongchansilp (Spouse) - - - - -
Miss Arinrada Vongchansilp (Minor Child) - - - - -

รวม	 -	 -	 285,100	 0.10	 285,100.00	

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

As at 31 December 2018

 
Name of Directors

 31 December 2017 31 December 2018 Increase
 Number of %  Number of % (Decrease)
  share owned  share owned
Mr. Suradej Boonyawatana  1,403,900  0.47  1,403,900  0.47 -
Mrs. Supannee Boonyawatana (Spouse)  1,500,000  0.50  1,500,000  0.50 -

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

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

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

Mrs. Walairat Pongjitt  500,000  0.17  500,000  0.17 -
Mr. Suwat Ponjitt (Spouse) - - - - -
Mr. Waritthorn Pongjitt (Minor Child) - - - - -

Mrs. Pensri Dettingeng - - - - -
Mr. Wijarn Palakarn (Spouse) - - - - -

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		 -
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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. Mivana Co., Ltd. MIVANA
15. The Good Drink Co., Ltd. TGD
16. Premier Products Public Co., Ltd. PPP
17. Infinite Green Co., Ltd. IGC
18. Premier Motors Co., Ltd. PMC
19. Premier Resorts and Hotels Co., Ltd. PRH
20. Tamarind Village Co., Ltd. TAM
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. Premier Manufacturing Co., Ltd. PMN
26. Premier Pet Products Co., Ltd. P-PET
27. Sea Harrier Co., Ltd. SHR
28. Premier CE Co., Ltd. PCE
29. Imperial Eagle Co., Ltd. IME
30. Seri Properties Holding Co., Ltd. SPH
31. Premier Planner Co., Ltd. PPlanner
32. LPCE Co., Ltd. LPCE
33. Senanee Co., Ltd. SNE
34. Khon Thai Shop Ltd. RKT
35. Dots Impact Co., Ltd. DOTS
36. Change Ventures Capital Co., Ltd. CVC
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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 directors
 1) Amount and form of remuneration by position or responsibilities of the directors.
 2) Directors’ remuneration policy.
 3) Criteria and procedures for determining remuneration.
 4) Other benefits received as director (presently the directors do not receive any other benefit apart from 

meeting allowance and annual bonus).
 5) Approved by the Remuneration Committee.
 6) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.
 c. Agenda to appoint the auditor and determine the audit fee
 1) Name of the auditor and the audit firm.
 2) Experience and competence of the auditor.
 3) Independence of the auditor.
 4) Years of service to the Company (in case of appointment of the current auditor) or reason for the change 

of auditor (in case of appointment of a new auditor).
 5) How the suitability of the audit fee together with other fees of the auditor is determined.
 6) Approved by the Audit Committee.
 7) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.
 d. Agenda on dividend payment
 1) Dividend policy.
 2) Actual amount to be allocated compared with the policy.
 3) Reason why dividend payment does not conform to the policy.
 4) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.
 e. Agenda to consider material matters of the Company, such as capital increase/decrease, 

amendment of regulations, business sale/dissolution/transfer/merger, etc.
 1) Details of the matter proposed.
 2) Objective, reason or necessity.
 3) Impact on the Company and its shareholders.
 4) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to cast their vote.

 1.3 The Board of Directors fully facilitates shareholder participation and voting in meetings and refrains from any  
action that may limit the opportunities of the shareholders to attend the meeting. The procedures for attending and voting  
should not be complicated or too costly for shareholders. The meeting venue should be of a sufficient size and easily  
accessible.

 1.4 The Company provides the shareholders with an opportunity to send their questions prior to the meeting date, by 
clearly determining the criteria for submission of questions in advance and duly informing the shareholders along with the delivery 
of the notice to the shareholders’ meeting. In addition, the Company also disseminates the criteria for submission of questions in 
advance on its website. The Board of Directors has prescribed the procedure for screening the questions submitted in advance 
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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 shareholders can download the proxy forms from the Company’s website. The Board determined that the Company 

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

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

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

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

shareholders’ meetings:
 1) Chairman
 2) Managing Director
 3) Chairman of the Audit Committee
 4) Chairman of the Remuneration Committee

  2.2.3 The shareholders are presented with the opportunity to pose questions to the chairpersons of the various 
committees on matters in which they are involved.

 2.3 In the shareholders’ meeting, voting is made separately for each item in the case of several items in an agenda, 
such as the election of directors.

 2.4 The Company has in place a process for vote counting, storage of voting papers for every agenda item and full 
video recording of the meetings, which is disclosed on the Company’s website. The meeting and vote counting for every agenda 
item are conducted with transparency and accountability.

 2.5 The Chairman has allocated adequate time for discussion and encourages the shareholders to express opinions 
and pose questions related to the Company to the meeting. 
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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 2018, the Company held the meeting on April 26, 2018 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 71 shareholders attended the meeting in person and by proxy or 66.2204% of the total number 
of subscribed shares. The Chairman then introduced the 8 directors of the Company who were present at the Meeting from the 
total of 9 directors, representing 88.89% comprising the Chairman and Chairman of the Remuneration Committee, and 7 other 
directors. In addition, there are including the Chairman of the Executive Committee, Managing Director, 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 2018, 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 2018, 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 
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the meeting of shareholders, the protective measures to prevent the use of inside information by the directors, management and 
employees for abusive self-dealing, and for the directors and management to disclose information regarding their interests and 
those of their related parties.

The Company has established guidelines for the equitable treatment of shareholders as follows:
1. Release of Information Prior to the Shareholders’ Meeting
 1.1 The Company informs the Stock Exchange of Thailand of the meeting schedule together with the agenda and opinions 

of the Board of Directors and disseminated this information on the Company’s website. The details of the procedures are as follows:
 1) The Company provides an opportunity for the shareholders to review the supporting information of the 

meeting on its website at least 30 days prior to the date of the shareholders’ meeting. 
 2) The supporting information of the meeting posted on the Company’s website contains the same information 

that the Company will send to the shareholders in the form of hard copy documents.
 3) The Company sends the notice of the meeting and the supporting documents to the shareholders for more 

days in advance than that stipulated by law (at least 30 days prior to the meeting date).
 1.2 The Company informs the shareholders of the various meeting rules and procedures for voting, including the voting 

rights attached to each class of shares, both in the notice of the meeting and at the shareholders’ meeting.
 1.3 The above notice of the shareholders’ meeting is fully translated into English and disseminated at the same time 

as the Thai version.
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 2018, there were no changes in the order of the agenda items or the 
addition of an agenda item and the meeting was not requested to consider any other matters other than those detailed in the 
notice of the meeting.

In addition, the directors and executives have reported their own holding and those of their spouse and minor children of the 
securirties of the Company to the Board of Directors or person assigned by the Board regularly every quarter. Such information 
has been disclosed to the Board and in the annual report.

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

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

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

Chapter 3 The Role of Stakeholders
The Company believes that the private sector is a sector that is important to the economy and society of the country and 

considers it a duty to care for the survival and sustainability of social cohesion. Thus, the Company and its subsidiaries adheres 
to its intent to operate its businesses with sustained success with consideration of all groups of stakeholders under the Premier 
Group’s business philosophy of “The Premier Business, The Premier People, The Premier Society”. The Company believes that 



205    Premier Products Public Company Limited

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 safety system and annual fire drills, as well as illumination and noise intensity measurements.

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

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

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

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

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

under the rules of fair business competition, refrains from seeking confidential information of the business competitors through 
dishonest or improper means, and refrains from discrediting competitors through slandering or take any action without the truth 
and unjustifiably.
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  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 collaboration 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 2018, the Company did not have any material dispute with the stakeholders. In addition, the Company has complied with 
relevant laws and regulations to ensure the protection of the rights of the stakeholders, such as:

 For the General Meeting of Shareholders for the year 2018, 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 
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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 2018 was a total of 6 accident cases with 4 cases of absence of which 5 
were male and 1 was female and there were no cases of illnesses or occupational diseases. The main cause 
of the accidents was unsafe actions that can be divided in 1 case from performing wrong procedure, 2 cases 
from use of improper equipment and tools, 2 cases from working at a speed that is not safe and 1 case from 
working in an unsafe location. The Company has inspection and monitoring in order to determine measures 
and guidelines to prevent any recurrence, including a monitoring process in accordance with the TIS-18001 
occupational health and safety management system standard in reducing risks, respectively, from the control 
at the source, control along the way and control of the employees themselves.

 In 2018, the Company campaigned for employees’ awareness on saving as insurance for their living their life after 
their retirement through the pension fund, which had 364 members or 56.52% of the employees, decreasing 
from the year 2017 by 8.31%. The employees also are encouraged to save with the savings cooperative, and 
at present, 300 persons or 46.58% of the employees are members, increasing from the year 2017 by 3.09%. 
The Company gives the right to employees who resigned from the cooperative to re-apply for membership 
within a period of 1 year from the date of the resignation. The Company also collaborated with the Government 
Savings Bank in organizing the people’s project to promote saving to the employees and, at present, there are 
79 employees with fixed deposit accounts at the Government Savings Bank.

 In 2018, the Company provided a total of 114 employee training courses with each employee receiving 11.03 
hours of training per person, with an average training expenditure of 1,011.52 Baht per person. The courses 
were divided into 3 groups, namely basic knowledge, supplementary knowledge and vocational knowledge, 
according to the human resources development plan.

 As regards the environment, the Company has prepared an environmental management system according to the 
ISO-14001:2015 standard by giving importance to every process throughout the supply chain from the development 
of environmentally friendly products to the continuous conservation of energy from ongoing business activities 
that helped to reduce greenhouse gas emissions by more than 3%/tonnes/Co2 annually and the systematic 
management of industrial waste. In 2018, the Company participated in the industrial potential development by 
strengthening knowledge in innovative manufacturing technology project with the provincial industry offices of 
the lower central provinces group and King Mongkut’s University of Technology North Bangkok in the use of 
waste materials to create benefits such as the use of fiberglass scrap to make tables, chairs and bricks to 
reduce the amount of fiberglass waste to be disposed externally.

 As regards the society, the Company is involved in caring for the surrounding communities to create participation 
with the communities in which its employees live, for example together with the Nong Ki Tambon Administrative 
Organization (TOA) organized the children’s day activities, together with the Triamudomsuksanomklao Kabinburi 
School set up an organic rice farming demonstration plot for the students to use in learning according to the 
sufficiency economy guidelines, together with the Enlive Foundation organized the Love Forest Love Water 
project in the Thung Pho Sub-district, Na Di District, Prachinburi Province to develop a family forest so that 
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the community and the forest can coexist sustainably, supported the PP Market project to generate income 
for the Ban Khok Khilek community by bringing vegetables grown from organic fertilizer to sell at the Premier 
Group’s headquarters and participated with the communities in various traditional activities, such as offering lent 
candles, offering of robes to monks, etc. This is part of the Company’s social responsibility that it has been 
carried out continuously and resulted in it being awarded the CSR-DIW Continuous Award under the project to 
encourage industrial factories to have social responsibility for 9 consecutive years from 2010 -2018.

 The Company’s membership of the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption 
(CAC) was renewed by the CAC Counsel to 9 March 2020 to certify that it is a company that has corruption 
prevention policies and systems and has prepared an anti-corruption manual starting from formulation of 
policies to determination of operational procedures, training to create a sense of being an honest person with 
morality and integrity, assessment of risks of fraud, monitoring, review of policies and procedures, including 
performance reporting, and the passing of policies and procedures to the subsidiaries for adoption to ensure 
the same practice. In 2018, the Company was continuously engaged in anti-corruption, such as the invitation 
of its business partners in the private sector to attend a seminar on the guidelines to becoming members of 
the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption, which was narrated by the Thai 
Institute of Directors (IOD), with 10 business partner companies attending. The Company also prepared a letter 
to notify its business partners and government agencies of its anti-corruption policy. On 6 September 2018, 
the Company participated in the anti-corruption day “Khon Thai Tuen Roo Soo Kong” activity organized by 
the Anti-Corruption Organization of Thailand (ACT) held in the Bhiraj Hall of the Bangkok International Trade & 
Exhibition Centre (BITEC), Bangna, Bangkok. The Company also organized a training course “Jariyatham Kub 
Karn Kae Toojarit Kid Tarn Song (or ethics and solving corruption using binary thinking)” narrated by speakers 
from the Office of the National Anti-Corruption Commission (NCC) in Prachinburi Province for 140 employees 
from Kabinburi and 40 employees from the head office.

 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.
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 2) The effectiveness of the disclosure process is evaluated regularly.
 1.2 The Board of Directors provides a summary of the corporate governance policy, code of conduct, risk management 

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

 1.3 The Board of Directors has arranged for the Report of the Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements 
to 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;
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 11) Direct and indirect shareholdings of major and/or substantial shareholders, directors, and senior management;
 12) Notice of the annual general meeting and extraordinary general meetings;
 13) Articles of Association, Memorandum of Association and shareholders’ agreement (if any);
 14) Policy and practices according to the principles of good corporate governance of the Company;
 15) Risk management policy and its implementation;
 16) Charter or responsibilities, qualifications and term of office of the Board of Directors, including the types 

of decisions requiring Board approval;
 17) Charter or responsibilities, qualifications and term of office of the committees;
 18) Code of conduct of the Company’s employees and directors;
 19) Code of conduct of the investor relations officer;
 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 2018, the Company 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 23, 
2018. 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). 

In 2018, 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 including at the Stock Exchange of 
Thailand’s. In addition, the Company has also replied directly via email (ircontact@pp.premier.co.th) and telephone (0-2301-1550) 
on regularly basis.

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 ofp 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 Directors 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’ Meetings
 4.1 The Company sets the schedules and agendas of the Board of Directors’ meeting in advance and notifies each 

director of the schedule so that all directors can manage time to attend the meetings.
In 2018, the Company has scheduled for the Company Board of Directors regular Meeting for year 2019 as the below table.

However, both the Company Board of Directors and the Company Audit 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;
 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);

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

 1/2019 February 15, 2019 February 15, 2019

 2/2019 May 10, 2019 May 10, 2019 
April 25, 2019

 3/2019 August 9, 2019 August 9, 2019 

 4/2019 November 8, 2019 November 8, 2019
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 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 Achievements
Section 2 : Performance Measures

2.1 Leadership
2.2 Strategy formulation
2.3 Strategy execution
2.4 Financial planning/performance
2.5 Relationships with the Board
2.6 External relations
2.7 Human resources management/relations
2.8 Succession
2.9 Product/service knowledge
2.10 Personal qualities
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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 established 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 2018, the Directors have attended seminars and training courses of the Thai Institute of Director (IOD) as follows:

 Name  Position   Training Course in 2018 Training Period
       (Days)

1. Mr. Suradej Boonyawatana Chairman and  - Digital transformations a must 1/2
  Chairman of the Remuneration   for all companies 2018
  Committee

2. Mr. Somchai Choonharas Director  - Rising Above Disruptions  1
     A call For Action 2018
    - Thailand’s 9th National  1
     Conference on Collective Action 
     against Corruption
     “Disrupting Corruption” 2018
    - NIKKEI FORUM ASIAN  1
     CONSUMERS “Winning the Hearts 
     of Powerful Asians” 2018

3. Mr. Chaiyavat Nitayaporn  Independent Director and - Rising Above Disruptions A call 1
  Member of Audit Committee  For Action Course 2018
    - The Board’s Role in CEO  1
     Succession Planning 2018
    - Dealing with Cyber Risk  1
     in The Boardroom 2018
    - Partnership in Education 2018 1
    - Cyber Issue in The Boardroom 2018 1
    - Building Trust in a Transforming  1
     Economy 2018
    - Building Strategic Agility  1
     with OKR 2018
    - Independent Director Forum 2018 1
    - Better Governance 2018 1
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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. The remuneration of the Senior Management, 
which is the authority of the Managing Director, in accordance with the operation authority manual 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 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.

11. The Board of Directors did not appoint the CG Committee as it has already acted as the CG Committee by itself. 
12. 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.
13. 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.
14. 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.
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2. Committees

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

As at December 31, 2018, the Audit Committee comprised 3 members:

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

1. Miss Chnida Suwanjutha* Independent Director, Chairman of Audit Committee 4/9

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.
  No.1 Miss Chnida Suwanjutha has absent the Audit Committee Meeting No.5-9 due to health reasons.

In 2018, 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 details of Mr.Akapun Nuanmuang as shown in Details of Directors and Executives.

Term of Office of the Audit Committee
The term of office of the Chairman of Audit Committee and Audit Committee member is 3 years. A retiring committee 

member is eligible for re-appointment. In the event of the resignation of any Audit Committee member prior to the expiration of 
their term, the appointed replacement shall hold office only for the remainder of the term of the replaced member.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee
The Audit Committee has duties and responsibilities as delegated by the Board of Directors as follows:
1) Review the Company’s financial reporting process to ensure accuracy and adequacy by coordinating with the external 

auditor and the executives responsible for financial reporting, both quarterly and annual.
2) Review that the Company has appropriate and efficient internal control and internal audit systems, 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.
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 Other transactions, within the scope of its duties and responsibilities assigned by the Company’s Board  
of Directors, which the Audit Committee considers should be disclosed to the shareholders and general  
investors.

 An opinion on the suitability of the auditor.
 An opinion on transactions with potential conflicts of interests.
 The number of audit committee meetings and attendance of such meetings by each committee member.
 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, 2018, the Remuneration Committee comprised 3 members:

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

1. Mr. Suradej Boonyawatana Chairman of Remuneration Committee 2/2

2. Mrs. Duangthip Eamrungroj  Member of Remuneration Committee 2/2

3. Miss Chnida Suwanjutha* Member of Remuneration Committee 1/2

No.3 Miss Chnida Suwanjutha has absent the Remuneration Committee Meeting No.2 due to health reasons.

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.
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Nomination Committee
Presently the Company have not appoint the Nomination Committee. However the Board of Directors excluding those who 

have the conflict of interest, acting as the Nomination Committee to consider the criteria and process for nomination of persons with 
appropriate qualifications and consistent to the the strategies of business, as well as select persons according to the determined 
nomination process and proposed to the Boards which will be proposed the Shareholders’ meeting to approve appoint the  
directors.

For the procedure to nominate the said persons, the Company selected from IOD Chartered Director and persons from 
various field which considered the qualification, seniority and experienced.

Risk Management Committee
As at December 31, 2018, the Risk Management Committee represented by 6 of senior executives members :

 Name of Risk Management Position Meetings Attended/
 Committee Member  Total Meetings (Times)
1. Miss Nattaya Nuanplub* Chairman of Risk Management Committee 3/3
2. Mr. Natthachai Puangpradith Member of Risk Management Committee 3/3
3. Mr. Pisit Satta  Member of Risk Management Committee 3/3
4. Mr. Adul Tulyasukha Member of Risk Management Committee 3/3
5. Mr. Theerasak Vongchansilp** Member of Risk Management Committee 1/1
6. Mr. Decha Kaewparuehaschai Member and Secretary of Risk Management Committee 3/3

* No.1 Miss Nattaya Nuanplub has been appointed as a Chairman of Risk Management Committee, effective from December 3, 2018.
** No.5 Mr. Theerasak Vongchansilp has been appointed as a Member of Risk Management Committee, effective from December 3, 2018.

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

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

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

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

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

during a crisis situation.

3. Selection and Appointment of Directors and Executives

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

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

the Company’s Board. The Company has a policy that not less than one-third of the Board must be independent directors and 
that it must have at least 3 audit committee members. Currently, the Company has 3 independent directors, namely Miss Chnida 
Suwanjutha, Mr. Chaiyavat Nitayaporn and Mr. Paritud Bhandhubanyong.
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The Company has defined an independent director as specified in the regulations of the Securities and Exchange Commission 
and the Stock Exchange of Thailand according to notification Tor Jor. 4/2552 of the Capital Market Supervisory Board dated 
February 20, 2009 regarding the qualifications of the independent director. Independent director means a director who has the 
following qualifications:

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

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

3. Not being a person related by blood or by legal registration as a father, mother, spouse, sibling and child, including spouse 
of children of the executive, major shareholder, controlling person of the Company or any persons that has been nominated as 
an executive or controlling person of the Company or its subsidiary companies.

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.
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2) Directors and Executives
A. Board of Directors
In the selection of directors, the Company’s Board of Directors, excluding any director with conflicts of interest, will identify 

and select qualified candidates for nomination to the Board of Directors for its approval. The Board would then nominate the 
selected candidates to the shareholders’ meeting for election and appointment. The appointment of the Company’s directors will 
be in line with the criteria prescribed in the Company’s Articles of Association as follows:

 1. The Board of Directors of the Company will comprise not less than 5 members whose appointment has been 
approved by the shareholders’ meeting and not less than half of the directors must reside in Thailand.

 2. The shareholders’ meeting elects the directors according to the following criteria and procedures:
  (1) Each shareholder shall be entitled to one share to one vote.
  (2) Each shareholder must exercise all his votes under (1) above to elect one or more nominees to be directors 

but may not divide the votes among several nominees.
  (3) Nominees who receive the largest number of votes in descending order shall be elected as directors equal to 

the number of directors to be elected at that time. In the event of that the nominees elected in subsequent order receives equal 
votes and the number of directors to be elected at that time is exceeded, the chairman of the meeting shall cast the deciding 
vote.

 3. At every annual general meeting of shareholders, one-third of the directors shall retire. If one-third is not a round 
number, the number closest thereto shall be the applicable number. 

 The directors to vacate office within the first and second year following company registration shall draw lots. In 
subsequent years, the directors serving the longest shall retire. The directors who retire by rotation are eligible for re-election by 
the shareholders.

 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.



222    Annual Report 2018

4. Governance of the Subsidiary’s Operations

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

5. Supervision of Inside Information Usage

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

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

 2) Set policies regarding trade secrets and intellectual properties. The Company has entered into confidentially agreements 
with its employees, contractors, suppliers/service providers and visitors of the Company to prevent disclosure of information or 
news of the Company and its subsidiaries that are confidential. In addition, the employees are prohibited from infringement of 
the intellectual property rights of others.

 3) The Board of Directors has set in writing the procedures for use of inside information to promote transparency, 
equality and fairness equally to all shareholders and to prevent the use of such non-public information for personal gains, as well as 
avoid criticism regarding the appropriateness of the trading of the Company’s securities. The directors, executives and employees 
of the Company must protect the secret and/or inside information of the Company and may not disclose or use such information, 
directly or indirectly, for personal gains for oneself or others. They must not trade, transfer or receive securities of the Company 
by using the Company’s secret and/or inside information except where the information has been made public and must not enter 
into any transaction by using the Company’s secret and/or inside information, which may directly or indirectly cause losses to the 
Company. They are also prohibited from trading, transferring or receiving the Company’s securities for a period of 1 month prior 
to the disclosure of the Company’s financial statements and 2 working days after the such disclosure. This requirement includes 
spouses and minor children of the directors, executives and employees of the Company. Violators of the requirements will be 
punishable according to the Company’s disciplinary rules and/or the law depending on the case.

 4) All directors and executives have a duty to report on their shareholding in the Company. In the case where the 
director or executive trades in the Company’s securities, they must also report their securities holding and the holdings of their 
spouses and minor children of the securities of the Company as prescribed by Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 
2535 within 3 working days to the Securities and Exchange Commission for further dissemination to the public. Every director and  
executive must regularly submit a report on their ownership of the Company’s shares to the Board or person assigned by the Board 
every quarter and this information must be disclosed at the Board of Directors’ meetings and in the Company’s annual report.

 5) The Board of Directors has set guidelines and procedures for reporting the interest of directors and executives as 
prescribed by Section 89/14 of the Securities and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551 (2008) and notification Tor Jor. 2/2552 of the 
Capital Market Supervisory Board.

6. Remuneration of the Auditor

1) Audit Fee
The Company and its subsidiaries paid remuneration for the audit to EY Office Ltd., the audit firm and related persons/

parties of the auditors. Person or entity related to the auditor within the past financial year are as follows:
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 Item  Company Paying Auditor Audit Fee  Audit Fee 
     (Baht) 2017 (Baht) 2018

 1 Premier Products Public Co., Ltd.  Miss Siraporn Ouaanunkun 1,480,000 1,665,000

 2 Premier Home Appliance Co., Ltd.* Miss Siraporn Ouaanunkun 30,000  -

 3 Infinite Green Co., Ltd. Miss Siraporn Ouaanunkun 560,000 560,000

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

Total Remuneration Paid for the Audit  2,110,000 2,225,000

* PHA registered its dissolution and was liquidated in 2017.
* PPG registered its dissolution and was liquidated in 2018.

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 2018 totaling 240,000 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. Application of the Corporate Governance Code for Listed Companies 2017

The Company recognizes the importance of good corporate governance and adheres to the good corporate governance 
guidelines as prescribed by the Stock Exchange of Thailand. In addition, the Company determined that there shall be a process 
to review the application of the corporate governance code for listed companies, which has been adapted to suit its business 
context, regularly each year or at least once a year. There shall be a review and the reasons why any of the principles has not 
been applied shall be recorded.

In 2017, the Company has reviewed and improved the Company Policy on Corporate Governance according to the guidelines 
of ASEAN CG Scorecard.

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.

In 2018, the Company reviewed the corporate governance code for listed companies 2017 and recorded the reasons why 
any of the principles has not been applied at its Board of Directors’ Meeting held on 10 August 2018.

8. Compliance with Good Corporate Governance Principles in Other Matters

The Company has assigned the Legal Department of Premier Fission Capital Co., Ltd. which has personnel with knowledge 
and ability 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. 
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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 
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 2018 the Company did not have any material dispute with the stakeholders.
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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.

Large Sustainable  
Social Impacts

Platforms for Engagement  
and Participation

Eco - System that leads to  
Critical Mass and Active Citizens

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:

Corporate Social Responsibilities: CSR
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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. The Company has certified as a member of the Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition against Corruption (CAC) dated on April 4, 2014 and was re-certified by the CAC Council dated March 9, 2017. 
All of these are clearly specified as the management responsibility, which are as follows:

2.1 Management Commitment
The Company is committed to push forward the anti-fraud and corruption measure system into the operating process and 

adjust management system to be transparent in accordance with the corporate governance principles. By doing so, the managing 
directors have established policies and are committed to operate the business without fraud and corruption, which is in accordance 
with the regulations of anti-corruption measure, as well as a complete promote of the resources. The Company has clarified and 
made understanding with all employees in the company and subsidiaries and related external parties to realized the importance in 
operating each procedures transparently to be in line with the regulations, policy and requirements of laws and other related regulations.

2.2 Anti-Corruption Policy
 The directors, management and employees of the Company and its business lines are prohibited from performing, 

accepting or supporting corruption in any form, whether directly and/or indirectly. This shall be applicable to all 
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subsidiary companies, including all related contractors and sub-contractors. Regular reviews on compliance with the 
anti-corruption policy shall be made, as well as reviews on implementation to ensure compliance with the policy, 
practices, regulations, rules, notifications, laws and business changes.

 The anti-corruption standard is part of business operation and it is the duty and responsibility of the Company’s 
board of directors, management, supervisors, employees at all levels and suppliers or sub-contractors to express 
their opinion regarding the practice on the implementation of the anti-corruption actions to ensure achievement of 
compliance with the policy set.

 The Company formulated its anti-corruption measures in accordance with related laws, including the principles of 
moral. Risk assessment was conducted on activities that are related or at risk for corruption and the results were 
used in preparing the operating guidelines for all related parties.

 The Company does not offer or support bribery in any form in all activities under its supervision, including supervision 
of charitable contributions, political contributions, and the offer of gifts in business transactions, and supports various 
activities with transparency and without the intention of convincing officials of the government or private sector to 
undertake inappropriate actions.

 The Company has appropriate internal control with regular reviews in order to prevent improper practices by 
employees, especially in sales, marketing and procurement.

 The Company provides knowledge on anti-corruption to its directors, management and employees to promote 
integrity, honesty and sense of responsibility in fulfilling their duties, and to show the Company’s commitment.

 The Company has in place mechanisms for transparent and accurate financial reporting.
 The Company has provided a variety of communication channels for employees and stakeholders to raise concerns 

and report suspicious circumstances with confidence of being protected from punishment, unfair transfer or 
harassment in any way, as well as appoint person(s) to investigate and monitor the complaints.

The Company has set up channels for whistle-blowing, complaints, suggestions or recommendations that indicate that the 
stakeholders are affected or are at risk of being affected by any action that may cause damages for all groups of stakeholders 
arising from its business operations or violation of laws, rules, regulations and the code of conduct by its employees, as well as 
behaviors that may indicate fraud, unfair treatment, or careless or reckless actions. Whistle-blowing or filing of complaints together 
with details and evidences can be made through the following channels:

•	 Audit	Committee
•	 Company	Secretary

Premier Products Public Co., Ltd.
No.2 Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road
Nong-bon, Prawet, Bangkok 10250
Telephone : 0-2301-1569
Facsimile : 0-2748-2063
Email : Teerapol.act@pp.premier.co.th

The whistle-blowers or filers of complaints that are employees, customers, individuals hired for work by the Company or 
other groups of stakeholders who are whistle-blowers will have their rights protected and defended according to the law or the 
guidelines set by the Company.

3. Respect Human Rights

The Company recognizes the significance of the value of human dignity and has established policies for executive officers and 
every employee to respect human rights and respect human dignity of each other as well as stakeholders, which is the universal 
principle and is considered as the significant route in operating business. The Company has a clear policy to jointly perform social 
responsibility under the core value “The Premier Business, The Premier People, The Premier Society”. 
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 Support and respect in human rights by supervising business and employees not to be involved with any violation 
of human rights activities, such as not to utilized any kind of forced labour and child labour. This also includes 
supervising to ensure that the Company and employees strictly practice in accordance with the standard of labour 
protection law.

 Respect and abided by the universal principles in hiring and treating all stakeholders with fairness on the basis of 
human dignity, by equally giving opportunities to every individuals without any discrimination and violation of basic 
rights on gender, age, religious, nationality, region, position, physical condition and political opinions.

 Monitored and follow up on subsidiaries, trade partner and stakeholders to strictly practice in accordance with 
universal principles on human rights, including protect rights of stakeholders that was damaged by the violation of 
right from the operating business in accordance with the specified laws.

 Provide working location that have good working environment and emphasized on the safety and occupational 
health in the workplace.

 Give employees opportunities to participate in management and comments on operating business or Company’s 
working procedure through “Suggestion Activities” and through different set of committees such as welfare 
committee, anti-fraud and corruption committee etc.

 Stipulate measures in protecting employees that whistle blowing about violation of human rights or treating employees 
unequally. The whistle blower will not be punish, bullied or be treated in anyway that will lead that individual to 
be unable to no longer works at the Company.

4. Treating Labour Fairly

Employees are considered as valuable resources. The Company recognized the significant in treating labour fairly and respect 
human dignity on the basis of equality. Hoping for sustainable peace in the Company and society, that is to say,

 The Company emphasized on treating employees on the basis of fairness and equality, both in opportunities to 
be promoted, transfer, welfare and compensation, as well as gives opportunities to develop without discrimination 
resulting from differences in gender, age, religious, nationality, region, political opinions, position and physical condition.

 The Company assigns the leader of all level to supervise and ensure that there is fairness in every sector by 
avoiding any unfair actions that will have an effect on the employees insecure feeling in the workplace or conduct 
any unfair harassment that creates pressure to the employees mental conditions.

 The Company emphasized on the employee development to continuously train their skills and enhanced their potential. 
 The Company equally provides welfare, medical fees, annual health check-up, health insurance and life insurance 

to all level of employees.
 The Company give opportunities to employee that was treated unfairly or encounter on any unfair action to send 

in their comments or complains directly to the supervisor that is in charge or to the managing director through 
these channels: To meet in person/ complaint through mail/ documents/ E-mail etc.

 The Company clearly stipulates guidelines that employees’ complaint/ suggestions must be clarify/ fix or put into practice.
 The company stipulates measures in protecting employee that make complaint/ whistle-blowing on treating employee 

unfairly/inequality. The employee will be protected against punishment, bullied or any action that will cause the 
complainer / the whistle-blower to be unable to continue working at the company.

5. Consumer Responsibility

The Company has obligation to “provide quality services and up to the international standard”, focuses on providing efficiency 
and quality services, which includes being professional to consumers. Service with standard helps create spiritual value 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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1. Internal Control
The Board of Directors of the Company and its Subsidiary have continuously placed importance on the internal control system 

which covered the area of finance, operation and performance to be in accordance with the related laws, rules and regulations 
since this is an important mechanism that builds the managements’ confidence in reducing business risks. Adequate, efficient 
and effective risk management are established by appropriately allocate resources in securing and maintaining properties as well 
as clearly specified risk management policy. The Audit Committee, which comprises of the independent directors, is assigned to 
supervise the internal control system and risk management system to be appropriate and efficient by applying the international 
standards framework guideline of COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) and the 
Enterprise Risk Management framework into practices. This include supervising the Company’s corporate governance system, 
ensuring that the Company practices in accordance with the related laws and policies as well as supervises to prevent conflict of 
interest, conducting related party transaction and monitoring the use of assets in order to prevent fraud or misconduct and to be 
in accordance with the rules of corporate governance guideline of Stock Exchange of Thailand, Thai Institute of Directors (IOD) 
and Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). These guidelines are adapted for a more completeness, 
in order for the Company’s performances to pursue every aspect of effective and efficient work. By which the Internal Audit 
Division will perform independently from the management and report directly to the Audit Committee as well as preformed auditing 
and evaluating the efficiency and the adequacy of the Company and its subsidiary internal control system and operations of all 
departments to be in compliance with the annual audit plan approved by the Audit Committee.

In addition, the Board of Directors has determined that all employees must adopt The Control Self-Assessment (CSA) to take 
personal responsibility and develop the internal control systems of their work system under their own responsibility in order to 
strengthen the internal control system to meet all applicable requirements to reasonably ensure that the outcome will be able to 
help achieve the Company and its Subsidiary’s objective as well as an evaluation of internal control at least once a year annually.

2. Comment of the Board of Directors on Internal Control 
The Board of Directors held the Meeting No. 5/2018 on 9 November 2018 consisted of the members of the Audit Committee, 

to comment on the assessment of the adequacy and the adequacy of the internal control systems of the Company. In 2018, 
the Company and its Subsidiary have reviewed the assessment of the adequacy of the internal control system based on “The 
assessment of the adequacy of the internal control system” of the Securities and Exchange Commission (SEC). From a review 
of internal controls and audit recommendations which focused on monitoring the efficiency and effectiveness continuously, there 
was requesting information from the executive management and approved the evaluation which prepare by the management and 
approved by the Audit Committee. From the assessment of the internal control system, 5 elements 17 principles from the internal 
control of the Stock Exchange of Thailand which based on the COSO; Organization Control, Risk Assessment, Operational Control, 
Information Systems & Data Communications and Monitoring System, concluded that no significant defects on the internal control 
systems of the Company and its subsidiary.

The Board of Directors agreed that the internal control systems of the Company and its subsidiary are sufficient and 
appropriate by providing sufficient staff to implement the system effectively. The internal control system to monitor the operations 
could protect the assets of the Company and its subsidiary by the directors or executives used illegally or without authority. As 
well as transactions with persons who may have conflicts of interest and related party to be sufficient. In consultation with the 
auditors, the Company and its subsidiary prepared financial statements in accordance with accounting standards and the disclosure 
is required by law.

Internal Control and Risk Management
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The Company and its subsidiary evaluated the internal control system aligned with the internal control framework fully 
based on the standard of The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) which are as follows: 

1) Organization’s Internal Control 
The Company and its subsidiary clearly define the targets and objectives which are measurable. The target will be reviewed 

and compared the actual outcomes to the expected ones periodically. Moreover, the Company has provided the structure 
of reporting and the organization chart classifying the duties and responsibilities, as well as determined proper authority and 
responsibility in order to reach the objectives under oversight of the Board. Additionally, the Company has established the Code 
of Ethics, Code of Business Ethics, the corporate’s good governance policies, anti-corruption policy and the conflict of interest 
which represents the adherence of moral and integrity values. The Company has determined the operation manual and manual/
procedures for organizational structure for the entire system in written document, which are regularly revised to be in conformity 
to the new standard. Furthermore, the manuals are used as operational guideline by considering from roles and responsibilities 
as well as internal control system. The Company has established personal development policy, recruitment process and employee 
performance evaluation process by applying Competency system and Key Performance Indicators: KPI to the Enterprise level, field 
of work, department, division and personal level by connecting to the employee performance evaluation results in the organization. 
Moreover the Company has recruit employees with potential to participate in the Talent and Succession Plan project to develop, 
promote and maintain personnel with knowledge and competency to stay with the Company. The Company offered training to 
provide knowledge to the employee annually in order for the employee performance to be transparent and fair to all group of 
stakeholders. A clear monitoring process and penalties are established and promote the Executives to practice in conform to the 
good corporate governance policy as specified by the Company and its Subsidiary. 

The Board of directors is independent from the management team, who possess knowledge and expertise that are beneficial 
for the business. The Company has clearly specified the roles and responsibilities of the committees and management team 
as well as supervised to ensure that the committees and the management team practices in accordance with the roles and 
responsibilities. The Board of Directors is responsible for determining the organizational structure and clear chain of command 
for a proper check and balances as well as appropriate internal control, in order to assess the efficiency of performance and to 
regularly follow its results compared with the organization’s goals. The Board of Directors’ responsibilities are to perform the 
oversight functions, develop the operations of internal control and aim to motivate, develop and keep efficient employees with 
knowledge and capability. Besides, the Board of directors also determined the personnel’s be responsible for the internal control 
to achieve the organization’s objectives. The Internal Control Division, which reports directly to the Audit Committee, will assist 
in the Company’s internal control.

In anti-corruption, the Company has provided an assessment of the risks associated with fraud within the Company, including 
a review of the implementation of anti-corruption policy. The Company has been certified as a member of Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) and are confident that the Company has adequate measures to combat and 
detect fraud and corrupt effectively.

2) Risk Assessment 
The Company and its subsidiary have clearly determined the objectives in order to identify and assess risk concerning the 

organization’s goal achievement. The Audit Committee has worked together with the management of the Company and its subsidiary 
to engage the corporate governance and risk management to meet the goals at a level acceptable to the organization and to set 
the risk management policy for everyone practices and to consider and assess the internal and external risks affecting the business 
operations. The risk identification and analysis such as strategy, operation, financial, compliance and others situation, divided by 
organizational and department, including the Corruption Risk Assessment will be determined the impact of each type of potential 
threat on the objectives within the organization. Apart from risk analysis, the Company needs to prioritize risks according to their 
impact and probability in each business process for defining the risk management plan in order to take measures to maintain 
adequate manner. The Company and its subsidiary have determined the significant policies and strategies of risk management by 
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combining the risk management with its business plan along with considering the chance of corruption in the business through 
the identification and assessment of variation which may effect on the internal control system. In addition, the Company and its 
subsidiary have followed up the circumstance and risk factors from The Control Self-Assessment (CSA) regularly, including review 
the risk factors that change both internally and externally, which might impact the organization annually. The result must be 
report to the Risk Management Sub-committee quarterly and report to the Audit Committee annually. Moreover, The Board and 
Executives are responsible for supervising the compilation of the Company’s financial report to abide by the generally accepted 
accounting standard and disclosed the information correctly, completely and timely.

3) Operational Control
The Company and its subsidiary have defined the significant policies in the business operations for using as guideline to 

operate the business systematically and efficiently as well as be able to reach the goals and objectives. There are control measures 
to reduce risks to an acceptable level. Besides, the Company has also selected and developed the general control activities with the 
technology system in order to ensure the achievement of objectives. The organization has arranged the control activities through 
the policies determined the expectation and the operational procedures in order to become the practical policies. The delegation 
of authority manual has been designed to determine the scope of authority and incur the expenditure of the management at each 
level clearly in writing. The preparation and review of the operation manual and manual/procedures for organizational structure 
and operational that suit for present. An anti-corruption manual has also been prepared in accordance with the determined policy. 
The operational structure has been organized by separating their duties and responsibilities of each position clearly in approving 
and recording transactions, and custody of assets. Furthermore, the organization will conduct the operations in strict compliance 
with laws and regulations. Internal audit Division is assigned to continuously revise the performance to be in line with the rules, 
regulations, the operation manual and manual/procedures for organizational structure to ensure that the operations are efficient  
and under adequate internal control system which includes using information system in the operation to make it fast and more 
efficient. 

Moreover, the Company and its subsidiary have impose policies, rules, and regulations in making transactions with a party 
involved with the Company, to practice in the same direction and to maintain accuracy, transparency and fairness in accordance 
with the regulations of the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Securities and Exchange Commission (SEC). 

4) Information Systems and Data Communications 
The Company and its subsidiary focus on information system and data communication and have provided the important 

information systems adequately, promote and encourage the development continuously such as providing the internal and external 
information completely, precisely and potentially in order to ensure that the internal control is able to operate as designed. 
Besides, the organization is required to achieve the objectives. The Company has set and to make the reports of all departments 
to propose the management for decision-making by using modern information technology and effective, including data security 
since data collection, data processing, storage and monitoring information so that the operational and important data using for 
the management of the executive or the various stakeholders is accurate enough and within a reasonable time in order to make 
business decisions. The Company and its subsidiary also prepare the analytical report compare between principle and reason 
with reference to the facts, accounting and financial reporting. The accounting recorded documents are completely filing with 
transparency and to be used as operation’s information. The Audit Committee has considered with the auditors, Internal Audit 
Department and those associated with the preparation of the financial statements of each quarter to ensure that the Company’s 
accounting policies in accordance with generally accepted accounting principles and appropriate to the nature of its business, 
including appropriate disclosures and additional meeting agenda beforehand.

The Company has established the proper communication channels to share duties and responsibilities, and other relevant 
topics with its employees. The Company has also set secure channels for whistle-blowing and filing of complaints regarding fraud 
and corruption. There is communication between the business units within the Company and with external parties regarding 
matters that may affect the functioning of internal control as well as specified information technology and data usage security 
policies and provide communication channel for the recipient both inside and outside the organization to conveniently and quickly 
access the data, such as Intranet and Internet system etc, as the communication channel in publicizing the Company’s news. 

The Company and its subsidiary have assigned the corporate secretary to be responsible in preparing meeting information 
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and documents prior to the meeting, provide opinion and resolution of the meeting in the minute of the Board of Directors’ 
meeting at all times.

5) Monitoring System 
The Company and its subsidiary have followed up and assessed the results of internal control to ensure that the internal 

control has operated completely and properly. There is the evaluation and prompt communication of the internal control defects for 
whom is responsible including the executive management and the Audit Committee. Additionally, the organization has tracked and 
monitored the business performance regularly by comparing the actual results with the planned objectives. In case of difference, 
each department will analyze the determinants to improve the operational guidelines effectively together with determining the 
monitoring session clearly. Besides, there is the sufficient and accurate disclosure of information concerning the connected 
transactions or the conflict of interest which are transparently verifiable. 

In 2018, the Audit Committee’s Meeting has been held 9 times. The Board of Directors provides a system to evaluate and 
monitor the internal control system covering all aspects such as accounting and finance, operations, operation compliance with 
laws/regulations, asset management, and corruption, which significantly have an impact on the Company’s reputation in order 
to solve any incurred problem. To provide for the monitoring of compliance with the internal control system regularly to ensure 
that appropriate internal controls are carried out to fully evaluate and communicate deficiencies in internal control in time to the 
person responsible. This includes senior management and the Board as appropriate. The responsible department is responsible for 
ensuring compliance with the internal control system. The internal audit department monitors compliance and reports independently 
to the Audit Committee. The Audit Committee audit and monitor the internal control system through the internal audit and act 
as auditors that follow up and evaluate work performance in accordance with International Standards for the Professional Practice 
of Internal Auditing (IIA) to ensure that evidence found from monitoring will be improved or solved appropriately and promptly. 

3. Internal Audit
The Audit Committee supervised the internal audit to build assurance and consulting independently and fairly in monitoring 

and evaluating the sufficiency of the internal control system, and monitoring the results of the improvements of the operating 
process to be appropriate, covering the Company and its subsidiary’s operation process, which are report directly to the Audit 
Committee. The purpose is to ensure that the Company’s operations maintain adequate appropriate and efficient internal control 
system along with risk management within the acceptable level and good corporate governance of the Company. The Audit 
Committee has appointed Mr. Akapan Nuanmuang, Corporate Director of Internal Audit office, to take the major responsibility 
for the Company’s internal auditor according to his appropriate qualifications in terms of independence and experiencing in the 
operation of internal control. In addition, he had attended the course concerning the internal control. The Audit Committee must 
approve decisions regarding the appointment, dismissal, and transfer of the chief audit executive. 

The Internal Audit Division develops the internal auditing to conform with the International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing. The Company assigned a self-assessment according to the IIA and stakeholder satisfaction assessment. 
Moreover, Audit Competency is imposed to assess the performance quality of internal auditors in order to continuously develop 
and improve the internal audit operation to be efficient and effective. By doing so will allow the Company to recognize the actual 
conditions and performance as well as to use such results to analyze the problems, obstacles and limitations in order to perform 
their task appropriately. This is in consistent with the development of the internal auditor to have skills, knowledge and competency 
of the international standard as well as to efficiently conduct the auditing by means of promoting and encouraging the auditors 
to participate in the knowledge of the internal audit profession training and training in the area of Company’s business group, 
including other professional knowledge and to get the professional certificate etc.

4. Risk Management 
The Board of Directors realizes the importance of risk management in the overall of the organization which is an important 

mechanism and tool in helping the organization achieve the determined objectives and goals. Therefore, the Company has set 
up a risk management policy that focuses on the improvement of the risk management system in line with the good corporate 
governance guidelines. There is also an integrated risk management that is implemented systematically and consistently throughout the 
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organization, based on the international standard which is popular and widely use by organization around the world, and is accepted 
standard of ISO 31000:2009 and COSO ERM ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – 
Enterprise Risk Management) in order to manage risks to an acceptable levels and regularly monitor risk management process. The 
Company has performed the Control Self-Assessment at all levels to work together to assess risks or associated uncertainty which 
may affect the Company’s goal achievement including incidents that may cause the organization lost the business opportunities, 
risk that may occur internally or externally. In addition, the Company has the principles that if there are either internal or external 
risks affecting the business goal achievement, the Company will adopt the risk management approaches. 

The Company has determined the risk management policy that all of executive and employees must follow. Moreover, 
the risk management has been encouraged as the organizational culture. The Company has established the risk management 
committee consisting of the senior executives of the Company who manage the risk in every way and assign to the Working 
committee of development process and risk management which consist of mid-level executives from all of its business units in 
order to monitor and analyze the risk management of each business unit. Their duties are to create and develop the operations 
following the effective risk management and internal control plans, to evaluate and monitor the operational results, and to report 
the progress of operational results to the Board of Directors.

In addition, the Company has evaluated the risks and obstacles that may have an effect on the operations together with 
assessing the adequate system of internal control in order to consider the guidelines for improving the operations to obtain the 
better operational performance with the coverage of the administration and management, marketing, selling, warehouses and 
logistics, human resources, purchasing and administrative services, financial and accounting, and credit. The Company has delegated 
to the executives who are in charge of each operation to monitor following the improvement guidelines including encouraging all 
relevant to adhere the guidelines for increasing the performance 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

From the majority of the Company’s products being from the variable products group that is directly affected by the real 
estate sector, the industry trend thus moves in the same direction as that of Thailand’s real estate sector and construction 
industry as a whole.

In 2018, there was a marginal growth in the economy in the real estate sector and the construction industry from the year 
before but there was still an intense price competition in order to maintain sales and compete for market share, which resulted 
in the net profit margin of the Company and its subsidiaries decreasing from 8.64% in 2017 to 4.29% in 2018.

2. Summary of Operating Performance

The results of operations of the Company and its subsidiaries for year then ended 31 December 2018, profit for the year 
was Baht 57.37 million, decrease by Baht 61.03 million or 51.55 percent from prior year. 

The separate financial statement of the company had net profit of Baht 24.90 million, the significant change are as follows:
1. The Company’s revenue from sale and service was Baht 1,099.19 million, decreasing from the previous year by Baht 

19.35 million, being the decrease of revenue from environmental products segment by Baht 28.35 million. However, the revenue 
from the building materials and industrial support products segment was increase by Baht 9.00 million.

2. The gross profit of the Company was Baht 314.26 million with gross profit at 28.59 percent which lower than the previous 
year which has gross profit at 30.16 percent. From the higher price competition of environmental products and from additional 
cost of project delivered from building material and industrial support products.

3. The selling expense of the Company was Baht 182.30 million, increasing from the previous year by Baht 14.07 million, 
mostly from employee expense. The ratio of selling expense to sales revenue was 16.58 percent, which higher than the previous 
year’s rate at 15.04 percent. 

4. The administrative expense of the Company was Baht 140.36 million, increasing from the previous year by Baht 9.22 million, 
being the increase in management fee by Baht 4.48 million, employee expense by Baht 3.07 million, research & development 
expense by Baht 1.27 million and the increase in other expense by Baht 0.40 million.

5. The finance cost of the Company was Baht 7.64 million, increasing from the previous year by Baht 0.49 million.
6. The income tax expenses of the Company was Baht 0.49 million, comprising of the corporate income tax in the amount 

of Baht 1.93 million and the reversal of deferred income tax in the amount of Baht 1.44 million.
The operational results of Infinite Green Co., Ltd. for the year 2018, had net profit of Baht 70.81 million. The total revenue 

from sale of electricity was Baht 241.96 million, decreasing from the previous year by Baht 4.38 million. The gross profit margin 
was at 61.78 percent, the earnings from operations before financial expense equaled to Baht 91.83 million.

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

Statement of financial position
As at 31 December

    Units: Million Baht

  2018 2017 Increase	(Decrease)
Assets  1,911.18 2,008.89 (97.71)
Liabilities  734.72 832.79 (98.07)
Shareholders’ equity 1,176.46 1,176.10 0.36

The	Significant	changes	in	the	statement	of	financial	position	are	as	follows:
1. Current investments as at 31 December 2018 amounting to Baht 3.80 million, decreasing from the previous year by Baht 

20.18 million from invested in assets, repayment loan and paid dividend during the year.
2. Trade and other receivables as at 31 December 2018 amounting to Baht 258.95 million. The decreasing by Baht 4.42 

million from from decrease in sale volume over the period. 
3. Inventories as at 31 December 2018 amounting to Baht 185.55 million increased by Baht 24.15 million from the previous 

year: finished goods increased by Baht 17.80 million, goods in transit increased by Baht 6.57 million, raw material increased by 
Baht 4.90 million but work in process decreased by Baht 5.12 million.

4. Property plant and equipment as at 31 December 2018 amounting  to Baht 1,252.81 million, decreasing by Baht 99.71 
million, mainly from acquisition assets during the year by Baht 10.94 million, depreciation expense amounting to Baht 94.99 million 
and allowance for loss on retirement from Infinite Green Co., Ltd. by Baht 15.66 million.

5. Other non-current assets as at 31 December 2018 amounted to Baht 17.28 million increasing from the previous year by 
Baht 4.31 million from refundable tax by Baht 4.87 million and others decreased by Baht 0.56 million.

6. Bank Overdraft and short-term loan from financial institution as at 31 December 2018 amounting to Baht 95.00 million, 
increasing from the previous year by Baht 17.08 million; from short-term loan increasing by Baht 21.00 million and Bank Overdraft 
decrease by Baht 3.92 million.

7. Trade and other payables as at 31 December 2018 amounted to Baht 211.31 million increasing from the previous year 
by Baht 19.61 million. The main reason is decreasing of trade payables of the Company by Baht 1.77 million, Other payables 
increasing by Baht 6.95 million and Unearned revenue and Advances Received increasing by Baht 14.43 million.

8. Long term loan from financial institution as at 31 December 2018 decreased from the previous year by Baht 150.28 million 
from repayment the Company’s loan by 17.04 million and repayment the IGC’s loan by Baht 133.24 million.

9. The Shareholders’ equity as at 31 December 2018 amounted to Baht 1,176.46 million, which Baht 944.16 million was for 
the Company only. Comparing to the company’s equity at end of year 2017 which is Baht 952.06 million, the company’s equity 
decreased Baht 7.90 million from dividend paid during the period by Baht 48.00 million and Profit for the year by Baht 40.10 million.
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FINANCIAL RATIO

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

   2018 2017 2016

Liquidity Ratio

 Current Ratio (Times) 0.95 1.08 1.26
 Quick Ratio (Times) 0.56 0.69 0.87
 Cash flow from Operations to current liabilities ratio (Times) 0.44 0.56 0.76
 Account Receivable Turnover (Times) 4.86 4.66 5.05
 Collection Period (Days) 74.01 77.20 71.23
 Inventory Turnover Ratio (Times) 10.50 10.86 11.07
 Average Inventory Turnover Period (Days) 34.30 33.14 32.52
 Payable Turnover Ratio (Times) 7.61 6.80 7.17
 Average Payment Period (Days) 47.29 52.92 50.22
 Cash Cycle (Days) 61.02 57.43 53.53

Profitability Ratio

 Gross Profit Margin (%) 34.05 35.87 37.67
 Operating Profit Margin (%) 5.86 11.02 13.98
 Other Profit Margin (%) 0.49 0.58 1.38
 Cash Flow Margin (%) 263.59 159.61 154.93
 Net Profit Margin (%) 4.29 8.64 11.47
 Return on Equity : ROE (%) 4.88 10.06 15.98

Efficiency Ratio

 Return on Total Assets : ROA (%) 2.93 5.70 8.23
 Return on Fixed Assets (%) 11.89 15.31 18.66
 Assets Turnover Ratio (Times) 0.68 0.66 0.72

Financial Policy Ratio

 Debt to Equity Ratio (Times) 0.62 0.71 0.82
 Interest Coverage Ratio (Times) 8.58 8.19 9.13
 Cash flow Coverage Ratio - Cash Basis (Times) 0.91 0.85 1.47
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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 4/9 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 2018, 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 2018 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 management system. Property 
Maintenance and administrative staff of the effective fields, we found no significant weaknesses or flaws.

Report of the Audit Committee
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3. Oversight of internal audit
The internal auditor of the company operates and report directly to the audit committee. In 2018, 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 2018 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 2018, 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 2018, the audit committee’s recommendation to the 
board for approval at the annual general meeting of shareholders the appointment of the auditor’s office EY Company Limited as 
auditors of the Company in 2019 as auditors has conducted the audit as well as they are.
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10. The self-assessment of the Audit Committee.
The Audit Committee has reviewed the scope of their actual performance in 2018, 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 2018 
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 2018, 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

 (Mr. Chaiyavat Nitayaporn)
 Member 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 2018, the Remuneration Committee has met 2 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 2018, 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 2018, 
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 87 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 communicate 
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: 15 February 2019
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Financial Statements

Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position
As at 31 December 2018



251    Premier Products Public Company Limited

Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2018
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2018
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2018
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of comprehensive income (continued)
For the year ended 31 December 2018
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2018
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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 2018
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