




คุณค่าของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
THE PREMIER VALUE 

คุณค่าของการดำาเนินธุรกิจแบบองค์รวม 
ด้วยทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน 

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์มุ่งมั่นสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ 
พนักงาน และสังคม

A holistic approach to business management is the belief 
that everythingis related to everything else 

and also a part of one another. 
Premier Group of Companies endeavors to achieve a balance 

between business, people and society at large.
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Summary of Financial Data

*กำาไรสุทธิต่อหุ้นป็นกำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
*Earnings per share is profit attributable to equity holders of the Company.

**ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์2557 มมีตอินมุตัใิหเ้สนอการจา่ยเงนิปนัผลประจำาป ี2556 ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวนัที ่24 เมษายน 
2557 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
**On February 24, 2014, the Board of Directors’ resolution to propose the distribution of dividend for the year 2013 to the Annual Meeting of  
Shareholders to be held on April 24, 2014 at the rate 0.05 Baht per share.

ข้อมูลทางการเงิน / Financial Data

สินทรัพย์รวม / Total Assets  2,317.86  2,198.51  682.94

หนี้สินรวม / Total Liabilities  1,535.46  1,951.17  621.58

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ Equity  782.40  247.34  61.36

รายได้จากการขายและบริการ / Sale and Service Revenues  1,509.78  1,301.96  896.59

รายได้รวม / Total Revenues  1,520.33  1,340.04  915.24

กำาไรขั้นต้น / Gross Profit  552.99  404.99  278.90

กำาไรสำาหรับปี / Profit for the year  149.69  72.92  36.73

อัตราส่วนทางการเงิน / Financial Ratio

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) / Gross Profit Margin (%)  36.63  31.11  31.11

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม(%) / Net Profit Margin (%)  9.85  5.44  4.01

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) / Return on Equity (%) 29.07  47.24  66.01

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) / Return on Assets (%)  6.63  5.06  6.33

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) / Earnings per Share (Baht)  0.45*  0.39  0.22

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) / Dividend per Share (Baht)  0.05**  -  -

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท
                                 (หน่วย / Unit : ล้านบาท / Million Baht)
 2556 / 2013  2555 / 2012  2554 / 2011
  ปรับปรุงใหม่ 
  / Restated
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 ผลิต จำาหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 สรรหาและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์น้ำา สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และพลังงานสะอาด

 สู่ตลาดเพื่อคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ขยายตลาดสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศที่มีศักยภาพ
 ดำาเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
 ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง
 ยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
 ดำาเนินธุรกิจภายใต้นโนบาย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 To deliver quality products and services.
 To search and develop innovative water conservation, environmental, building materials and clean energy products 

 for quality of life, social and environment.
 To expand into the AEC markets and other potential countries.
 To foster mutual prosperity of staff, the organization and society.
 To promote collaboration between specialized teams to maximize efficiency.
 To act in a moral and ethical manner and uphold Thai tradition.
 To operate under the anti-corruption policy.

Mission

Vision
วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทไทยที่เป็นผู้นำาธุรกิจด้านการอนุรักษ์น้ำา ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทันสมัยและพลังงานสะอาด ควบคู่กันไปกับ 
ความสำาเร็จในด้านสังคม องค์กร และพนักงาน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน” 

“To be leading Thai corporation doing in water conservation, modern building materials and clean energy businesses that 
enhances society, promotes organization and motivates staff to achieve sustainable success and harmony.”

พันธกิจหลัก
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สารจากคณะกรรมการ

ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2556 อุตสาหกรรม
ธุรกิจก่อสร้างได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัย
ที่สนับสนุนหลักอันได้แก่ นโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
ทำาให้เกิดการขยายส่วนต่อเมืองไปยังปริมณฑล การลงทุนของ
ภาคเอกชนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงมีการขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยจะเห็นได้จาก การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เกิด
ตามเส้นทางรถไฟฟ้าและตามโครงข่ายคมนาคมที่ขยายตัวออกไป 
โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมที่มีการเปิดตัวและ 
จำาหน่ายมากขึ้นต่อเนื่องจากปี 2555 นอกจากนี้หลังเกิดภาวะ 
น้ำาท่วมเมื่อปี 2554 ภาครัฐได้มีนโยบายการลงทุนด้านการบริหาร
จัดการน้ำาและประชากรส่วนใหญ่มีการขยับขยายถิ่นที่อยู่เพื่อ
หลีกหนีสภาพน้ำาท่วมโดยย้ายฐานที่อยู่จากเมืองไปสู่ต่างจังหวัด
ทำาให้ธุรกิจบ้านจัดสรรในต่างจังหวัดขยายตัวอย่างรวดเร็วรวมถึง
โรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ กไ็ดม้กีารปรบัปรงุโรงงานใหมแ่ละมกีาร
ขยายการลงทนุทีต่อ่เนือ่งจากป ี2555 นอกจากนีค้วามเขม้งวดทาง
ด้านกฎหมายบางประการที่ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ระบบสำารองน้ำา 
ขยายตวัอยา่งเดน่ชดั อนัไดแ้ก ่นโยบายของรฐัดา้นความปลอดภยั
ของอาคารทีบ่งัคบัใหม้รีะบบสำารองน้ำาเพือ่ปอ้งกนัอคัคภียัในอาคาร
ประเภทต่างๆ แต่ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี การขยายตัว 
ของอุตสาหกรรมเริ่มลดลงเนื่องด้วยการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำา
ทำาใหเ้กดิภาวะการขาดแคลนแรงงาน และธนาคารมคีวามเขม้งวด 
ในการปล่อยสินเชื่อ จึงทำาให้โครงการต่างๆ ชะลอตัวลง แต่ถึง
อย่างไรก็ตามในปี 2556 ภาพรวมของอุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้าง  
ก็ยังอยู่ในทิศทางบวกมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ

ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงทำาให้เห็นว่า การเติบโตและ
การขยายของธุรกิจก่อสร้างส่งผลดีต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
ในทุกๆ ส่วน ทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์
ระบบบำาบัดน้ำาเสีย ทำาให้ในปี 2556 บริษัทมีการเติบโตและ 
ผลประกอบการที่มีผลกำาไรเพิ่มขึ้นจากปี 2555 โดยมีรายได้จาก
การขายในปี 2556 จำานวน 1,123.63 ล้านบาท เติบโตจากปี 2555  
คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.86 อัตรากำาไรขั้นต้นในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ  
33.12 เพิ่มจากปี 2555 ที่มีอัตราร้อยละ 31.86 และมีกำาไรสุทธิ  
92.39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากป ี2555 จำานวน 22.35 ลา้นบาท สำาหรบั
แผนในการขยายตลาดในธุรกิจก่อสร้างนี้ บริษัทได้เริ่มขยายตลาด
ไปยงัประเทศเพือ่นบา้น โดยเฉพาะกลุม่ CLMV (กมัพชูา สปป.ลาว 
พมา่ และเวยีดนาม) เพือ่เตรยีมตวัในการเปดิรบัประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 และบริษัทจะยังคงมีแผนการขยาย
และรักษาตลาดภายในประเทศไว้ด้วยเช่นเดียวกัน

ในส่วนของธุรกิจพลังงานสะอาด ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุน
ในบริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์จำานวน 3 โครงการ ที่มีกำาลังการผลิต โครงการละ 5 MW 
รวม 15 MW ตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาคกไ็ดด้ำาเนนิการเสรจ็สมบรณูท์ัง้ 3 โครงการโดยโครงการแรก 

ได้เปิดดำาเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2553 และอีก 2 โครงการ 
ได้เปิดดำาเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2556 จึงเป็นไปตามกำาหนด
เวลาและงบประมาณที่ได้วางแผนไว้ ทำาให้ผลการดำาเนินงานของ
บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด ในปี 2556 มีกำาไรสุทธิ 66.65 ล้านบาท  
โดยมีกำาลังการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 19,125,541 KWh คิดเป็น 
รายได้รวม 220 ล้านบาท และจากการดำาเนินธุรกิจพลังงาน 
ทดแทนนีท้ำาใหบ้รษิทัสามารถตอ่ยอดธรุกจิดา้นสนิคา้วสัดกุอ่สรา้ง 
โดยเปิดตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) เพื่อเสริมศักยภาพ 
ในด้านธุรกิจสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเป็นผู้นำามากว่า 38 ปี ทั้งเป็นการ
สร้างทีมงานด้านการตลาดและด้านการขาย ให้ครอบคลุมตลาด
ด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น

สำาหรับการลงทุนในบริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์  
จำากดั ซึง่ประกอบธรุกจิเปน็ผูจ้ดัจำาหนา่ยเครือ่งใชไ้ฟฟา้ทีม่คีณุสมบตั ิ
ในการประหยดัพลงังาน ภายใตต้ราสนิคา้ “MIRAGE” ในป ี2556 ไดม้ ี
ขยายเครอืขา่ยผูแ้ทนจำาหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศซึง่ไดร้บั 
การตอบรับเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะจากตลาด AEC นอกจากนี ้
เพือ่เปน็ประโยชนต์อ่การแขง่ขนัในตลาดและลดตน้ทนุสนิคา้บรษิทั 
การได้มีการพัฒนาระบบจัดส่งสินค้าให้ มีความรวดเร็วและเข้าถึง
ครอบคลุมในทุกพื้นที่อีกด้วย

การดำาเนินงานด้านสร้างคุณค่าให้กับสังคม บริษัทให้ความสำาคัญ 
กับทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ
โดยเฉพาะ เรือ่งของน้ำาและพลงังานสะอาด เพือ่สรา้งคณุภาพชวีติ 
ทีด่ใีหก้บัคนในสงัคมอยา่งยัง่ยนื บรษิทัไดย้ดึถอืในคณุคา่หลกัของ 
องคก์รกลุม่บรษิทัพรเีมยีรท์ีมุ่ง่มัน่ในการสรา้งความสำาเรจ็บนความ 
ยัง่ยนืรว่มกนั ทัง้ธรุกจิ พนกังานและสงัคม บรษิทัไดเ้ขา้รว่มโครงการ  
CSR-DIW ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous และ CSR-DIW Advance  
นอกจากนี้จากการดำาเนินธุรกิจในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด จากผลผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้ในปี 2556  
สามารถลดคารบ์อนไดออกไซดไ์ดถ้งึ 10,317 ตนั เทยีบเทา่การปลกู 
ต้นไม้ได้ถึง 70,285 ต้นหรือคิดเป็นพื้นที่ปลูกป่ามากกว่า 351 ไร่  

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ยังคงยึดมั่นและ
ใหค้วามสำาคญักบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ยีดึหลกัคณุธรรม บรหิาร
กจิการใหม้คีวามโปรง่ใส ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล มุง่มัน่บรหิารงาน  
ทุ่มเททำาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและพัฒนาศักยภาพการ
ดำาเนินงานในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

คณะกรรมการบริษทัขอขอบคณุผูท้ี่มสี่วนเกีย่วข้องทกุฝา่ย  
ทัง้ลกูคา้ คูค่า้ พนัธกจิทางธรุกจิ ผูถ้อืหุน้ และพนกังานทกุทา่นทีไ่ด้
ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา

คณะกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)
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Message From Board of Directors

During the first and second quarters of 2013, the construction 
industry expanded steadily with the main contributing factor being the 
infrastructure investment policies that led to the expansion of the city into 
the suburbs. The investment by the public sector in the real estate business  
grew rapidly. This can be seen from the number of new real estate 
investment projects along the sky train routes and along the extended 
transportation network, especially the condominium constructions projects 
launched and sold that increased steadily from 2012. In addition, after the 
flood in 2011 the government has a policy to invest in water management 
and most of the population has moved their place of residence to avoid 
flooding by moving out of the city into the provinces. This has led to the 
rapid growth of the housing development business in the provinces. The 
industrial factories also made improvements to their facilities and there were 
investment expansions that continued from 2012. Furthermore, there are 
some strict legal issues that have supported the significant growth of the 
water storage system products, namely the government policy for building 
safety that requires installation of water storage systems for protection 
against fires in various types of buildings. However, in the third and fourth 
quarters of the year the expansion of the industry has started to decline 
due to the adjustment of the minimum wage that caused labour shortage 
and stricter bank lending, which resulted in the slowing down of various 
projects.  Nevertheless, in 2013 the construction industry on the whole 
showed a more positive trend than the other industries.

From the factors mentioned above, it is apparent that the growth 
and expansion of the construction industry has affected the business  
operations of the Company positively in all areas, both the building materials 
and the wastewater treatment systems. As a result, in 2013 the Company 
had grown and its operating results showed an increase in profit from 
2012. Revenue from sales for 2013 was 1,123.63 million Baht, which is a 
growth from 2012 of 6.86 per cent. Gross profit margin in 2013 was 33.12 
per cent, which is higher than the 31.86 per cent in 2012. Net profit was 
92.39 million Baht, which increased by 22.35 million Baht from 2012. For 
its market expansion plan for the construction business, the Company has 
started to expand its market into neighbouring countries, especially the 
CLMA group (Cambodia, Laos PDR, Myanmar and Vietnam), in preparation 
for the opening of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. The 
Company still has plans to continue to expand and maintain its domestic 
market as well.

As for the clean energy business in which the Company has 
invested in Infinite Green Co., Ltd. for the construction of 3 solar power 
plants with production capacity of 5 MW each, totaling 15 MW, for 
sale under the power purchase agreement with the Provincial Electricity  
Authority, the construction of all 3 plants have been completed.  The first 

plant commenced commercial operation in December 2010 and the other 
two plants commenced commercial operation in April 2013, which is in 
accordance with the planned schedule and budget. This resulted in the 
operating results of Infinite Green Co., Ltd. in 2013 showing net profit of 
66.5 million Baht and the company having a total electricity production 
capacity of 19,125,541 kWh. Total revenue was 219,996,166 Baht. The 
operation of the renewable energy business has allowed the Company to 
extend its building materials business by opening the market for products 
for the solar power systems installed on rooftops (solar rooftop systems) 
and to enhance the capability of its environmental business for which the 
Company has been a leader for over 38 years. This also assists in the building  
of the marketing and sales team to better cover the real estate market.

For the investment in Premier Home Appliance Co., Ltd. that  
operates as a distributor of electrical appliances with energy-saving features 
under the brand “MIRAGE”, in 2013 there was an expansion of the dealer 
network, both domestically and internationally, that received satisfactory 
acceptance, especially from the AEC markets. In addition, for the benefit 
of competition on the market and to reduce product costs, the Company 
has developed its product distribution system to be quicker and to have 
more comprehensive access to all areas.

In creating value for society, the Company focuses on all segments 
and emphasizes on caring for the environment and conservation of nature, 
especially in regards to water and clean energy, in order to sustainably 
create a better quality of life for people in society. The Company adheres 
to the core value of the Premier Group that is committed to jointly create 
harmonious alignment of success for its business, people and society. 
The Company has continuously participated in the CSR-DIW project of 
the Department of Industrial Works, Ministry of Industry and received the  
CSR-DIW Continuous and CSR-DIW Advance awards. In addition, the electric 
from the solar power plant of clean energy business, which produced in 
2013, can reduce carbon emission by 10,317 tons, which is equivalent to 
planting 70,285 trees or over 351 rai of afforested land.

Premier Products Public Co., Ltd. remains committed and focused 
on good corporate governance, adherence to moral principles, transparent 
business management under the principles of good governance, committed  
management, dedication to performing duties at fullest capacity, and  
improvement of every aspect of operation in order to build the confidence 
of the shareholders, investors and all stakeholders.

The Board of Directors would like to extend its gratitude to all 
parties involved, including its customers, trade partners, business alliances, 
shareholders and employees, for their continuous support of the operations 
of the Company.

Directors of 
Premier Products Public Co., Ltd.
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 5.  นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
 Mr. Chaiyavat Nitayaporn
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 Independent Director and and Member of the Audit Committee
 6.  นายเอกราช กลัดพันธุ์

 Mr. Ekkarat Kladpan
 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 Director and Managing Director
 7.  นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

 Mr. Paritud Bhandhubanyong
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 Independent Director and and Member of the Audit Committee
 8.  นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

 Mrs. Walairat Pongjitt
 กรรมการ/Director

 1.  นายสุรเดช บุณยวัฒน
 Mr. Suradej Boonyawatana
 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
 ประธานกรรมการค่าตอบแทน
 Chairman, Chief Executive Officer and
 Chairman of Remuneration Committee
 2.  นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

 Mrs. Duangthip Eamrungroj
 กรรมการ และกรรมการค่าตอบแทน
 Director and Member of Remuneration Committee
 3.  นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ

 Miss Chnida Suwanjutha
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการค่าตอบแทน
 Independent Director, Chairman of the Audit Committee and 
 Member of Remuneration Committee
 4.  นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง

 Mrs. Pensri Dettingeng
 กรรมการ/Director

คณะกรรมการ
Board of Directors
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 1.  นายสุรเดช บุณยวัฒน
 Mr. Suradej Boonyawatana
 ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
 ประธานกรรมการค่าตอบแทน
 Chairman, Chief Executive Officer and
 Chairman of Remuneration Committee
 2. นายเอกราช กลัดพันธุ์

 Mr. Ekkarat Kladpan
 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 Director and Managing Director
 3. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์

 Mr. Montol Hunsakunarom
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด/
 ขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
 Assistant Managing Director–Marketing/ 
 Sales for Building Material Products Unit
 4.  นางสาวณัฐญา นวลพลับ

 Miss Nattaya Nuanplub
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน
 Assistant Managing Director–Finance Unit

 5. นายสุรศักดิ์ ภัสสร
 Mr. Surasak Passorn
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด/ 
 ขายผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด
 Assistant Managing Director–Marketing/ 
 Sales for Clean Energy Products Unit
 6. นายพรสันต์ ชูเทพ

 Mr. Pornsun Chutep
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคลและระบบงาน
 Assistant Managing Director–Human Resources and Systems Unit
 7.  นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์

 Mr. Natthachai Puangpradith
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโรงงาน
 Assistant Managing Director–Factory Unit
 8.  นายเดชา แก้วพฤหัสชัย

 Mr. Decha Kaewparuehaschai
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด/ 
 ขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม
 Assistant Managing Director–Marketing/ 
 Sales for Environmental Products Unit

คณะผู้บริหาร
Management Team
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Education
  Bachelor’s degree of Industrial Technology, Eastern Washington State 

 University, U.S.A.
Training from Thai Institute of Directors (IOD)
  Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Class 19/2004
  Training on Finance for Non-Finance Director (FND) Course, Class 12/2004
  Training on Director Certification Program (DCP) Course, Class 97/2007
  Training on Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 

 Course, Class 1/2011
  Training on Role of the Compensation Committee (RCC) Course, Class 15/2012

Percentage of Shareholding (%) : 1.97%
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
  1999 – Present Chief Executive Officer of the Environmental Business, 

  Premier Group of Companies
  2004 – Present  Director, Premier Fission Capital Company Limited 
  2004 – Present  Director, Premier Home Appliance Company Limited
  2005 – Present  Director, Premier Technology Public Company Limited
  2008 – 2012  Chief Executive Officer, Premier Products Company 

  Limited
  2011 – Present  Director, Infinite Green Company Limited
  May 2012 – Aug. 2012 Chairman, Premier Products Company Limited
  Aug. 2012 – Present  Chairman and Chief Executive Officer,

   Premier Products Public Company Limited
 Feb.  2013 – Present Chairman of Remuneration  Committee ,

  Premier Products Public Company Limited
  Sep. 2013 – Present  Director, PP Wind Energy Company Limited 
  Present  Director, Companies in the Premier Group 

  of Companies
  Present  Director, Kulthorn Premier Company Limited

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาตร ีIndustrial Technology, Eastern Washington State University,  

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

 รุ่นที่ 1 ปี 2554  
  หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15 ปี 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 1.97%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2542 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธรุกจิสิ่งแวดล้อม 

  กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
  2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
  2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากดั
  2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ เทคโนโลย ีจำากดั (มหาชน)
  2551 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั 
  2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั
  พ.ค. 2555 – ส.ค. 2555 ประธานกรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั
  ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
  ก.พ. 2556- ปัจจบุนั ประธานกรรมการค่าตอบแทน  

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
  ก.ย. 2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั พพี ีวนิด์ เอน็เนอร์จ ีจำากดั
  ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทัในกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
  ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั กลุธรพรเีมยีร์ จำากดั

นายสุรเดช บุณยวัฒน
อายุ 63 ปี
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สิงหาคม 2555
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22  กุมภาพันธ์  2556

Mr. Suradej Boonyawatana 
Age 63 Years 
Chairman and Chief Executive Officer 
Date of Appointment : 22 August 2012
Chairman of Remuneration Committee
Date of Appointment : 22 February 2013

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
Details of Directors and Executives
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คุณวุฒิทางการศึกษา 
  Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC),  

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP) รุ่นที่ 22  ปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2535 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ เทคโนโลย ีจำากดั (มหาชน)
  2539 – 2555  กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั
  2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด  

  (มหาชน)
  2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
  2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากดั
 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติ้ง จำากดั (มหาชน)
  ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
  2555 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั
 ก.พ. 2556- ปัจจบุนั กรรมการค่าตอบแทน  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั 

  (มหาชน)
  ก.ย. 2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั พพี ีวนิด์ เอน็เนอร์จ ีจำากดั
  ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทัในกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
  ปัจจบุนั  ผู้อำานวยการใหญ่ สายงานสนบัสนนุ 

  กลุ่มบรษิทั พรเีมยีร์

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ 
อายุ 58 ปี 
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สิงหาคม 2555
กรรมการค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22  กุมภาพันธ์  2556

Mrs. Duangthip Eamrungroj 
Age 58 Years
Director
Date of Appointment : 22 August 2012
Member of Remuneration Committee
Date of Appointment : 22 February 2013

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

 INSEAD, France 
  Master’s degree of Business Administration, Thammasat University
 Bachelor’s degree of Mechanical Engineering, Chulalongkorn University
  Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
  Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Class 22/2004

Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
  1992 – Present Director, Premier Technology Public Company Limited
  1996 – 2012  Director, Premier Products Company  Limited
  2001 – Present  Director, Premier Enterprise Public Company Limited
  2004 – Present  Director, Premier Fission Capital Company Limited
  2004 – Present  Director, Premier Home Appliance Company Limited
  2007 – Present  Director, Premier Marketing Public Company Limited
  Aug. 2012 – Present Director, Premier Products Public Company Limited
  2012 – Present  Director, Infinite Green Company Limited
  Feb. 2013 – Present Member of Remuneration Committee, Premier Products 

  Public Company Limited
  Sep. 2013 – Present Director, PP Wind Energy Company Limited
  Present  Director, Companies in the Premier Group of Companies
  Present  Group Corporate Director, Corporate Affairs, 

  Premier Group of Companies



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

12

นายเอกราช กลัดพันธุ์
อายุ 55 ปี
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สิงหาคม 2555

Mr. Ekkarat Kladpan
Age 55 Years
Director and Managing Director
Date of Appointment : 22 August 2012

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2550 – 2555  กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด
  ส.ค. 2555 – ธ.ค. 2556 กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ

   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
  ก.ย. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พพี ีวนิด์ เอน็เนอร์จ ีจำากดั
  1 ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

Education
  Bachelor’s Degree of Civil Engineering, Kasetsart University

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
  Training on Director Certification Program (DCP) Course, Class 151/2011

Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
  2007 – 2012 Director  and  Managing Director, 

  Premier Products Company Limited
 Aug. 2012 – Dec.2013 Director  and  Managing Director, 

  Premier Products Public Company Limited
 Sep. 2013 – Present  Director, PP Wind Energy Company Limited
 1 Jan. 2014 - Present Director, Premier Products Public Company Limited
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คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคำาแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556
 หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 7 ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2539 – 2555 กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั
  2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
  2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากดั
  ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
  ก.ย. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พพี ีวนิด์ เอน็เนอร์จ ีจำากดั
  ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทัในกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
  ปัจจบุนั  ผู้อำานวยการอาวโุส สายสนบัสนนุ 2 

  กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์

Education
  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
Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
  1996 – 2012  Director, Premier Products Company Limited
  2009 – Present  Director, Premier Fission Capital Company Limited
  2009 – Present  Director, Premier Home Appliance Company Limited
  Aug. 2012 – Present Director, Premier Products Public Company Limited
  Sep. 2013 – Present Director, PP Wind Energy Company Limited
  Present  Director, Companies in the Premier Group of Companies
  Present  Senior Corporate Director, Corporate Affairs 2, 

  Premier Group of Companies

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ 
อายุ 51 ปี
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
22 สิงหาคม 2555

Mrs. Walairat Pongjitt
Age 51 Years
Director
Date of Appointment : 
22 August 2012

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาโท การบรหิารธรุกจิภาคเอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาการเงนิและการธนาคาร 

 มหาวทิยาลยัรามคำาแหง
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2539 – 2555 กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด
  2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด
  2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิทั พรเีมยีร ์โฮม แอพพลายแอนซ ์จำากดั
  ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)
  2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด
  ก.ย. 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด
  ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
  ปัจจุบัน  ผู้อำานวยการอาวุโส สายสนับสนุน 3 

  กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

Education
  Master of Public Administrative, National Institute of Development 

 Administration (NIDA)
  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

Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
 1996 – 2012 Director, Premier Products Company Limited
 2009 – Present Director, Premier Fission Capital Company Limited
 2009 – Present Director, Premier Home Appliance Company Limited
 Aug. 2012 – Present Director, Premier Products Public Company Limited
 2012 – Present  Director, Infinite Green Company Limited
 Sep.2013 – Present  Director, PP Wind Energy Company Limited
 Present  Director, Companies in the Premier Group of Companies
 Present  Senior Corporate Director, Corporate Affairs 3, 

  Premier Group of Companies

นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
อายุ 57 ปี 
กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 
22 สิงหาคม 2555

Mrs. Pensri Dettingeng 
Age 57 Years
Director
Date of Appointment : 
22 August 2012



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สาขาการเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 Post Graduate for Advance Studies in Economic & Social Studies, The Victoria  

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

 ภาครฐัร่วมเอกชน รุ่น 37 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
 ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 1495

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97 ปี 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2544 – 2553  ผู ้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ 

  การค้าระหว่างประเทศกลาง กระทรวงยตุธิรรม
 2544 – ปัจจบุนั ผู้ประนีประนอม ประจำาศาลทรัพย์สินทางปัญญา 

  และการค้าระหว่างประเทศกลาง กระทรวงยตุธิรรม
 2545 – 2550  ที่ปรกึษาสถาบนัที่ปรกึษาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพ

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

  ประเมนิผลงาน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ
 2550 – 2554  ประธานกรรมการ อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัต ิ 

  ของผู ้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต  
  สภาวชิาชพีบญัชี
 2550 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิสาขาการเงนิและการบญัช ี 

  สำานกังาน ก.พ.
 2551 – 2554  คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

  กรมสรรพากร
 เม.ย. 2555 – ส.ค. 2555 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั
 ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
 ก.พ. 2556- ปัจจบุนั กรรมการค่าตอบแทน  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั 

  (มหาชน)
 ธ.ค. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บรษิทั พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน)
 ปัจจบุนั  คณบด ีคณะบญัช ีวทิยาลยัเทคโนโลยสียาม

นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
อายุ 72 ปี 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สิงหาคม 2555
กรรมการค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22  กุมภาพันธ์  2556

Miss Chnida Suwanjutha 
Age 72 Years
Independent Director and Chairman of the Audit Committee
Date of Appointment : 22 August 2012
Member of Remuneration Committee
Date of Appointment : 22 February 2013

Education
  Master of Business Administration (Finance), National Institute of 

 Development Administrative (NIDA)
  Post Graduate for Advance Studies in Economic & Social Studies, The Victoria 

 University 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

Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
  2001 – 2010 Associate Judge, The Central Intellectual Property 

  and International Trade Court, Ministry of Justice
  2001 – Present Conciliator, The Central Intellectual Property and 

  International Trade Court, Ministry of Justice
  2002 – 2007  Advisor, Thailand Innovative Administration Consultancy 

  Institute, Office of the Civil Service Commission
  2004 – Present Committee of Monitoring and Evaluation, 

  Suan Dusit Rajabhat University
  2007 – 2011 Chairman, Subcommittee consideration of the 

  applicant for registration as a CPA, Federation of  
  Accounting Professions
  2007 – Present Qualified Person Committee of Financial and Accountant, 

  Office of the Civil Service Commission
  2008 – 2011  Committee Bureau of Tax Auditing Standards, 

  The Revenue Department
  Apr. 2012 – Aug. 2012 Independent Director and Chairman of the Audit 

  Committee, Premier Products Company Limited
  Aug. 2012 – Present Independent Director and Chairman of the Audit 

  Committee, Premier Products Public Company Limited
  Feb. 2013 – Present  Member of Remuneration Committee, Premier Products 

  Public Company Limited
  Dec. 2013 – Present Independent Director and Chairman of the Audit 

  Committee, Premier Enterprise Public Company Limited
  Present Dean, Faculty of Accountancy, Siam Technology College
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คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาตร ีนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97 ปี 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.02%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2552 – 2555 ที่ปรกึษาผู้บงัคบัการ วชริาวธุวทิยาลยั
  2554 - ปัจจบุนั กรรมการที่ปรึกษาวชิราวุธวิทยาลัย ด้านกำากับคณะ 

  วชริาวธุวทิยาลยั
  2555 - ปัจจบุนั กรรมการที่ปรกึษาวชริาวธุวทิยาลยั ด้านวชิาการ 

  วชริาวธุวทิยาลยั
  เม.ย. 2555 - ส.ค. 2555 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั
  ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
อายุ 63 ปี 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สิงหาคม 2555

Mr. Chaiyavat Nitayaporn 
Age 63 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

Percentage of Shareholding (%) : 0.02%
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
  2009 – 2012 Advisor to the Headmaster, Vajiravudh College
  2011 – Present Member of Boarding Houses Advisory Board, 

  Vajiravudh College
  2012 – Present  Member of Academic Advisory Board, Vajiravudh 

  College
  Apr. 2012 – Aug. 2012 Independent Director and Member of the Audit 

  Committee, Premier Products Company Limited
  Aug. 2012 – Present Independent Director and Member of the Audit 

  Committee, Premier Products Public Company Limited
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นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 
อายุ 59 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 สิงหาคม 2555

Mr. Paritud Bhandhubanyong
Age 59 Years
Independent Director and Member of the Audit Committee
Date of Appointment : 22 August 2012

คณุวฒุทิางการศกึษา 
  ปรญิญาเอก Doctor of Metallurgical Engineering มหาวทิยาลยัโตเกยีว 

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 71 ปี 2551 
  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 105 ปี 2551
  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที่ 36  ปี 2554 
  หลกัสตูร Role of the  Compensation  Committee (RCC) รุน่ที่ 13 ปี 2554

สดัส่วนการถอืหุน้ในรษิทั (%) : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
  2540 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
  2542 – 2550  ผู้อำานวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
  2551 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

  เทคโนโลยีแห่งชาติ
  2553 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)
  เม.ย. 2555 - ส.ค. 2555  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด 
  ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

Education
  Doctorate of Metallurgical Engineering, University of Tokyo, Japan
 Master’s degree of Business Administration, Thammasat University
 Master’s degree of Industrial Engineering, Chulalongkorn University
 Bachelor’s degree of Industrial Engineering, Chulalongkorn University

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
 Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Class 71/2008
 Training on Director Certification Program (DCP) Course, Class 105/2008
 Training on Audit Committee Program (ACP) Course, Class 36/2011
 Training on Role of the Compensation Committee (RCC) Course, Class 13/2011

Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
 1997 – Present Independent Director, 

  Premier Technology Public Company Limited
 1999 – 2007 Executive Director, 

  National Metal and Materials Technology Center
 2008 – Present Advisor to the President, National Science and Technology 

  Development Agency.
 2010 – Present Executive Director, Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
 Apr. 2012 – Aug. 2012 Independent Director and Member of the Audit Committee,

  Premier Products Company Limited
 Aug. 2012 – Present Independent Director and Member of the Audit Committee,

  Premier Products Public Company Limited
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นายมณฑล หรรษคุณารมณ์  
อายุ 42 ปี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการ 
ตลาด/ขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง : 
1 มีนาคม 2556

Mr. Montol Hunsakunarom 
Age 42 Years
Assistant Managing Director– 
Marketing/Sales for Building 
Material Products Unit
Date of Appointment : 
1 March 2013

นายเดชา แก้วพฤหัสชัย
อายุ 46 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการ
ตลาด/ขายผลิตภัณฑ์ส่ิงแวดล้อม
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง :
1 มิถุนายน 2555

Mr. Decha Kaewparuehaschai
Age 46 Years
Assistant Managing Director–  
Marketing/Sales for Environmental  
Products Unit
Date of Appointment : 
1 June 2012

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

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 182 ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2547 – 2555 รองประธานบรหิาร บรษิทั เอส บ ีเรยีลตี้ จำากดั
  2555 – 2556 ผู้จดัการใหญ่ 

  บรษิทั รสีลัท์พลสั อนิเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำากดั
  ม.ีค. 2556 – ธ.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายการตลาด/ขาย

   ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้าง 
   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
  1 ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ

   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

Education
  Master of Business Administration, Texas A&M University Commerce, 

 U.S.A.
  Bachelor’s degree of Business Administration, Chulalongkorn University      

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
  Training on Director Certification Program (DCP) Course, Class 182/2013

Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
  2004 – 2012 Vice President, S.B. Realty Company Limited
  2012 – 2013 General Manager, 

  Result Plus International Trading Company Limited
  Mar. 2013 – Dec. 2013 Assistant Managing Director-Marketing/Sales for 

   Building Material Products Unit,
   Premier Products Public Company Limited
  1 Jan. 2014 - Present Managing Director,

   Premier Products Public Company Limited

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ (อตุสาหการ) มหาวทิยาลยัขอนแก่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2548 – 2555  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ขาย 

  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด
  2555 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด/ขาย

  ผลิตภัณฑ์ส≠ิ่งแวดล้อม 
  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

Education
 Master of Business Administration, National Institute of Development 

 Administration (NIDA)
 Bachelor’s degree of Industrial Engineering, Khon Kaen University

Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
 2005 – 2012  Department Manager-Marketing/Sales, 

  Premier Products Company Limited
 2012 – Present  Assistant Managing Director-Marketing/Sales for 

  Environmental Products Unit,
  Premier Products Public Company Limited
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ (MBA – Finance) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (ABAC)
  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ (อตุสาหการ) มหาวทิยาลยัขอนแก่น
  ประกาศนยีบตัร

 C.P.K.(Certified Purchasing Knowledge)
 C.P.S. (Certified Purchasing Specialist)
 Financial Management for Executive by Chulalongkorn University
 Professional Property Valuation by Agency for Real Estate Affair
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2551 – 2554 ผูจ้ดัการโครงการ บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
 2555 – ม.ีค. 2556 ผู้จดัการโครงการงานวศิวกรรม 

  บรษิทั พรเีมยีร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากดั
 เม.ย. 2556 – พ.ค. 2556  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด/ขายผลติภณัฑ์พลงังานทดแทน 

   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
 ม.ิย. 2556 – ปัจจบุนั  ผู ้ช ่วยกรรมการผู ้จัดการ สายการตลาด/ขาย 

   ผลติภณัฑ์พลงังานสะอาด 
   บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

Education
  Master of Business Administration (Finance), Assumption University of 

 Thailand (ABAC)
  Bachelor’s degree of Industrial Engineering, Khon Kaen University
  Certificate

 C.P.K. (Certified Purchasing Knowledge)
 C.P.S. (Certified Purchasing Specialist)
 Financial Management for Executive by Chulalongkorn University
 Professional Property Valuation by Agency for Real Estate Affair
Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
  2008 – 2011   Project Manager, 

   Premier Fission Capital Company Limited
  2012 – Mar. 2013  Project Engineering Manager,

   Premier Fission Capital Company Limited
  Apr. 2013 – May 2013  Depa r tmen t  Manage r -Ma r ke t i ng /Sa l e s 

   for Renewable Energy Products, 
   Premier Products Public Company Limited
  Jun. 2013 – Present  Assistant Managing Director-Marketing/Sales 

   for Clean Energy Products Unit, 
   Premier Products Public Company Limited

นายสุรศักดิ์ ภัสสร
อายุ 43 ปี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการ 
ตลาด/ขายผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง : 
1 มิถุนายน 2556

Mr. Surasak Passorn 
Age 43 Years
Assistant Managing Director–  
Marketing/Sales for Clean  
Energy Products Unit
Date of Appointment : 
1 June 2013

นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์ 
อายุ 47 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายโรงงาน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
1 มิถุนายน 2555

Mr. Natthachai Puangpradith
Age 47 Years
Assistant Managing Director–  
Factory Unit
Date of Appointment : 
1 June 2012

คณุวฒุทิางการศกึษา 
  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
  ปรญิญาตร ีวศิกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวทิยาลยัขอนแก่น

สดัส่วนการถอืหุน้ในรษิทั (%) : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
  2550 – 2553 ผูจ้ดัการโรงงานกบนิทรบ์รุ ีบรษิทั พรเีมยีร ์โพรดกัส ์จำากดั
  2553 – 2554  ผู้จัดการโครงการและพัฒนาธุรกิจ 

  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด
  2554 – 2555  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง 

  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด 
  2555 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโรงงาน 

  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

Education
  Master of Business Administration, National Institute of Development 

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

Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
 2007 – 2010  Kabinburi Factory Manager, 

  Premier Products Company Limited 
 2010 – 2011  Project & Business Development Manager, 

  Premier Products Company Limited
 2011 – 2012  Department Manager-Marketing/Sales for Building 

  Material Products,
  Premier Products Company Limited
 2012 – Present  Assistant Managing Director-Factory Unit,

  Premier Products Public Company Limited
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นางสาวณัฐญา นวลพลับ
อายุ 51 ปี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 
1 พฤษภาคม 2550

Miss Nattaya Nuanplub 
Age 51 Years
Assistant Managing Director–
Finance Unit
Date of Appointment : 
1 May 2007

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปรญิญาตร ีสาขาวชิาการบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต (CPA) เลขทะเบยีน 3828

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2550 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายสนบัสนนุ 

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั
 2555 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายการเงนิ 

  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

Education
 Bachelor of Accounting, Faculty of Economics, Kasetsart University
 Certified Public Account No. 3828

Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
 2007 – 2012  Assistant Managing Director-Support Unit, 

  Premier Products Company Limited
 2012 – Present  Assistant Managing Director-Finance Unit, 

  Premier Products Public Company Limited

นายพรสันต์ ชูเทพ
อายุ 55 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน 
ทรัพยากรบุคคลและระบบงาน
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง :
1 มิถุนายน 2556

Mr. Pornsun Chutep
Age 55 Years
Assistant Managing Director–  
Human Resources and Systems Unit 
Date of Appointment :   
1 June 2013

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ปรญิญาโท รฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง
  ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2551 – พ.ค. 2556  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด 
  มิ.ย. 2556 – ปัจจุบัน ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานทรพัยากรบคุคลและ

  ระบบงาน 
  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)
Education
  Master of Political Science, Ramkhamhaeng University
  Bachelor’s degree of Political Science, Ramkhamhaeng University

Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
  2008 – May 2013  Department Manager-Human Resources and 

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

  and Systems Unit, 
  Premier Products Public Company Limited



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

20

นายเอกพันธุ์ นวลเมือง
อายุ 50 ปี
ผู้ตรวจสอบภายใน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
16 พฤษภาคม 2555

Mr. Akapun  Nuanmuang
Age 50 Years
Internal Auditor
Date of Appointment : 
16 May 2012

คณุวฒุทิางการศกึษา 
  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยับูรพา
  MINI MBA จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 ประกาศนยีบตัรบณัฑติชั้นสงู (การสอบบญัช)ี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ 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

สดัส่วนการถอืหุน้ในรษิทั (%) : ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั
  2538 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

  บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำากัด
  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน)                                                             
  บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำากัด
  บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล จำากัด
  2555 – ปัจจุบัน  ผู้อำานวยการงานตรวจสอบภายใน

  บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด

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 ISO 31000 - 2009 / COSO - ERM

Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
 1995 – 2012  Department Manager, Internal Audit Office,

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

  Premier Fission Capital Company Limited

คุณวุฒิทางการศึกษา 
  บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
  ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางกฎหมายธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
  เนตบิณัฑติไทย สำานกัอบรมการศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา
  นติศิาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
  2528 – 2535 ที่ปรกึษากฎหมาย บรษิทั ดทีแฮล์ม จำากดั
 2535 – 2544 ทนายความ บรษิทั พบีเีอสลอว์ จำากดั
 2544 – 2545  ทนายความหุ้นส่วน 

  บรษิทั สำานกักฎหมายนทอีนิเตอร์เนชั่นแนล จำากดั
 2545 – ปัจจบุนั  ผู้อำานวยการงานกฎหมาย/ทะเบยีน  

  กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์

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

Training from Thai Institute of Directors (IOD)
 Training on Company Secretary Program (CSP) Course, class 6/2004

Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
  1985 – 1992  Legal Advisor, DKSH (Thailand) Limited
 1992 – 2001 Lawyer, PBS Law Limited
 2001 – 2002 Partner, Natee International Law Office Limited
 2002 – Present Corporate Director, Legal and Corporate Registration, 

  Premier Group of Companies

นายธีระพล จุฑาพรพงศ์
อายุ 49 ปี 
เลขานุการบริษัท
วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง : 
10 สิงหาคม 2555

Mr. Teerapol Juthapornpong
Age 49 Years
Company Secretary  
Date of Appointment : 
10 August 2012
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โครงสร้างองค์กร
Organization Chart

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

ผู้ตรวจสอบภายใน
Internal Auditor

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

เลขานุการบริษัท
Company Secretary

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

Risk Management 
Committee

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการตลาด/ขายผลิตภัณฑ์

พลังงานสะอาด
Assistant Managing Director
Marketing/Sales for Clean 

Energy Products Unit

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการตลาด/ขายผลิตภัณฑ์

วัสดุก่อสร้าง
Assistant Managing Director 
Marketing/Sales  for Building 

Material Products Unit

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการตลาด/ขายผลิตภัณฑ์

สิ่งแวดล้อม
Assistant Managing Director 

Marketing/Sales for
Environmental Products Unit

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานทรัพยากรบุคคล

และระบบงาน
Assistant Managing Director 

Human Resources and 
systems Unit

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการเงิน

Assistant Managing Director 
Finance Unit

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายโรงงาน

Assistant Managing Director 
Factory Unit

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
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รายชื่อบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
List of Companies in Premier Group of Companies

1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชช่ัน แคปปิตอล จำากัด       (PFC)
2. บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน) (PE)
3. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำากัด            (PC2000)
4. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซ่ิง จำากัด (PIL)
5. บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำากัด (PB)
6. บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำากัด (PLMS)
7. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จำากัด (มหาชน) (PM)
8. บริษัท พี.เอม.ฟูด จำากัด (PMF)
9. บริษัท พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตร้ี จำากัด (PCI)
10. บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำากัด (PFP)
11. บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) (PT)
12. บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำากัด (DCS)
13. บริษัท พรีเมียร์ มอเตอร์ จำากัด (PMC)
14. บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำากัด (PMB)
15. บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำากัด (PRH)
16. บริษัท รายาเฮอริเทจ จำากัด (RYH)
17. บริษัท ซีแฮริเออร์ จำากัด (SHR)
18. บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำากัด (SP)
19. บริษัท หมู่บ้านเสรี จำากัด (MS)
20. บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ต้ีส์ โฮลด้ิง จำากัด (SPH)
21. บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล จำากัด (PGCAP)
22. บริษัท สาระสุข จำากัด (SRS)
23. บริษัท พรีเมียร์ ทีดีโอ จำากัด (PTDO)
24. บริษัท ลิคควิเดชัน 5 จำากัด (LQ5)
25. บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จำากัด (P-PET)
26. บริษัท ภัตตาคาร เซโต้ จำากัด (Seto)
27. บริษัท ศูนย์พรีเมียร์สุขุมวิท จำากัด (PSC)
28. บริษัท เสรี แอสเซ็ทส์ จำากัด (SA)
29. บริษัท พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส จำากัด (PAM)
30. บริษัท พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด (PMN)
31. บริษัท อิมพีเรียล อีเก้ิล จำากัด (IME)
32. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำากัด (PPlanner)
33. บริษัท พรีเมียร์ ซีอี จำากัด (PCE)
34. บริษัท แอลพีซีอี จำากัด (LPCE)
35. บริษัท พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (PID)
36. บริษัท เสนานี จำากัด (SNE)

1. Premier Fission Capital Co., Ltd.       (PFC)
2. Premier Enterprise PCL. (PE)
3. Premier Capital (2000) Co., Ltd.            (PC2000)
4. Premier Inter Leasing Co., Ltd. (PIL)
5. Premier Brokerage Co., Ltd. (PB)
6. Premier LMS Co., Ltd. (PLMS)
7. Premier Marketing PCL. (PM)
8. P.M. Food Co., Ltd. (PMF)
9. Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI)
10. Premier Frozen Products Co., Ltd. (PFP)
11. Premier Technology PCL. (PT)
12. Datapro Computer Systems Co., Ltd. (DCS)
13. Premier Motors Co., Ltd. (PMC)
14. Premier Metro Bus Co., Ltd. (PMB)
15. Premier Resort & Hotel Co., Ltd. (PRH)
16. Raya Heritage Co., Ltd. (RYH)
17. Sea Harrier Co., Ltd. (SHR)
18. Seri Premier Co., Ltd. (SP)
19. Moo Ban Seri Co., Ltd. (MS)
20. Seri Properties Holding Co., Ltd. (SPH)
21. Premier Global Capital Co., Ltd. (PGCAP)
22. Sarasuk Co., Ltd. (SRS)
23. Premier TDO Co., Ltd. (PTDO)
24. Liquidation 5 Co., Ltd. (LQ5)
25. Premier Pet Products Co., Ltd. (P-PET)
26. Seto Restaurant Co., Ltd. (Seto)
27. Premier Sukhumvit Center Co., Ltd. (PSC)
28. Seri Assets Co., Ltd. (SA)
29. Premier Alternative Motors Co., Ltd. (PAM)
30. Premier Manufacturing Co., Ltd. (PMN)
31. Imperial Eagle Co., Ltd. (IME)
32. Premier Planner Co., Ltd. (PPlanner)
33. Premier CE Co., Ltd. (PCE)
34. LPCE Co., Ltd. (LPCE)
35. Premier Infrastructure Development Co., Ltd. (PID)
36. Senanee Co., Ltd. (SNE)



ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Environmental Products

ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด
Clean Energy Business

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน  
Energy-saving Electrical Appliances

การประกอบธุรกิจ
Nature of  Business

ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม
Building Materials and Industrial Support Products
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 เดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทได้ร่วมลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์โดยการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท อินฟินิท กรีน  
จำากัด (IGC) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25.01 ของทุนจด
ทะเบยีนจำานวน 247 ลา้นบาท และในป ี2555 บรษิทัไดท้ยอยลงทนุ
เพิ่มใน IGC โดย ณ วันที่ 26 กันยายน 2555 บริษัทถือหุ้นใน IGC  
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.64 ทำาให้ IGC มีสถานะเป็นบริษัทย่อย ทั้งนี้  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทถือหุ้นใน IGC คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 
ร้อยละ 75.60 ของทุนจดทะเบียนของ IGC จำานวน 600 ล้านบาท 

 เดือนธันวาคม 2554 บริษัท ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด (PHA) จำานวน 9,997 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนของ PHA โดย PHA ได้ดำาเนินธุรกิจ
จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 บริษัทได้จดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 217.50 
ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 
82.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 เดือนกันยายน 2556 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พีพี 
วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด (PPW) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานลม โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท  
บริษัทถือหุ้นจำานวน 99,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน และในเดือนธันวาคม 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PPW ได้มี 
มตใิหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนของ PPW อกี 34 ลา้นบาท โดยใหค้ณะกรรมการ 
ทยอยเพิ่มทุนเป็นคราวๆ ได้ ตามความจำาเป็นในการใช้เงินทุน

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัทมีบริษัทย่อย 3 แห่ง โดยมีการประกอบธุรกิจของ

บริษัทย่อยดังนี้

99.97 %

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด (IGC)บริษัท พรีเมียร์ โฮม 
แอพพลายแอนซ์ จำากัด (PHA)

บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด 
(PPW)

75.60 % 99.99 %

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2518 ภายใต้ชื่อบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำากัด 
เพือ่ประกอบธรุกจิผลติ และจดัจำาหนา่ยผลติภณัฑเ์พือ่สิง่แวดลอ้ม 
โดยเริ่มต้นจากการผลิต และจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ถังบำาบัดน้ำา
เสีย ภายใต้ตราสินค้า “SATS” ซึ่งจัดเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่าย
รายแรกและรายเดียวในประเทศที่ผลิต และจัดจำาหน่ายให้แก่ผู้
บริโภคทั่วไป ภายใต้เทคโนโลยีจาก Matsushita Electric Works 
Ltd. ประเทศญี่ปุ่น บริษัทประสบความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องในด้าน
การตลาดจนทำาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่
ประชาชนทั่วไปและเป็นที่มาของการเรียกถังบำาบัดน้ำาเสียว่า “ถัง
แซทส์” มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ต่อมาได้ขยายขอบเขตการดำาเนิน
ธุรกิจครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำาบัด
น้ำาเสียและระบบสำารองน้ำารวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
และอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำาในธุรกิจกลุ่ม
ผลติภณัฑเ์พือ่สิง่แวดลอ้มดา้นระบบบำาบดัน้ำาเสยีและระบบสำารอง
น้ำา และเป็นหนึ่งในผู้นำาการผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้างและอุตสาหกรรม บริษัทมีที่ตั้งสำานักงานใหญ่อยู่ที่อาคาร
พรีเมียร์เพลซ เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวง 
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานผลิตขนาด
พื้นที่ประมาณ 46 ไร่ ตั้งอยู่ที่ เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำาบล
หนองกี่ อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

เพื่อขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และสร้างความมั่นคงในด้านรายได้ให้กับบริษัทในระยะยาว 

 บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด (PHA)
PHA ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี

คุณสมบัติประหยัดพลังงาน ภายใต้ตราสินค้า “MIRAGE” ซึ่งเป็น
ตราสินค้าของ PHA เอง โดยเป็นการจัดจำาหน่ายผ่านลูกค้าที่เป็น
รา้นคา้จำาหนา่ยเครือ่งใชไ้ฟฟา้ทีม่ศีกัยภาพกวา่ 300 รายทัว่ประเทศ 
และประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด (IGC)  

IGC เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจัดอยู่ใน
ประเภทผูผ้ลติไฟฟา้เอกชนรายเลก็มาก (Very Small Power Produce 
หรือ VSPP) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และไดร้บัการสนบัสนนุจากโครงการสนบัสนนุพลงังานทดแทนของ
สำานกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยแหลง่รายได้ 
หลักมาจากค่าไฟฟ้าและเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)  
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด (PPW)

PPW ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็น
ไปได้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งเป็นธุรกิจที่
สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานสะอาด และเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพในการขยายธรุกจิของบรษิทั ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการดำาเนนิ
การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Business Overview
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business by purchasing the ordinary shares of Infinite Green Co., Ltd. 
(IGC) equal to 25.01% of its registered capital of 247 million Baht.  
In 2012, the Company made additional investments in IGC and  
as at September 26, 2012, the Company held 66.64% of IGC’s  
shares, which made it a subsidiary company. As at December 31, 
2013, the Company’s held 75.60% of IGC’s registered capital of  
600 million Baht. 

 In December 2011, the Company purchased 9,997 ordinary 
shares or 99.97% of the registered capital of Premier Home Appliance 
Co., Ltd (PHA). PHA operates as a distributor of electrical appliances 
with energy-saving features. 

 On August 22, 2012, the Company converted into a public 
company limited and increased its registered capital from 217.50  
million Baht to 300 million Baht through the issuance of 82.50 million 
capital increase ordinary shares with a par value of 1 Baht per share.

 In September 2013, the Company established PP Wind 
Energy Co., Ltd. (PPW) to study the feasibility of entering into the wind  
power plant business with a registered capital of 1 million Baht. The 
Company holds 99,997 shares or 99.99% of the registered capital of  
PPW. In December 2013, the shareholders’ meeting of PPW approved the  
increase of its registered capital by another 34 million Baht with the Board  
of Directors to gradually increase capital according to its needs for funds.

Shareholding Structure of the Group of Companies
Shareholding structure of Premier Products Public Co., Ltd. and 

its subsidiaries as at December 31, 2013
The Company has 3 subsidiaries and the details of their  

business operation are as follows:

Significant Changes and Major Developments
Premier Products Public Co., Ltd. was incorporated on  

December 2, 1975 under the name Premier Products Co., Ltd.  
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, which made them known and popular  
among the general public and was the origin of why wastewater 
treatment tanks are called “SATS tanks” up 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 consid-
ered 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.

To expand its investment into the environmentally-friendly 
business and to create stability in terms of revenue for the Company 
in the long term:

 In May 2011, the Company jointly invested in the solar power 

99.97 %

Premier Products Public 
Co., Ltd.

Infinite Green 
Co., Ltd (IGC)

Premier Home Appliance 
Co., Ltd. (PHA)

PP Wind Energy 
Co., Ltd. (PPW)

75.60 % 99.99 %

 Premier Home Appliance Co., Ltd. (PHA)
PHA operates as a distributor of electrical appliances with 

energy-saving features under the brand “MIRAGE”, which is its own 
brand. PHA’s distribution is made through over 300 customers that are 
electrical appliance stores nationwide and in countries in the ASEAN 
Economic Community (AEC).
 Infinite Green Co., Ltd (IGC)

IGC is a producer of electricity from solar power that is clas-
sified 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.
 PP Wind Energy Co., Ltd. (PPW)

PPW was established with the objective of studying the  
feasibility of conducting the wind power plant business, which is a  
business that is in line with the business of the clean energy group  
and will help to increase the potential for business expansion of  
the Company. PPW is now in the process of studying the feasibility 
of the business.
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โครงสร้างรายได้
               ปี 2555
รายได้รวม  ดำาเนินการโดย  %การถือหุ้นของบริษัท       ปี 2556          ปรับปรุงใหม่           ปี 2554

    ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท - 717.49 47.19 682.29 50.91 623.27 68.10
2.กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง บริษัท - 405.34 26.67 369.25 27.56 273.32 29.86
 และอุตสาหกรรม   
3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า PHA 99.97 166.95 10.98 190.61 14.23 - -
 ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
4.กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า พลังงานสะอาด* IGC 75.60 220.00 14.47 59.81 4.46 - -
รวมรายได้จากการขายและบริการ   1,509.78 99.31 1,301.96 97.16 896.59 97.96
รายได้อื่น#   10.55 0.69 38.08 2.84 18.65 2.04
รายได้รวม   1,520.33 100.00 1,340.04 100.00 915.24 100.00

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

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และ
 กลุม่ผลติภณัฑว์สัดกุอ่สรา้งและอตุสาหกรรม

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

แบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 
 ระบบบำาบัดน้ำาเสีย

ปัจจุบันวัสดุที่ใช้ในการผลิตถังบำาบัดน้ำาเสียโดยทั่วไปมี
ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ ไฟเบอร์กลาสและวัสดุพลาสติกโพลีเอทิลีน  
บริษัทเป็นผู้นำาในการผลิตและจัดจำาหน่ายระบบบำาบัดน้ำาเสีย 
ที่ผลิตจากวัสดุประเภทไฟเบอร์กลาส ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ถังบำาบัด 
น้ำาเสียของบริษัทผลิตภายใต้หลายตราสินค้าของบริษัท เช่น SATS   
AEROWHEEL AEROMAX ECO-TANK และ AEROTOL เป็นต้น  
ซึง่เปน็ทีน่ยิมและยอมรบักนัอยา่งกวา้งขวางในดา้นคณุภาพ ความ
ทนทานและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี สำาหรับ
ถังบำาบัดน้ำาเสียของบริษัทมีทั้งระบบเติมอากาศและระบบไม่เติม
อากาศ โดยผลิตภัณฑ์ระบบบำาบัดน้ำาเสียของบริษัทแบ่งตามการ
ใช้งานเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- ระบบบำาบัดน้ำาเสียสำาหรับบ้านพักอาศัย เช่น ถังแซทส์ 
ถังอีโคแท้งค์ ถังไบโอโทล บ่อดักไขมันพี.พี

- ระบบบำาบดัน้ำาเสยีสำาหรบัอาคารขนาดกลางถงึใหญ ่และ
โรงงาน ไดแ้ก ่ถงัแอโรโทล ถงัแอโรวลี ถงัแอโรแมกซ ์ถงัซเูปอรแ์ซทส ์
และบ่อดักไขมัน พี.พี. 

 อุปกรณ์สำาหรับระบบบำาบัดน้ำาเสีย ได้แก่ อุปกรณ์ปั๊มน้ำา
เสียซูรูมิ เครื่องเติมอากาศซูรูมิ เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว และ
เครื่องเติมอากาศฟลุ๊คส์ 

 ระบบสำารองน้ำา บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายถัง
เก็บน้ำาซึ่งผลิตจากไฟเบอร์กลาสและพลาสติกโพลีเอทิลีน ภายใต้
ตราสินค้า “PP” ถังเก็บน้ำาของบริษัทสามารถแบ่งตามขนาดได้ 2 
ประเภท คือ 

- ถังเก็บน้ำาทั่วไปโดยมีขนาดความจุตั้งแต่ 500-4,000 ลิตร 
ซึ่งเหมาะสำาหรับบ้านพักอาศัย รวมถึงอาคารต่างๆ และ

- ถังเก็บน้ำาขนาดใหญ่โดยมีขนาดความจุตั้งแต่ 5,000-
100,000 ลิตร ซึ่งเหมาะสำาหรับอาคารหรือโรงงานต่างๆ  

โดยในปี 2556 ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ Smart 
Tank ที่เริ่มวางจำาหน่ายในปลายปี ซึ่งได้เริ่มใช้ในโครงการหมู่บ้าน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อย  มีการประกอบธุรกิจโดยแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 4 กลุ่มดังนี้
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Nature of Business

Environmental Products Group and
 Building Materials and Industrial  
 Support Products Group

 Characteristics of the Products or Services
Environmental Products Group 

The products in the Environmental Products Group can be 
divided into the following types:

 Wastewater treatment system
At present, the raw material generally used in the manufac-

ture of wastewater treatment tanks consists of two types, namely,  
fiberglass and polyethylene. The Company is a leader in the  
manufacture and distribution of wastewater treatment systems  
made from fiberglass. The Company produces wastewater treatment  
products under many of its own brands, such as SATS, AEROWHEEL,  
AEROMAX, ECO-TANK, AEROTOL, etc. that are popular and  
widely accepted in terms of quality, durability and number of varieties  
of products that can fully meet the different needs of the various 
customer groups. The Company manufactures both the aerobic and 

              2012 
Consolidated Income Operated By Share-holding%          2013           Restated          2011  

   Million Baht  %  Million Baht   %  Million Baht   %
 
1. Environmental products The Company   -    717.49 47.19 682.29  50.91 623.27  68.10
  2. Building materials and The Company  -    405.34 26.67 369.25 27.56  273.32 29.86   
   industrial support products  
3. Energy-saving electrical   PHA 99.97 166.95 10.98 190.61 14.23  -  -  
   appliances
4. Clean energy business*  IGC  75.60    220.00 14.47 59.81 4.46 -  -  
Sales and Service Income   1,509.78 99.31      1,301.96  97.16  896.59  97.96            
Other income#   10.55 0.69 38.08  2.84  18.65  2.04  
Total Income   1,520.33 100.00 1,340.04 100.00  915.24  100.00  

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

anaerobic wastewater treatment tanks and its wastewater treatment 
system can be divided by usage into 2 types as follow:

- Wastewater treatment system for houses, such as SATS and 
ECO-TANKS, BIOTOL and P.P. grease trap.

- Wastewater treatment system for medium to large build-
ings and factories, namely, AEROTOL, AEROWHEEL, AEROMAX and 
SUPERSATS tanks and P.P. grease trap. 

 Wastewater treatment equipment, namely, Tsurumi waste 
water pump and Tsurumi, Air Pure and Fuchs aerators.

 Water storage system. The Company is a manufacturer 
and distributor of water storage tanks made from fiberglass and  
polyethylene under the brand “PP”, which can be divided into  
two types by size as follows:

- Water storage tanks for general use with capacities ranging 
from 500-4,000 litres suitable for houses and buildings, and

- Large water storage tanks with capacities ranging from 5,000-
100,000 litres suitable for buildings or factories.

In 2013, the Company has introduced a new product the Smart 
Tank that was launched at the end of the year, which is now starting 

The business of the Company and its subsidiaries is divided into 4 product groups as follows:

Income Structure



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

28

จัดสรรของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำา นอกจากนั้นยัง 
พัฒนาสินค้าระบบการนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่ ภายใต้ตราสินค้า  
MAXFiL เป็นระบบกรองน้ำาที่เหมาะกับอาคารขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำาในปริมาณที่สูง 
โดยสามารถนำาน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัดแล้วกลับมาเข้าระบบกรอง
น้ำานี้ เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของอาคาร และ
ยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก กับการสร้างภาพ
ลักษณ์แก่องค์กร

 การให้บริการและดูแลระบบบำาบัดน้ำาเสีย
บรษิทัใหบ้รกิาร รบัออกแบบ แนะนำา และดแูลจดัการระบบ

บำาบัดน้ำาเสียทั้งระบบบำาบัดน้ำาเสียขนาดเล็กจนถึงระบบบำาบัด
น้ำาเสียขนาดใหญ่ของอาคารประเภทต่างๆ แบบครบวงจร โดย
บรษิทัจะมุง่เนน้การวเิคราะหห์าสาเหตขุองความผดิปกตขิองระบบ
บำาบัดน้ำาเสียและการแก้ไขระบบบำาบัดน้ำาเสียให้แก่ลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการให้บริการซ่อมแซม
อุปกรณ์สำาหรับระบบบำาบัดน้ำาเสียทุกชนิดให้แก่ลูกค้าทั่วไป โดยมี
ประเภทการให้บริการดังนี้

- การให้บริการระบบบำาบัดน้ำาเสียขนาดเล็ก
- การให้บริการระบบบำาบัดน้ำาเสียขนาดใหญ่
- การให้บริการซ่อมอุปกรณ์สำาหรับระบบบำาบัดน้ำาเสีย
และเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ที่นำาน้ำาที่ผ่านการบำาบัดกลับมา

ใช้ใหม่ (water recycle system) ตามลักษณะความต้องการในการ
ใช้งานอีกด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม

บริษัทดำาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่ทำาจากซีเมนต์เสริมใยแก้ว  
ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง วัสดุอะครีลิค และเหล็กขึ้นรูป รวมถึงการ
ผลติผลติภณัฑต์ามความตอ้งการของลกูคา้ และผลติภณัฑส์ำาหรบั
งานโครงการ โดยสามารถแบง่ประเภทของแตล่ะผลติภณัฑไ์ดด้งันี้

 ผนังเบาสำาเร็จรูป
 ระบบกันเสียง
 ปูนปั้นลายประดับตกแต่งอาคาร
 หลังคาและผนังเหล็กสำาหรับอาคารและโรงงาน
 อ่างอาบน้ำา และอุปกรณ์สำาหรับห้องน้ำา
 ท่อสำาหรับสารเคมี ถังบรรจุสารเคมี และอุปกรณ์ทนต่อ

  สารเคมี
ในปี 2556 บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่

ดังนี้
 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน

หลังคา (Solar rooftop) โดยบริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง 
ผู้วางระบบและเป็นผู้นำาเข้าอุปกรณ์สำาคัญของระบบ Solar rooftop 
อาทิ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ (Solar 
inverter) แผงพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ (Solar PV module) 
ฯลฯ เพื่อนำามาออกแบบติดตั้งให้มีขนาดระบบ Solar rooftop ที่มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ เหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ พลงังาน
ไฟฟ้าที่ได้จากระบบ Solar rooftop เป็นพลังงานสะอาดที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบายหลักในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท

 การตลาดและการแข่งขัน 
กลยุทธ์การแข่งขัน

การดำาเนินธุรกิจของบริษัท ต้องอาศัยความเชื่อมั่นในด้าน
คณุภาพของสนิคา้และการใหบ้รกิารเปน็หลกัและจากผลงานทีผ่า่น
มานานกว่า 38 ปี เป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพของสินค้าและบริการ
ทีด่ทีีม่ใีหแ้กก่ลุม่ลกูคา้ ซึง่ทำาใหบ้รษิทัไดร้บัความไวว้างใจจากกลุม่
ลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ในดา้นคณุภาพของสนิคา้ การสง่มอบทีต่รง
ต่อเวลา รวมถึงคุณภาพของการให้บริการหลังการขาย โดยบริษัท
มีกลยุทธ์การแข่งขันดังนี้

(1) ด้านคุณภาพของสินค้า
(2) ด้านการบริหารต้นทุนของสินค้า
(3) ด้านการกำาหนดราคาของสินค้า
(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด
(5) ด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความตรง 

 ต่อเวลา
(6)  ด้านการให้บริการก่อนการขายและหลังการขาย
(7)  ดา้นการพฒันาและแนะนำาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ออกสูต่ลาด 

 อย่างต่อเนื่อง 
(8)  ด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่าย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 

ที่เกี่ยวกับระบบบำาบัดน้ำาเสีย ระบบสำารองน้ำาและผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก ดังนั้นกลุ่มลูกค้า
ของบริษัทจึงเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยสามารถแยกออกได้เป็น 4 
กลุ่มหลัก ได้แก่ 

(1) อาคารที่พักอาศัย/หมู่บ้านจัดสรร
(2) โรงงานอุตสาหกรรม
(3) อาคารขนาดใหญ่ 
(4) โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทอาคารขนาดใหญ่มี

สัดส่วนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่ม
อาคารที่พักอาศัย/หมู่บ้านจัดสรร และกลุ่มโครงการก่อสร้าง 
ระบบสาธารณูปโภค ตามลำาดับ

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะขยายการส่งออกไปยังกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศที่มีศักยภาพ  เนื่องจาก
เล็งเห็นโอกาสจากการที่ประเทศเหล่านี้เริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่ง
แวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาในด้านมลพิษทางน้ำาเพิ่มขึ้น  
การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย

สำาหรับช่องทางการจัดจำาหน่ายในประเทศของบริษัทสามารถ 
แบ่งได้เป็น 2 ช่องทาง ได้แก่  

(1) การขายให้กับลูกค้าเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และ
ลูกค้าทั่วไป บริษัทจะเน้นเจ้าของโครงการ ทั้งโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร โครงการก่อสร้างอาคาร โรงงานต่างๆ หรือขายตรงผ่าน
ผู้รับเหมาหรือสถาปนิก ซึ่งเป็นผู้กำาหนดลักษณะสินค้าที่ใช้ใน
โครงการ สำาหรับกลยุทธ์การจัดจำาหน่ายแบบการขายตรงประกอบ
ดว้ย การใชพ้นกังานขาย การจดัตัง้สำานกังานขาย และ การจดังาน
นิทรรศการ/สื่อสิ่งพิมพ์/เว็บไซต์ของบริษัท 
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to be used in housing projects of many leading property developers.  
In addition, the Company has developed the reuse water system under 
the brand MAXFiL, which is a water filtration system that is appropriate  
for use in medium to large buildings, as well as industrial factories that 
use large amounts of water. Treated wastewater can be passed through 
this water filtration system for reuse, which will to help reduce the cost 
to the building owners and also promote conservation of the global 
environment together with building a good corporate image.

 Wastewater treatment system monitoring and maintenance 
services

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

- Services for small wastewater treatment systems 
- Services for large wastewater treatment system 
- Repair services for wastewater treatment system equipment.
This is supplemented by the reuse water system, which allows 

treated wastewater to be brought back for reuse according to usage 
type as well.
Building Materials and Industrial Support  
Product Group

The Company operates as a manufacturer and distributor of 
building materials and industrial support products made from glass  
reinforced cement, fiberglass reinforced plastic, acrylic and forged steel, 
as well as products made to customer requirements and products for 
project work. The types of products can be divided as follows:

 Precast lightweight wall panels
 Noise barrier systems
 Decorative moldings
 Metal roofing and sidings for buildings and factories
 Bathtubs and bathroom accessories
 Chemical corrosion resistant pipes, tanks and fittings.

In 2013, the Company expanded its business by adding new 
products as follows:

 Solar power system installed on roofs (solar rooftop system) 
where the Company is the designer, installer, and system integrator. The 
Company is also an importer of major equipment for the solar rooftop 
system, such as solar inverters that convert the variable direct current 
output into a utility frequency alternating current and solar PV modules, 
for design and installation of solar rooftop systems of appropriate  
sizes for maximum efficiency and suitable for customers’ needs. Elec-
tricity from the solar rooftop system is clean, environmentally friendly 
energy, which is consistent with the Company’s main policy for busi-
ness operations.

 Marketing and Competition
Competitive Strategy

The business operations of the Company rely mainly on confidence  
in the quality of its products and services. Its accomplishments over 
more than 38 years are testimony of the good quality of the products 
and services it provides to its customers. This has helped the Com-
pany to continuously win the trust of its customers in product quality,  
on-time deliveries and quality of after-sale services. The Company has 
the following competitive strategies:

(1) Product quality
(2) Product cost management
(3) Product pricing
(4) Marketing promotions
(5) On-time deliveries of products and services
(6) Provision of pre-sale and after-sale services.
(7) Continuous development and introduction of new products 

into the market
(8) Development of distribution channels.

Target Customer Group
As the Company’s products are mainly composed of products  

related to the wastewater treatment and water storage systems 
and products used in buildings and industrial factories, therefore, the  
Company’s customer groups consist mostly of customers in the real 
estate and industrial businesses. The Company’s customers can be 
divided into 4 main groups, namely: 

(1) Residential buildings/housing estates
(2) Industrial factories
(3) Large buildings
(4) Infrastructure projects. 
The largest target customer group is the large buildings  

group followed by the industrial factories group, the residential  
building/housing estates group and the infrastructure projects group, 
respectively.

The Company has a policy to expand exports to the ASEAN 
Economic Community (AEC) markets and other potential countries as it 
recognizes the opportunity from increased awareness of these countries 
of environmental problems, especially increased water pollution.  
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,  

including 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.
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(2) การขายผา่นตวัแทนจำาหนา่ย สำาหรบัการขายในประเทศ
ตัวแทนจำาหน่ายของบริษัทจะเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างในประเทศ 
เช่น ร้านโฮมมาร์ท ร้านบุญถาวร ร้านสยามโกลบอลเฮาส์ รวมถึง
ร้านวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมีทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
ซึ่งตัวแทนจำาหน่ายของบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมาอย่าง
ยาวนาน นอกจากนี้บริษัทยังมีการจำาหน่ายไปยังตัวแทนจำาหน่าย
ในต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทมีการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน
จำาหน่าย โดยพิจารณาจากการดำาเนินธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างและ
ประปา ที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี 
แนวโน้มอุตสาหกรรม 

จากการเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แปรผันและได้รับผลกระทบ 
โดยตรงจากธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ท้ังในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ในครึ่งแรก
ของปี 2556 ก็ยังคงการเจริญเติบโตได้ตามการก่อสร้างอาคาร
คอนโดมิเนียมที่ก่อสร้างและเปิดตัวจำาหน่ายมากขึ้นต่อเนื่องจาก
ปี 2555 กับการขยายตัวของธุรกิจบ้านจัดสรรในต่างจังหวัด อีก
ทั้งธุรกิจท่องเที่ยวที่ส่งผลให้เกิดอาคารโรงแรม รีสอร์ทใหม่ๆ ส่วน
ในครึ่งหลังของปี เกิดปัญหาความกังวลต่อความสามารถในการ
ชำาระหนี้ของภาคครัวเรือน ทำาให้ธนาคารเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ  
จนทำาใหเ้กดิการชะลอตวัลง อกีทัง้การเกดิภาวะวกิฤตทางการเมอืง 
ที่ส่งผลซ้ำาเติมการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ ที่รวมส่วนของภาค
อสังหาริมทรัพย์ด้วย  

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความเข้มงวดทางด้านกฎหมายบาง
ประการทีส่ง่เสรมิใหผ้ลติภณัฑร์ะบบสำารองน้ำาขยายตวัอยา่งเดน่ชดั 
อันได้แก่ นโยบายของรัฐในด้านความปลอดภัยของอาคารที่บังคับ
ใหม้รีะบบสำารองน้ำาเพือ่ปอ้งกนัอคัคภียัในอาคารประเภทตา่งๆ กส็ง่
ผลให้ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำามีการจำาหน่ายเพิ่มสูงขึ้นด้วย 
ภาวะการแข่งขัน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำาการผลิตและจัดจำาหน่ายในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทมีความได้เปรียบทางด้าน 
ชือ่เสยีง คณุภาพของผลติภณัฑ ์รวมไปถงึการใหบ้รกิารทีค่รบวงจร  
ซึ่งมุ่งเน้นในการทำาตลาดระดับกลางถึงระดับบนของกลุ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น บ้านพัก คอนโด ตลอดจน 
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  

สำาหรับสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดในอุตสาหกรรม 
กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม ยังคงมีสภาวะการแข่งขันใกล้เคียงกับ
ปทีีผ่า่นมา ทีม่กีารแขง่ขนัสงู เนือ่งจากภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัยม์ี
การแขง่ขนัทีส่งูทำาใหม้ผีลกระทบตอ่การตัง้ราคาขาย ขณะเดยีวกนั
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำา 300 บาท 
ทั่วประเทศ แต่ด้วยแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนและค่า 
ใชจ้า่ย ควบคูก่บัการสง่มอบผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพและตรงตอ่เวลา 
ทำาให้ยังคงมีการเติบโตและมีผลกำาไรได้เช่นในปี 2555
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีกลุ่มเป้าหมายหลักที่ กลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมและโครงการสาธารณูปโภคของภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้า 
สะพาน เป็นต้น โดยในปี 2556 มีการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ต้องปรับปรุงใหม่จากวิกฤตน้ำาท่วมใหญ่ในปลายปี 

2554 และการขยายการลงทุนที่ต่อเนื่องในปี 2555 ทำาให้ปริมาณ
ความต้องการใช้หลังคาและผนังเหล็กขึ้นรูป ท่อและถังทนสาร
เคมี มีเป็นจำานวนมาก แม้จะมีคู่แข่งเป็นจำานวนมาก แต่ลูกค้า
ประเภทโรงงานส่วนใหญ่เน้นคุณภาพของสินค้าและบริการติดตั้ง
ทีม่คีณุภาพและตรงตอ่เวลา ซึง่บรษิทัไดด้ำาเนนิการภายใตน้โยบาย
ดังกล่าวตลอดมา จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มนี้เป็น
จำานวนมากขึ้น 

ส่วนโครงการงานสาธารณูปโภคของภาครัฐก็หันมาใช้
ผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปเพิ่มขึ้น เช่น ผนังเบา และระบบกันเสียง ที่มีผู้
ผลติในตลาดนอ้ยราย ทำาใหบ้รษิทัไดง้านในสดัสว่นนีเ้พิม่ดว้ย เชน่
เดียวกับแนวโน้มการก่อสร้างตกแต่งอาคารที่ใช้ผนังเบาสำาเร็จรูป
มากขึ้น เนื่องจากสามารถมีรูปแบบที่หลากหลายและติดตั้งได้
รวดเร็ว ใช้แรงงานคนที่น้อย ลดปัญหาด้านต้นทุนแรงงานและการ
ใช้แรงงานที่มีทักษะของโครงการก่อสร้าง ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
ยอดขายในกลุ่มนี้

สำาหรบัผลติภณัฑร์ะบบผลติไฟฟา้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์
ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา มกีารแขง่ขนัไมส่งูมากนกัเนือ่งจากผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการทำาธุรกิจกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 
จากนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ ขณะที่บริษัทมุ่งเน้นกลุ่ม
ลกูคา้ภาคเอกชนทีม่วีตัถปุระสงคห์ลกัในการใชผ้ลติภณัฑเ์พือ่ชว่ย
ลดค่าไฟฟ้าของอาคารทั้งปัจจุบันและอนาคตที่ค่าไฟฟ้าจะปรับตัว
สูงขึ้นอย่างมากตามต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงอีกทั้งเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาคารของตน
 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทมีนโยบายการผลิต 2 ลักษณะคือ 
1) การผลิตสินค้ามาตรฐาน เช่น ถังเก็บน้ำาขนาดเล็ก และ

ถังบำาบัดน้ำาเสียขนาดเล็ก 
2) ผลิตตามคำาสั่งซื้อของลูกค้า เช่น ถังเก็บน้ำาขนาดใหญ่ 

ถงับำาบดัน้ำาเสยีขนาดใหญ ่ถงัใสส่ารเคม ีและสนิคา้กลุม่ผลติภณัฑ์
วสัดกุอ่สรา้งและอตุสาหกรรม โดยมโีรงงานผลติ 1 แหง่ตัง้อยูท่ีเ่ขต
นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

จากนโยบายในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัทีใ่หค้วามสำาคญั
ตอ่คณุภาพของสนิคา้ ดงันัน้บรษิทัจงึใหค้วามสำาคญักบัการควบคมุ
คณุภาพของวตัถดุบิตัง้แตก่ารจดัซือ้ โดยนโยบายการจดัซือ้วตัถดุบิ
ของบรษิทั จะมุง่เนน้ดา้นคณุภาพ ราคา ระยะเวลาการจดัสง่ ซึง่โดย
ปกติจะจัดซื้อภายในประเทศ แต่จะมีวัตถุดิบบางรายการที่ต้องนำา
เขา้จากตา่งประเทศ เชน่ ใยแกว้ทีใ่ชผ้ลติซเีมนตเ์สรมิใยแกว้ (GRC) 
ทั้งนี้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายขายและฝ่ายผลิตของบริษัทจะมีการ
ประชุมวางแผนการผลิตเป็นประจำาในทุกสัปดาห์เพื่อรับรู้ถึงความ
ต้องการใช้วัตถุดิบอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ที่ผ่านมาบริษัทมีปริมาณ
วัตถุดิบที่เหมาะสมกับการผลิต 

ในส่วนของนโยบายการคัดเลือกผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบนั้น 
มีการกำาหนดให้ผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบต้องขึ้นทะเบียนผู้ส่งมอบ
วัตถุดิบและคุณภาพของวัตถุดิบต้องผ่านการทดสอบจากบริษัท
และได้มาตรฐานตามที่บริษัทต้องการ อีกทั้งยังมีการประเมินและ
ตรวจสอบคณุภาพของวตัถดุบิซ้ำาทกุๆ 6 เดอืน นอกจากนีย้งัเขา้ไป
ทำาการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสถานประกอบการของผู้จำาหน่าย
วัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของวัตถุดิบที่บริษัทสั่งซื้อยังคงได้
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(2) Sales through dealers
For domestic sales, the Company’s dealers are building ma-

terials retail stores in the country like Home Mart, Boonthavorn and 
Siam Global House, together with other building materials retail stores 
both in Bangkok and upcountry. The dealers have a long-term good 
relationship with the Company. In addition, the Company also sells to 
overseas dealers. The Company selects its dealers based on whether 
their building materials and plumbing equipment sales business has 
good growth potential.
Industry Trend 

As these product groups are volatile and are directly affected  
by the real estate business, including residential, commercial and  
industrial properties, in the first half of 2013 they continued to grow  
in line with the increasing number of condominium constructions and 
sales launches that continued on from 2012 and the expansion of 
the housing estate business in the provinces, as well as the tourism 
business that resulted in the building of new hotels and resorts. In 
the second half of the year, there was the problem of rising concern 
regarding household debt repayment ability making banks stricter 
on their lending that lead to a slowdown coupled with the political  
crisis that further hindered the growth of various businesses, including 
the real estate business.

Nevertheless, there are some strict legal issues that have  
supported the significant growth of the water storage system products,  
which are the government policy for building safety that requires  
installation of water storage systems for protection against fires in  
various types of buildings that has helped to increase the sales of 
water storage tanks. 
Competition
Environmental Products Group

The Company is considered a leading manufacturer and  
distributor in the environmental products group as it has the advantage 
of its reputation and quality of product, as well as the provision of 
comprehensive services. The Company focuses on marketing to middle 
and upper level property development projects of different types, such 
as housing and condominiums, through to industrial factories.

The market competition in the environmental products group 
is similar to the previous year that is high resulting from the fierce 
competition in the real estate business that affected the pricing of 
products. At the same time, production cost has risen due to the 
government’s policy to raise minimum wage to 300 Baht nationwide. 
However, with the management of costs and expenses coupled with 
the delivery of products of quality and on-time there was still growth 
and profit as in 2012.
Building Materials and Industrial Support Products 
Group

The target customers for this product group are industrial  
factories and public infrastructure projects, such as electric trains,  

bridges, etc. In 2013, the increase in number of industrial factories 
requiring renovation due to the major flooding in late 2011 and the 
continuous investment expansion in 2012 resulted in the high demand 
for metal roofing and sidings, chemical corrosion resistant pipes  
and tanks. Despite a large number of competitors, most customers 
who are factories emphasize on product quality and installation service 
that is high quality and on time. The Company has operated under 
such policy all along and thus has increasingly gained the trust of this 
customer group.

The government infrastructure projects have been increasingly 
using the precast products, such as the lightweight wall panels and 
noise barrier systems, and with only a few manufacturers on the market, 
the Company’s share of the work has increased. The trend is similar 
in building construction and decoration where there is increasing use 
of precast lightweight wall panels as they can be formed into various 
shapes and are quick to install requiring less manual labour, which helps 
to reduce problems related to labour cost and the need for skilled labour 
in the construction projects. This has resulted in an increase in sales 
for this product group.

For the solar power systems installed on roofs, there is relatively 
low competition as most operators target projects that have received  
support under the government’s power purchase policy while the  
Company targets customers in the private sector. The main objectives of 
these customers in using the products is to help reduce the electricity  
bill for their buildings, both at present and in the future when the 
electricity bill will rise dramatically higher in line with the rising cost of 
fuel, and to create a positive image for their building.
 Procurement of Products or Services

The Company has a policy to manufacture 2 types of products, 
namely, 

1) standard products, such as small water storage tanks and 
small wastewater treatment tanks. 

2) products made to customer orders, such as large water 
storage tanks, large wastewater treatment tanks, chemical corrosion 
resistant tanks and products in the building materials and industrial 
support products group. The Company has a factory in the Kabinburi 
Industrial Zone, Prachinburi Province.

From its business operations policy that places importance on 
the quality of products, the Company emphasizes on quality control 
of the raw materials from time of procurement. The Company’s raw 
materials procurement policy focuses on quality, price and delivery time. 
The Company normally purchases its raw materials locally but some raw 
materials must be imported from overseas, such as fiberglass used in 
the production of glass reinforced cement (GRC). In the purchase of 
raw materials, the Company’s sales and production departments hold 
regular weekly production planning meetings to closely monitor its raw 
materials requirements. As a result, the Company consistently had an 
appropriate amount of raw materials for production.
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มาตรฐานตามที่บริษัทต้องการ  ทั้งนี้ในปัจจุบัน บริษัทไม่มีการสั่ง
ซื้อวัตถุดิบจากผู้ส่งของรายใดที่เกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดรวม
การสั่งซื้อวัตถุดิบ สำาหรับวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ของบริษัทสามารถจำาแนกได้เป็น 5 ชนิด ได้แก่ 1) เรซิน 2) ใยแก้ว  
3) แผ่นเหล็กรีดเย็น 4) อะครีลิค 5) เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติ 
 ประหยัดพลังงาน

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ดำาเนนิการโดยบรษิทัยอ่ย (PHA) โดย PHA เปน็ผูจ้ดัจำาหนา่ย

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ภายใต้
ตราสินค้า “MIRAGE” โดยมีผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่าย ดังนี้

 ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่ไวน์
 ตู้เย็น ลายภาพพิมพ์
 ตู้กดน้ำาร้อน – น้ำาเย็น
 เตาแก็สพร้อมเตาอบตั้งพื้น

 การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน 
มีการแข่งขันสูงทั้งทางด้านคุณภาพและราคา โดย PHA มีกลยุทธ์
ในการแข่งขันดังนี้

 ด้านคุณภาพของสินค้า 
 ด้านการให้บริการหลังการขาย  
 ด้านพัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่าย

กลุ่มเป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์ของ PHA ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เชิงพาณิชย์ 

ฉะนัน้กลุม่ลกูคา้เปา้หมายจะเปน็ผูป้ระกอบการพาณชิย ์เชน่  รา้น
ค้าปลีก ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม รีสอร์ท
การจำาหน่ายและช่องทางการตลาด

PHA ขายสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำาหน่าย สำาหรับการ
ขายในประเทศ ร้านค้าตัวแทนจำาหน่าย (Traditional Trade) จะเป็น
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเครื่องเย็น ซึ่งมีจำานวนกว่า 300 ร้านค้าทั่ว
ประเทศ รวมถงึธรุกจิคา้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) ไดแ้ก ่Power 
Buy นอกจากนี ้PHA มตีวัแทนจำาหนา่ยในตลาดประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน เช่น ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา เป็นต้น
แนวโน้มอุตสาหกรรม

แนวโน้มของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน  
มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐ 
ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ซึ่งมีการออกมาตรการ ดังนี้

(1) ภาคบังคับด้วยกฎหมาย ได้แก่ พรบ. การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550 และการกำาหนดมาตรฐานขั้นต่ำา และ
ฉลากประสิทธิภาพพลังงาน

(2) ภาคการสนับสนุนและส่งเสริม ที่สำาคัญ คือ การให้เงิน
อุดหนุนเพื่อชดเชยผลประหยัดพลังงานที่ตรวจพิสูจน์หรือประเมิน
ได้ (Standard Offer Program หรือ SOP) รวมถึงจะเน้นมาตรการที่
ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางตลาด (Market Transformation) 

และพฤติกรรมของผู้ใช้พลังงาน โดยการบังคับให้ติดฉลากแสดง
ประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์เครื่องใช้และอาคาร

ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ภาครัฐได้กำาหนดกลยุทธ์
และมาตรการต่างๆ ที่สำาคัญขึ้นประกอบด้วย 

กลยุทธ์ด้านการบังคับด้วยกฎระเบียบและมาตรการเพื่อ
สนับสนุนประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนมุ่งเน้นการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติการประหยัดพลังงานมากขึ้น จาก
นโยบายดังกล่าวจะเป็นปัจจัยบวกและส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์  
“MIRAGE”
ภาวะการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน 
มีการแข่งขันสูงทั้งทางด้านคุณภาพและราคา ณ ปัจจุบัน มีคู่แข่ง
จำานวนมาก ในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีคู่แข่งโดยตรง คือ บริษัท  
ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำากัด (SANDEN) นอกจากนี้ยัง
มีคู่แข่งสำาคัญ รายอื่นๆ ได้แก่ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำากัด 
(มหาชน) (SINGER) จำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและเครื่อง
ใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

PHA สั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญ
และได้มาตรฐานคุณภาพที่น่าเชื่อถือมาอย่างยาวนานในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน 
ลักษณะ OEM (Original Equipment Manufacturer) กล่าวคือ ผู้ผลิต
จะผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า “MIRAGE” ให้แก่ PHA โดยผู้ผลิต
หลักให้แก่บริษัท ได้แก่

- บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอนซ์ โคลด์เชน (ประเทศไทย) 
จำากัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง และตู้แช่ไวน์

- บรษิทั ไฮเออร ์อเิลคทรคิอล แอพพลายแอนซ ์(ประเทศไทย) 
จำากัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ตู้เย็น

โดยปกติ บริษัทจะส่งประมาณการผลิต ให้กับผู้ผลิตทุก 3 
เดือน และยืนยันการสั่งผลิตทุก 2 เดือน เพื่อให้ผู้ผลิตมีเวลาเพียง
พอในการจัดหาวัตถุดิบ การวางแผนผลิต และการผลิตได้ทันเวลา 
สว่นการจดัจา้งบรษิทัสามารถยนืยนัระยะเวลาราคาซือ้ลว่งหนา้ได้
ถงึหนึง่ป ีดงันัน้ PHA จงึสามารถปอ้งกนัความเสีย่งจากการผนัผวน
ของต้นทุนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการรับประกันสินค้า ผู้ผลิตสินค้ามีข้อตกลงจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบ ในการรบัประกนัสนิคา้ ทัง้นีเ้งือ่นไข และระยะเวลาการ
รับประกัน จะขึ้นอยู่กับสินค้าที่ลูกค้าได้ซื้อไป และมีระบบทะเบียน
ประวัติสินค้าเพื่ออ้างอิงถึงระยะเวลารับประกัน  

ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ดำาเนนิการโดยบรษิทัยอ่ย (IGC) โดย IGC ดำาเนนิธรุกจิไฟฟา้

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่ง
จัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) โดยมี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยแหล่ง
รายได้หลักของบริษัทจะมาจากค่าไฟฟ้า และส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
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In terms of the policy for selection of raw material suppliers, 
the suppliers must register with the Company and the quality of the 
raw materials is tested by the Company to ensure that they are of 
the required standard. In addition, the raw materials are evaluated and  
re-tested every six months and site visits are made to evaluate the work 
place of the raw material suppliers so as to ensure that the quality of 
the raw materials are still of the standard required by the Company. 
Presently, the Company does not purchase from any single supplier 
in excess of 30 percent of the total raw materials purchase. The main 
raw materials used in the Company’s manufacturing process can be 
classified into five types, namely 1) resin 2) fiberglass 3) cold-rolled steel 
sheet 4) acrylic and 5) polyethylene plastic pellets.

Energy-saving Electrical Appliances  
 Group

 Characteristics of the Products or Services
This business is operated by the subsidiary PHA. PHA is a 

distributor of electrical appliances with energy-saving features under the 
“MIRAGE” brand.  Products distributed include:

 Beverage coolers, chest freezers and wine coolers
 Art door refrigerators
 Hot & cold water dispensers
 Floor standing gas cooker with oven

 Marketing and Competition
Competitive Strategy

There is a lot of competition in term of quality and price in the 
electrical appliances market with energy-saving features.  PHA, therefore, 
has the competitive strategies as follows:

 Product quality
 Provision of after-sale services 
 Development of distribution channels

Target Customer Group
PHA’s products consist of commercial products hence its target 

customers are commercial enterprises, such as retail stores, convenience 
stores, restaurants, hotels and resorts.
Sales and Distribution Channels

PHA sells its products through retail stores. Domestic sales is 
made through traditional trade outlets comprising electrical appliances 
stores and stores selling cooling equipment of which there are more than  
300 stores nationwide and modern trade outlets, such as Power 
Buy. In addition, PHA has distribution agents in the ASEAN Economic  
Community (AEC) markets, such as Laos, Cambodia, etc.
Industry Trend

Continuous growth is expected for the energy-saving electrical 
appliances industry with the supporting factor being the government’s 
20-year Energy Efficiency Development Plan with the following measures:

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

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

Under the 20-year Energy Efficiency Development Plan, the 
government has formulated various important strategies and measures  
consisting of mandatory requirements via rules, regulations and  
standards to encourage the public and energy consumers in all sectors 
to emphasize on the use of electrical appliances with energy-saving 
features. Such policy will be a positive factor with positive effects for 
“MIRAGE” products.
Competition

There is intense competition amongst the energy-saving  
electrical appliances in terms of both quality and price. At present, there 
is a large number of competitors in the electrical appliance market and 
PHA’s direct competitor is Sanden Intercool (Thailand) Public Co., Ltd. 
(SANDEN). In addition, PHA has another main competitor, namely Singer 
Thailand Public Co., Ltd. (SINGER) that distributes home appliances and 
commercial electrical appliances.
 Procurement of Products or Services

PHA purchases its products from domestic manufacturers with 
expertise and reliable quality standard over the long-term in the production 
of energy-saving electrical appliances in the form of Original Equipment 
Manufacturers (OEM). These manufacturers produce products under 
the “MIRAGE” brand for the company. PHA’s main manufacturers are:

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

- Haier Electrical Appliances (Thailand) Co., Ltd. manufactures 
refrigerators.

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

As for product warranty, the manufacturers have agreed to 
be responsible. The warranty terms and period depend on the type 
of product purchased by the customers and there is a product history 
system for use in referencing the warranty period.  
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ไฟฟ้าจำานวน 8 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 10 ปี สำาหรับโรงไฟฟ้า
ทั้ง 3 แห่งนับจากวันเริ่มต้นเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โดย 
ในปัจจุบัน IGC ได้ COD สำาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
3 แห่ง ที่จังหวัดสระบุรีโดยครบถ้วนแล้ว

- โรงไฟฟา้แหง่ที ่1 ตัง้อยูท่ีต่ำาบลทา่มะปราง เปดิดำาเนนิการ 
เชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553

- โรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำาบลชำาผักแพว เปิดดำาเนินการ
เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

- โรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ที่ ตำาบลห้วยแห้ง เปิดดำาเนินการ
เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

- โดยโรงไฟฟา้ทัง้สามแหง่ไดท้ำาสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 15 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ IGC ยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้พระ
ราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โดยการอนุมัติของคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยมีสิทธิ
ประโยชน์ที่สำาคัญคือ

(1) ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลสำาหรบักำาไรทีไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิการลงทนุเปน็ระยะเวลาแปดปนีบัตัง้แตว่นัเริม่มรีายไดจ้าก
การประกอบกิจการ

(2) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนข้างต้นในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตรา 
ปกติเป็นระยะเวลา ห้าปีนับตั้งแต่วันที่พ้นกำาหนดระยะเวลาตาม
ข้อ (1)
 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจที่ทำา
สัญญาขายไฟฟ้ากับภาครัฐ โดยภาครัฐรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิต
ได้และไม่เกินจำานวนตามสัญญา จึงไม่มีการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ 
สำาหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมในปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
แหล่งพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจไม่น้อย
กว่าพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ เนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาด 
และความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่เอื้อ
ประโยชนใ์นการผลติไฟฟา้ ทำาใหใ้นปจัจบุนัภาคเอกชนเริม่ใหค้วาม
สำาคัญและเล็งเห็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์การติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ปริมาณการติดตั้งดังกล่าวได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 4,224 กิโลวัตต์ 
ในปี 2546 เป็น 100,691 กิโลวัตต์ในปี 2554 หรือคิดเป็นอัตราการ

เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 42.24 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจอย่างมากใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

ในปี 2553 กระทรวงพลังงานได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
กำาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2553-2573 (แผน PDP 2010)  
โดยแผน PDP 2010 ได้มีการพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้า
เพิ่มสูงขึ้น จากปี 2555 ที่มีการประมาณความต้องการไฟฟ้าอยู่ที่  
170,000 เมกะวัตต์ชั่วโมง (MWH) และเพิ่มเป็น 350,000 MWH  
ในปี 2573 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 
3.87 ดังนั้นจึงทำาให้อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มเติบโตได้
อย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้แผน PDP 2010 ยังมีนโยบาย
ของการเพิ่มกำาลังผลิตไฟฟ้าใหม่จากพลังงานหมุนเวียนแยกตาม
ประเภทเชื้อเพลิงได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
น้ำา พลังงานชีวมวล และพลังงานอื่นๆ โดยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 2.18 
ในปี 2554 เป็น ร้อยละ 19.26 ของกำาลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดใน
ปี 2555-2564 และร้อยละ 26.11 ในปี 2555-2573 ของกำาลังการ
ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ดังนั้นอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์จะมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

มีการจัดหาวัตถุดิบ ประกอบด้วย
1. พื้นที่และทำาเลที่ตั้ง IGC จะเลือกทำาเลที่ตั้งของโครงการ

บริเวณจังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มของแสงอยู่ในระดับ
สูงสุดแห่งหนึ่งของประเทศ พื้นที่ติดถนนใหญ่ใกล้กับจุดเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. อยู่ในที่สูงไม่มีประวัติน้ำาท่วมและมีระบบ
ป้องกันภัยธรรมชาติที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะมีผลต่อผลตอบแทนของ
การลงทุนและระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 

2. การจดัหาอปุกรณต์า่งๆ ในการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทติย ์  มสีว่นประกอบหลกัของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์
คือ แผงโซล่าเซลล์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า โดยผู้จัดจำาหน่าย
อุปกรณ์ได้ให้การรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน 25 ปี และ 
10 ปี ตามลำาดับ รวมไปถึงยังมีการรับประกันด้านประสิทธิภาพ
การทำางานของแผงโซล่าเซลล์ในช่วง 10 ปีแรก โดยทางผู้จำาหน่าย
อุปกรณ์รับประกันประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์โดยรวมที่ร้อย
ละ 90 และสำาหรับช่วงหลังจากนั้นจนถึงปีที่ 25 อยู่ที่ร้อยละ 80
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Clean Energy Business

 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. 

In addition, IGC has been granted the promotional privileges 
under the Investment Promotion Act B.E. 2520 approved by the Board of 
Investment for all 3 of its power plants.  The important privileges include:

(1) Exemption from corporate income tax on net income from 
the promoted activity for a period of 8 years, commencing from the 
date of the first earning of operating income.

(2) A 50 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.
 Marketing and Competition

The solar power business is a business where the operators 
have electricity sales agreement with the government sector, which must 
purchase all the electricity generated but not exceeding the contract  
amount. Therefore, there is no competition with other companies.  
As for the industry trend at present, solar power is another source  
of renewable energy that has received no less attention than the 
other types of renewable energy. As solar power is clean energy  
and the intensity of solar radiation in Thailand promotes the production 
of electricity, the private sector is at present beginning to increasingly 

see the importance and commercial benefits of the use of solar power. 
This can be seen from the continuously increasing installations of  
solar cells in Thailand. From such installations, solar power has  
increased from 4,224 kilowatt (KW) in 2003 to 100,691 KW in 2011,  
or a growth of 42.24 percent. This shows that the construction of solar 
power plants have received significant interest from the business sector 
over the past few years.

In 2010, the Ministry of Energy announced the implementation  
of the Thailand Power Development Plan 2010-2030 (PDP 2010), which 
forecast that power demand will rise from the estimated 170,000 
megawatt hour (MWh) in 2012 to 350,000 MWh in 2030, which is a 
compound annual growth rate (CAGR) of 3.87 percent. Therefore, the 
electricity generating industry is likely to grow steadily in the future.  
In addition, the PDP 2010 has set a policy to increase electricity  
generation from renewable energy by resources, which are solar, 
wind, hydro, biomass and other resources. The proportion of electricity  
generation from solar power is expected to rise continuously from 2.18 
percent in 2011 to 19.26 percent of the total generating capacity in the 
years 2012-2021 and to 26.11 percent of the total generating capacity 
in the years 2012-2030. Therefore, the solar power industry is likely to 
grow steadily in the future.
 Procurement of Products or Services

Procurement of raw materials is as follows:
1. For area and location, IGC will select a location for the 

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

2. In procuring equipment used in the construction of a solar 
power plant, the main components are the solar cell panels and the 
inverters for which the suppliers have provided lifetime warranties of 
25 and 10 years, respectively. The suppliers have also guaranteed the 
performance of the solar cell panels, with efficiency guaranteed at 90 
per cent for the first 10 years and 80 per cent for the years thereafter 
until the 25th year.
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ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

 กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม
ความเสีย่งจากการพึง่พงิภาวะอตุสาหกรรมของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์

เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทซึ่งได้แก่ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและ 
อุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเติบโตไปในทิศทางเดียว
กับการเติบโตของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
ดงันัน้ปรมิาณความตอ้งการและราคาของผลติภณัฑด์งักลา่วจะขึน้
อยู่กับภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยรวม 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการกระจายความเสี่ยงโดยการ
ขยายกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้นโดยการขยายตลาดใน 
กลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม และรวมถึงการขยายตลาดไปต่าง
ประเทศ พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด เช่นระบบนำา 
น้ำากลับมาใช้ใหม่ (water recycle system) ระบบผลิตไฟฟ้า 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop)  
นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายกระจายรายได้ไปยังธุรกิจใหม่ เพื่อ 
ลดการพึ่งพารายได้จากสายผลิตภัณฑ์หลักที่มีความเสี่ยงจาก 
ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยได้ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งดำาเนินการโดย IGC และ ธุรกิจจัดจำาหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานซึ่งดำาเนินการ 
โดย PHA 
ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทนและการเปลี่ยนแปลงทางด้านรสนิยม
ของกลุ่มผู้บริโภค

ในปจัจบุนั การผลติสนิคา้ประเภทถงัเกบ็น้ำาสำาหรบัอปุโภค 
บริโภคและถังบำาบัดน้ำาเสียที่ใช้สำาหรับบ้านพักอาศัยมีความหลาก
หลายมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจากในอดีตที่ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำาและ 
ถังบำาบัดน้ำาเสียส่วนใหญ่ถูกผลิตจากไฟเบอร์กลาสเป็นหลัก แต่
ในปัจจุบันมีการพัฒนาการผลิตโดยใช้วัสดุโพลีเอทิลีนทดแทน  
ดังนั้นหากผู้บริโภคมีรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีความต้องการ
ในสินค้าทดแทนดังกล่าวมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนิน
งานของบริษัทโดยรวม 

อยา่งไรกต็าม ปจัจยัดา้นคณุภาพ และราคาจำาหนา่ยยงัเปน็
ปัจจัยหลักที่จะทำาให้กลุ่มลูกค้าพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภท เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าและการลดความเสี่ยง
จากผลติภณัฑท์ดแทน บรษิทัจงึมนีโยบายทีจ่ะพฒันากระบวนการ
ผลิตและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ปัจจัยความเสี่ยง

 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัด
พลังงาน
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตน้อยราย

PHA มีการประกอบธุรกิจโดยการว่าจ้างผลิตสินค้าใน 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน 
เพื่อจัดจำาหน่ายภายใต้ตราสินค้า “MIRAGE” ซึ่ง PHA อาจ
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตน้อยราย โดยใน
ปัจจุบัน PHA จัดจ้างบริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอนซ์ โคลด์
เชน (ประเทศไทย) จำากัด (PAPCTH) ผลิตตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็งและ 
ตู้แช่ไวน์ให้แก่ PHA  และบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลาย
แอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด (HAIER) ผลิตตู้เย็น อย่างไรก็ตาม 
PHA ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจนี้ PHA จึงได้
ติดต่อผู้ผลิตสำารองรายอื่นไว้แล้ว สำาหรับในกรณีที่ PAPCTH และ  
HAIER ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ PHA ได้
ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขัน

PHA ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี
คุณสมบัติประหยัดพลังงาน โดยเป็นการจัดจำาหน่ายผ่านลูกค้าที่ 
เปน็รา้นตวัแทนจำาหนา่ยเครือ่งใชไ้ฟฟา้ แตป่จัจบุนัมผีูป้ระกอบธรุกจิที่
นำาเขา้สนิคา้จากตา่งประเทศทีม่รีาคาถกูมาจำาหนา่ยมากขึน้ ซึง่สง่ผล
ต่อส่วนแบ่งการตลาดและผลประกอบการของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนงานที่จะพัฒนาร้านตัวแทน
จำาหน่ายทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 300 รายให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านตัวแทนจำาหน่ายดังกล่าว 
โดยมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดี พร้อมทั้งมีแผนการ
ขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น 
ประเทศลาว กัมพูชาและพม่า
 กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด  

ความเสี่ยงในด้านความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 
ปจัจบุนัประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานโดยรวมของทัง้ระบบ 

อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดหรืออุปกรณ ์
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า
บกพร่อง จะทำาให้ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานโดยรวมลดต่ำาลง  
ซึ่งส่งผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้และทำาให้รายได้ลดลง 

อยา่งไรกต็าม IGC มรีะบบการบรหิารจดัการและมพีนกังาน
ที่มีความรู้ความสามารถประกอบกับมีผู้เชี่ยวชาญจากผู้จำาหน่าย
อุปกรณ์ประจำาอยู่ที่โรงไฟฟ้า เพื่อคอยให้คำาปรึกษาทางเทคนิค 
ในการดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง  
มีการวางระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
ในการทำางานของระบบการผลิตไฟฟ้า ซึ่งสามารถรายงานผล 
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Operational Risk

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

As the Company’s core product groups, which are the 
environmental products group and the building materials and  
industrial support products group, grow in line with the growth of 
the real estate industry, demand and pricing of such products thus 
depend on the condition of the real estate industry as a whole. 

However, the Company has diversified the risk by having a 
wider variety of customer groups.  It has expanded its industrial 
customer market and its overseas market. It has also launched 
new products onto the market, such as the water recycling 
system and the solar rooftop system. Additionally, the Company 
has a policy to diversify its revenue source by expanding into 
new businesses in order to reduce its dependence on revenues 
from its core product lines that are at risk from the condition of 
the real estate industry. The Company has invested in the solar 
power business operated by IGC and the energy-saving electrical 
appliances distribution business operated by PHA.
Risk from alternative products and change in consumer 
preferences

At present, the manufacture of water storage tanks for use 
and consumption and wastewater treatment tanks for residential 
use is more varied. Although in the past the water storage tanks and 
wastewater treatment tanks were produced mainly from fiberglass, 
developments in the manufacturing process have now allowed 
the use of polyethylene as a replacement. Therefore, should the 
consumers have a change in preference and have an increasing  
demand for such alternative products, then the Company’s overall 
performance will be affected.

However, the factors of quality and selling price are still 
the main factors that make the customers consider using each 
type of product. In order to meet the needs of the customers 
and to reduce the risk from alternative products, the Company 
has a policy to continuously develop its manufacturing process 
and develop new product designs onto the market, as well as 
increase the variety of products.

Risk Factors

 Energy-saving Electrical Appliances Group
Risk of reliance on a few manufacturers

PHA operates by hiring manufacturers to produce electrical 
appliances with energy-saving features, which it distributes under 
the “MIRAGE” brand. Therefore, PHA may be exposed to the risk 
of reliance on a few manufacturers of such products. Presently, 
PHA has hired Panasonic Appliances Cold Chain (Thailand) Co., Ltd. 
(PAPCTH) for the manufacture of beverage coolers, chest freezers 
and wine coolers and Haier Electrical Appliances (Thailand) Co., Ltd.  
(HAIER) for the manufacture of refrigerators. However, PHA is 
aware of the risk in operating this business and has already  
contacted other manufacturers in case that PAPCTH and HAIER 
are unable to manufacture the products for PHA.
Risk of competition

PHA operates as a distributor of electrical appliances with 
energy-saving features with distribution made through electrical 
appliance stores. At present, there are more operators importing 
cheap products from foreign countries and this has affected the 
market share and operating results of the company. 

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

Risk from ability to generate electricity
Currently, the overall operating efficiency of the whole 

system is at approximately 80 percent. Should any error occurs 
or should any equipment in any stage of the electricity production 
process malfunctions, the overall operating efficiency will drop. 
This will affect the amount of electricity produced and cause 
revenue to decline.

However, IGC has a management system and has  
personnel with knowledge and expertise. It also has experts from 
the equipment suppliers stationed at the power plants to provide 
technical advice in the maintenance and improvement of the  
efficiency of the power plants. Software systems have also been 
installed that can help to analyze the performance efficiency of the 
electricity production system and immediately report any problem 
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ทันทีในกรณีที่เกิดปัญหาของแผงโซล่าเซลล์หรืออุปกรณ์อื่นๆ 
ของระบบการผลิต นอกจากนี้อุปกรณ์ต่างๆ ยังมีการรับประกัน
ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานโดยผู้ผลิตอีกด้วย 
ความเสี่ยงด้านคู่สัญญาในการรับซื้อไฟฟ้า

โดยในปัจจุบัน IGC ได้เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ (“COD”) 
สำาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่งดังนี้ 

- โรงไฟฟา้แหง่ที ่1 ตัง้อยูท่ีต่ำาบลทา่มะปราง เปดิดำาเนนิการ 
เชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553

- โรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำาบลชำาผักแพว เปิดดำาเนินการ
เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

- โรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ที่ตำาบลห้วยแห้ง เปิดดำาเนินการ
เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นคู่สัญญาในการ
รับซื้อไฟฟ้า โดย IGC อาจมีความเสี่ยงในการจำาหน่ายไฟฟ้า 
ใหแ้ก ่กฟภ. ในกรณทีีส่ญัญาซือ้ขายไฟฟา้ถกูยกเลกิ อยา่งไรกต็าม
ความเสี่ยงดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้น หาก IGC ไม่ได้ละเมิดสัญญา 
ที่ตกลงไว้กับทาง กฟภ.   
ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่อาจจะกระทบต่อผลตอบแทนของ
ธุรกิจ

การประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นต้อง 
พึ่งพิงคุณภาพและความเข้มของแสงเป็นหลัก ดังนั้น IGC อาจจะ 
เผชิญกับความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่อาจจะกระทบต่อผล
ตอบแทนของธุรกิจได้ เนื่องด้วยเหตุการณ์ภัยธรรมชาติไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตามทาง IGC ได้วางแผนสำาหรับป้องกัน
ปัญหานี้ โดยการเลือกพื้นที่สำาหรับการป้องกันอุทกภัย ซึ่ง IGC  
ได้วิเคราะห์ตามหลักภูมิศาสตร์และคัดเลือกพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยง
น้อยที่สุด นอกไปจากนั้นการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง 

จะแยกกนัผลติและแยกจดุจำาหนา่ยไฟฟา้ ดงันัน้ในกรณทีีโ่รงไฟฟา้
แห่งใดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะไม่
สง่ผลกระทบตอ่โรงไฟฟา้แหง่อืน่ นอกจากนี ้IGC ไดจ้ดัทำาแผนงาน 
รองรับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติพร้อมทั้งทำาประกันภัยทางธุรกิจ 
เพื่อคุ้มครองให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง กรณีมีความ
เสียหายเกิดขึ้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศ เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่  
ผลิตจากซีเมนต์เสริมใยแก้ว (Glass Reinforced Cement: GRC)  
และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ไปจำาหนา่ยยงัตา่งประเทศ ขณะเดยีวกนับรษิทั 
มีการสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตบางส่วนจากต่างประเทศอย่าง 
ต่อเนื่องเช่นกัน

จากการที่บริษัทมีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นเงินสกุล 
ต่างประเทศ ในสกุลเงินเดียวกันสามารถหักกลบกันได้ (Natural 
Hedge) เป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยน อีกทั้งบริษัทยังมีวงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 
(Forward Contract) กับสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ หากมีความ
จำาเป็นบริษัทก็สามารถทำาสัญญาซื้อขายเงินสกุลต่างประเทศ 
ล่วงหน้าได้ ดังนั้น จากนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
ด้วยวิธีการดังกล่าว จะทำาให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนได้อีกระดับหนึ่ง
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with the solar panels or other devices in the production system. 
In addition, the various equipments have efficiency and useful life 
guarantees from their manufacturers.
Risk from the counterparty of the power purchase 
agreement

At present, IGC 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 Phaeo  
commenced commercial operation on 26 April 2013.

Power Plant 3 located in Tambol Huai Haeng commenced 
commercial operation on 26 April 2013.

IGC has the Provincial Electricity Authority (PEA) as its 
counterparty in the power purchase agreement and may be at risk 
in the sales of electricity to the PEA in case the power purchase 
agreement was cancelled. However, such risks would not occur 
if IGC does not violate such agreement with the PEA.
Risk of natural disasters that may affect the returns 
from the business

The operation of the solar power business depends mainly 
on the quality and intensity of the radiation. Therefore, IGC may 
be exposed to risk from natural disasters that could affect the 
returns from the business as natural disasters cannot be predicted. 
However, IGC has planned for the prevention of this problem by 
selecting locations for the prevention of flooding, which IGC 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. In addition, IGC 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.

Financial Risks

Risk from foreign exchange rate
The Company is vulnerable to risks from the exchange 

rate of foreign currencies as the Company has revenues from 
the export of products made from Glass Reinforced Cement 
(GRC) and other products for sale overseas. At the same time, 
it also continuously purchases some raw materials for use in  
manufacturing from overseas.

From the Company having both revenues and expenses in 
foreign currencies, this can be used to offset each other (natural 
hedge) and helps to reduce the risk of exchange rate flactuations. 
Additionally, the Company has sufficient foreign exchange forward 
contract facilities from financial institutions and, if necessary, may 
enter into foreign exchange forward contracts. Thus from its risk 
management policy, the Company will be able to reduce the 
risks from foreign exchange by another level with such method.
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ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท :  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) (บริษัท)
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับระบบบำาบัดน้ำาเสีย
  และระบบสำารองน้ำา ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม
 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ :  เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
  กรุงเทพมหานคร 10250 
 เลขทะเบียนบริษัท :  0107555000309
 Home Page :  www.premier-products.co.th
 โทรศัพท์ :  0-2301-2100-1
 โทรสาร :  0-2398-1301
 ทุนจดทะเบียน :  300,000,000 บาท
 จำานวนหุ้นสามัญที่ออก 
 จำาหน่ายแล้ว :  300,000,000 หุ้น

 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

 บริษัท :  บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด (PHA)
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  บริษัทเป็นผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ :  เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 เลขที่ทะเบียนบริษัท :  0105547029580
 Home Page :  -
 โทรศัพท์ :  0-2301-1000
 โทรสาร :  0-2301-1722
 ทุนจดทะเบียน :  1,000,000 บาท
 จำานวนหุ้นสามัญที่ออก   
 จำาหน่ายแล้ว : 10,000 หุ้น
 จำานวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ :  9,997 หุ้น

 บริษัท :  บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด (IGC)
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  บริษัทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก 

 (Very Small Power Producer)
 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ :  133/1 หมู่ที่ 4 ตำาบลท่ามะปราง อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
 เลขที่ทะเบียนบริษัท :  0105551131521
 Home Page :  -
 โทรศัพท์ :  036-247-200
 โทรสาร :  036-247-203
 ทุนจดทะเบียน :  600,000,000 บาท
 จำานวนหุ้นสามัญที่ออก 
 จำาหน่ายแล้ว :  60,000,000 หุ้น
 จำานวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ :  45,358,983 หุ้น

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่นที่สำ�คัญ
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General Information and Other Important Information

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
 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
 

 Over 10% of shares held by the Company

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

 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 : 133/1 Moo 4 Tambol Tamaprang, Amphur Kang Koi, Saraburi 18110
 Registration Number : 0105551131521
 Home Page : -
 Telephone : 036-247-200
 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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 บริษัท : บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด (PPW)
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ :  เลขที ่2 พรเีมยีรเ์พลซ ซอยพรเีมยีร ์2 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 
  10250
 เลขที่ทะเบียนบริษัท :  0105556141117
 Home Page :  -
 โทรศัพท์ :  0-2301-1586
 โทรสาร :  0-2301-2491
 ทุนจดทะเบียน :  1,000,000 บาท
 จำานวนหุ้นสามัญที่ออก 
 จำาหน่ายแล้ว :  100,000 หุ้น
 จำานวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ :  99,997 หุ้น

ข้อมูลสำาคัญอื่น
 
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ 0-2229-2800 
 โทรสาร 0-2359-1259 
 Call center 0-2229-2888

2) ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ -ไม่มี-

3) ผู้สอบบัญชีประจำาปี 2556 นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4523 หรือ
 นางสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4498 หรือ
 นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4958
 บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด
 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193-136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190
 โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

4) ที่ปรึกษาทางการเงิน -ไม่มี-

5) ที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่มี-

6) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้ สัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำาปรึกษาธุรกิจ
   สัญญาการจัดการ  บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด
 เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 โทรศัพท์ 0-2301-1100
 โทรสาร 0-2398-2350
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 Company Name : PP Wind Energy Company Limited (PPW)
 Type of Business : Producer and distributor of electricity from wind power
 Head Office : No. 2 Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road, 
  Nong Bon, Prawet, Bangkok. 10250
 Registration Number : 0105556141117
 Home Page : -
 Telephone : 0-2301-1586
 Facsimile : 0-2301-2491
 Registered Capital : 1,000,000 Baht
 Issued Ordinary Shares : 100,000 Shares
 Shares held by the Company : 99,997 Shares

Other important information
 
1) Securities Registrar Thailand Securities Depository Co., Ltd.
  The Stock Exchange of Thailand Building
  No.62, Ratchadaphisek Road, Khlong Toey, Bangkok 10110
  Tel:  0-2229-2800 
  Fax: 0-2359-1259 
  Call Center: 0-2229-2888

2) Debenture Holders’ Representations  - None -

3) Auditors 2013  Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn CPA Registration No. 4523 or
  Miss Supannee Triyanantakul  CPA Registration No. 4498 or
  Mr. Khitsada Lerdwana CPA Registration No. 4958
  Ernst & Young Office Ltd.
  33rd Floor, Lake Ratchada Office Complex, 193/136-137, New Ratchadaphisek Road, Bangkok 10110
  Tel: 0-2264-0777, 0-2261-9190
  Fax: 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

4) Financial Advisors - None -

5) Legal Advisors - None -

6) Consultant or Manager Management and Business Consulting Contract
    under Management Contract Premier Fission Capital Co., Ltd.
  No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road,
  Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
  Tel:  0-2301-1000
  Fax: 0-2398-2350
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หมายเหตุ : *นับรวมหุ้นของนางวิมลทิพย์ พงศธร จำานวน 100,015 หุ้นด้วย

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

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

ผู้ถือหุ้น

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ดังต่อไปนี้

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น                         ร้อยละ
  
1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด* 177,417,820 59.14
2. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน) 15,079,690 5.03
3. ธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน) 7,876,520 2.63
4. นางสุพรรณี บุณยวัฒน  5,903,900  1.97
5. ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 5,671,975 1.89
6. นายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี 5,000,000 1.67
7. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) 3,967,350 1.32
8. นายจรัล ระวีแสงสูรย์ 2,190,000 0.73
9. นางฐานิตา ทิตตยานนท์ 1,900,000 0.63
10. นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี  1,890,000 0.63

 รวม 226,897,255 75.64

(ข) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เท่ากับร้อยละ 33.85
(ค) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการบริษัท มีดังนี้

 ชื่อ  ประกอบธุรกิจประเภท บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด  บริการจัดการธุรกิจและการลงทุน นายสุรเดช บุณยวัฒน
   นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
   นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
   นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
   เป็นกรรมการร่วม

การออกหลักทรัพย์อื่น - ไม่มี -



45Annual Report 2013
Premier Products Public Company Limited

Remark : * Includes 100,015 shares held by Mrs. Vimolthip Phongsathorn

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

Shareholders

(a) Top Ten Major Shareholders
Details of the top 10 shareholders whose names are shown in the shareholder register as at December 31th, 2013  

are as follows:

Securities information and Shareholders

 Name Number of Shares       Percentage of Shareholding

1. Premier Fission Capital Co., Ltd.* 177,417,820 59.14
2. CIMB Thai Bank Public Co., Ltd. 15,079,690 5.03
3. United Overseas Bank (Thai) Public Co., Ltd. 7,876,520 2.63
4. Mrs. Supannee  Boonyawatana 5,903,900 1.97
5. Bangkok Bank Public Co., Ltd. 5,671,975 1.89
6. Mr. Vasan  Anurakwongsri 5,000,000 1.67
7. Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Co., Ltd. 3,967,350 1.32
8. Mr. Charan Raveesangsoon 2,190,000 0.73
9. Mrs. Thanita  Thittayanont 1,900,000 0.63
10. Ms. Uraiwan Saelee 1,890,000 0.63

Total 226,897,255 75.64

(b)   Proportion of Minor Shareholders (Free Float) equal 33.85%
(c)   Major shareholders who are related persons participating in the Company’s management are as follows:

 Name  Type of Business Related Persons

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

The issuance of other securities  - None –
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บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ 
กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิหลังหัก 
ภาษีเงินได้และหักสำารองตามที่กฎหมายกำาหนด อย่างไรก็ตาม  
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นกับ
แผนการลงทุน ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงิน 
ปันผลจะต้องอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปัน 
ผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้ 
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวถัดไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

โครงสร้างการจัดการ

หมายเหตุ : โดยมี นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

	 	 	 การเข้าร่วมประชุม	 การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อกรรมการ		 ตำาแหน่ง	 คณะกรรมการ/การ	 ผู้ถือหุ้น/การประชุม
	 	 	 ประชุมทั้งหมด(ครั้ง)	 ทั้งหมด(ครั้ง)  

นายสุรเดช บุณยวัฒน  ประธานกรรมการ 3/4  1/1
  ประธานกรรมการค่าตอบแทน

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์  กรรมการ  4/4  1/1
  กรรมการค่าตอบแทน

นายเอกราช กลัดพันธุ์  กรรมการ  4/4  1/1

นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง  กรรมการ 4/4  1/1

นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์  กรรมการ  3/4  1/1

นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ  กรรมการอิสระ  4/4  1/1
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการค่าตอบแทน

นายชัยวัฒน์ นิตยาพร  กรรมการอิสระ 4/4  1/1
  กรรมการตรวจสอบ

นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์  กรรมการอิสระ 4/4  -/1
  กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
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The Company and its subsidiaries have policies to pay dividends 
to the shareholders at a rate of not less than 50% of net profit after 
income tax and deduction of legal reserves. However, such dividend 
policies may be changed depending on the companies’ investment 
plans, necessities and appropriateness in the future. 

Dividend Payment Policy

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. 

as at December 31, 2013, the Board of Directors consisted of 8 directors as follows:

Remark : Mr. Teerapol Juthapornpong served as the Secretary of the Board of Directors and Corporate Secretary.

	 	 	 Meetings/	 Attendance/
Name	 Position	 Attendance										 Total	Meetings	
	 	 	 (times)	 (times)  

Mr.Suradej Boonyawatana Chairman/Chairman of 3/4 1/1
  Remuneration Committee

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

Mr. Ekkarat Kladpan Director 4/4 1/1

Mrs. Pensri Dettingeng Director 4/4 1/1

Mrs. Walairat Pongjitt Director 3/4 1/1

Miss Chnida Suwanjutha Independent Director/ 4/4 1/1
  Chairman of the Audit Committee/
  Member of Remuneration Committee

Mr. Chaiyavat Nitayaporn Independent Director/ 4/4 1/1  
  Member of the Audit Committee

Mr.Paritud Bhandhubanyong Independent Director/ 4/4 -/1
  Member of the Audit Committee

Board	of	Directors

Structure of Management
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กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสุรเดช 

บุณยวัฒน นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นายเอกราช กลัดพันธุ์ 
นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง และนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ สองในห้าคนนี้  
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท 
วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	

ในการประชุมสามัญประจำาปี กรรมการต้องออกจาก 
ตำาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง 
จดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วน 
ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ 
ออกจากตำาแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือก
เข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้
อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัท

(1) การจดัการบรษิทัเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์
และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ใน
เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำาเนินการ เช่น 
เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำา
รายการเกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำาคัญตาม 
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วย
งานราชการอื่นๆ กำาหนด เป็นต้น

(2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำาคัญ  
เช่น นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร  
อำานาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ และ
รายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมาย
กำาหนด

(3) กำากบัดแูลใหฝ้า่ยบรหิารดำาเนนิการเปน็ไปตามนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

(4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ 
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ

(5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ

(6) จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบ
บญัชทีีเ่ชือ่ถอืได ้รวมทัง้ดแูลใหม้รีะบบควบคมุภายในและการตรวจ
สอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(7) กำากบัดแูลใหบ้รษิทั มรีะบบบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุ  
และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการ
ติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ

(8) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ในการ 
จัดทำารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญชีไว้ในรายงานประจำาปี

(9) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย
ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง 
เปน็ธรรม และคำานงึถงึความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มคีวามโปรง่ใส 
ในการดำาเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ

(10) อำานาจในการดำาเนนิการดงัตอ่ไปนีจ้ะกระทำาไดก้ต็อ่เมือ่ 
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำาหนดให้รายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ืน่ใดของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย (ถา้ม)ี  
ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การทำารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่าย 

ที่กฎหมายหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง 
หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำานาจแก่กรรมการดังกล่าว
ข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำานาจหรือการมอบอำานาจช่วงที่
ทำาให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมี 
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
หรอืบรษิทัยอ่ย รวมทัง้กำาหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุ
ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัท ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน
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The	Authorized	Directors
The authorized directors are Mr. Suradej Boonyawatana,  

Mrs. Duangthip Eamrungroj, Mr. Ekkarat Kladpan, Mrs. Pensri Dettingeng 
and Mrs. Walairat Pongjitt, with any two directors of the five directors 
signing jointly with the Company’s seal affixed.
Term	of	the	Board	of	Directors

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

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

(2) Consider and approve major issues, such as policies, plans 
and budgets, structure of administration, authority of the management, 
corporate governance policies, and other issues as prescribed by the 
Stock Exchange of Thailand or by law. 

(3) Supervise the management to act in accordance with  
the approved policies, plans and budgets.

(4) 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) Appoint an Audit Committee and other sub-committees.

(6) Install reliable accounting, financial reporting and financial  
audit systems, as well as oversee the establishment of efficient and 
effective internal control and internal audit systems. 

(7) Ensure that the Company has a comprehensive risk  
management system and process, with effective reporting and  
monitoring. 

(8) Report on the execution of the Board of Directors’  
responsibilities in the preparation of the financial statements, which 
is to be presented together with the report from the independent  
auditor in the annual report.

(9) Protect fairly the benefits of the major shareholders and 
minority shareholders according to their rights, provide equitable  
treatment of shareholders and other stakeholders with consideration  
for the avoidance of conflict of interest, and ensure operational  
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 many have conflict, 
vested interest or an interest in any other manner that conflicts 
with the interests of the Company or its subsidiaries. Approval from  
the shareholders’ meeting is required for related transactions and the 
acquisition or sales of substantial assets of the Company as stipulated 
by the requirement of the Capital Market Supervisory Board.  
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อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำานาจและหน้าที่ในการบริหาร
กิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย รวมถึง
เรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) พจิารณากลัน่กรอง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 
โครงสร้างการบริหารงานและอำานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท 
ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) กำากับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัท ให้ 
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

(3) มีอำานาจในการดำาเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ตามขอบเขตที่กำาหนดไว้ในอำานาจดำาเนินการของบริษัท

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
อำ านาจหน้ าที่ แล ะความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำานาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการ
ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายรวมถึงเรื่อง 
หรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) ดำาเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำาวันของบริษัท
(2) จดัเตรยีมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสรา้ง

การบริหารงานและอำานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เสนอขอ
ความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(3) ดำาเนนิการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย แผนงาน  
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

(4) ควบคุมดูแลให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(5) มอีำานาจในการดำาเนนิการและอนมุตัคิา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ตาม 
ขอบเขตที่กำาหนดไว้ในอำานาจดำาเนินการของบริษัท

(6) พฒันาองคก์รและบคุลากรใหม้คีณุภาพและประสทิธภิาพ 
อย่างต่อเนื่อง

(7) เปน็ผูร้บัมอบอำานาจของบรษิทัในการบรหิารกจิการของ 
บริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำาหนด  
คำาส่ัง มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

(8) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ทั้งนี้อำานาจกรรมการผู้จัดการตลอดจนการมอบอำานาจแก่
บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำานาจหรือ
การมอบอำานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะ 
อื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ 
รายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำาเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่ง
การอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตาม
ที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำานวน 8 ท่าน ดังนี้

ผู้บริหาร

หมายเหตุ : ในวันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทได้แต่งตั้งคุณมณฑล หรรษคุณารมณ์เป็นกรรมการผู้จัดการแทนคุณเอกราช กลัดพันธุ์ ซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ เนื่องจากเกษียณอายุ

รายชื่อผู้บริหาร		 ตำาแหน่ง
  
1. นายสุรเดช บุณยวัฒน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเอกราช กลัดพันธุ์  กรรรมการผู้จัดการ
3. นายมณฑล หรรษคุณารมณ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด/ขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
4. นายเดชา แก้วพฤหัสชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด/ขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม
5. นายสุรศักดิ์ ภัสสร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด/ขายผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด
6. นายนัทธชัย พวงประดิษฐ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน
7. นางสาวณัฐญา นวลพลับ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
8. นายพรสันต์ ชูเทพ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคลและระบบงาน
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Authorities	and	Responsibilities	of	the	Chief	
Executive	Officer

The Chief Executive Officer has the authority and duty to  
manage the affairs of the Company as assigned by the Board of  
Directors, which includes the following matters and businesses:

(1) Consider the policies, plans and budgets, structure of  
administration and scope of authorities of the Company for proposal to 
the Board of Directors for endorsement.

(2) Supervise and monitor the Company’s operations to be  
in accordance with the approved policies, plans and budgets.

(3) Have the power to execute and approve all expenditures 
within the scope prescribed by the Company’s authority manual.

(4) Perform any other duties assigned by the Board of  
Directors and/or the Audit Committee.
Authorities	and	Responsibilities	of	the	Managing	 
Director

The Managing Director has the authority and duty to manage 
the affairs of the Company as assigned by the Board of Directors,  
which includes the following matters and businesses: 

(1) Administer and/or manage the Company’s daily activities. 
(2) Prepare policies, plans and budgets, structure of administration  

and various management authorities of the Company for approval by 
the Chief Executive Officer before proposal to the Board of Directors 
for endorsement.

(3) Operate and manage the Company’s businesses in  
accordance with the approved policies, plans and budgets. 

(4) Supervise and monitor that the Company’s business  
operation is in compliance with relevant laws and regulations.

(5) Have the power to execute and approve all expenditures 
within the scope prescribed by the Company’s authority manual.

(6) Develop the quality and effectiveness of the organization 
and personnel continuously.

(7) Act as the Company’s authorized person in effectively 
administering its businesses and affairs to achieve the intentions of  
its objectives, rules, policies, regulations, requirements, orders,  
resolution of the shareholders’ meeting and/or resolution of the Board 
of Directors’ meeting. 

(8) Monitor and maintain the good image of the organization.
(9) Perform any other duties assigned by the Chief Executive 

Officer, Board of Directors and/or Audit Committee.
However, the Managing Director’s administrative power,  

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

as at December 31, 2013, the management team consisted of 8 members as follows:

Remark : On 1 January 2014, the Company appointed Mr. Monthol Hunsakunarom as the Managing Director replacing Mr. Ekkarat Kladpan 
who retired.

                Name  Position
  
1. Mr. Suradej Boonyawatana Chief Executive Officer
2. Mr. Ekkarat Kladpan  Managing Director
3. Mr. Montol Hunsakunarom Assistant Managing Director - Marketing/Sales For Building Material Products Unit
4. Mr. Decha Kaewparuehaschai  Assistant Managing Director - Marketing/Sales For Environmental Products Unit
5. Mr. Surasak Passorn  Assistant Managing Director - Marketing/Sales For Clean Energy Products Unit
6. Mr. Natthachai Puangpradith  Assistant Managing Director - Factory Unit 
7. Miss Nattaya Nuanplub Assistant Managing Director - Finance Unit
8. Mr. Pornsun Chutep Assistant Managing Director - Human Resources and Systems Unit 

Executives
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บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในระดับที่เหมาะสม กับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ 
และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัท 
จดทะเบยีนทีอ่ยูใ่นกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั ระดบัรายไดแ้ละระดบัมลูคา่
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเวลาเดียวกันรวมถึงพิจารณา 
จากผลการดำาเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิด 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ชอบของกรรมการและผูบ้รหิารแตล่ะทา่น โดยคา่ตอบแทนกรรมการ
อยู่ในรูปบำาเหน็จประจำาปีและเบี้ยประชุม สำาหรับค่าตอบแทนผู้
บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยง
ชีพ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก.	ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำาหนดให้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำา
หนา้ทีเ่กีย่วกบัการประชมุของคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุ 
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกำากับดูแลกิจการเป็นไปตาม 
มาตรฐานบรรษทัภบิาลทีด่ ีโดยใหค้ณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูแ้ตง่ตัง้
บคุคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถมาทำาหนา้ทีด่งักลา่ว ทัง้นี ้เลขานกุาร
บริษัทต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ

1) ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและ
กฎระเบียบของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจำากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ 

2) ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำากับดูแลกิจการ

3) ตอ้งมคีวามรูใ้นธรุกจิประเภทตา่งๆ ของบรษิทั และความ
สามารถในการสือ่สารทีด่ ีเปน็คณุสมบตัเิสรมิทีช่ว่ยใหก้ารทำาหนา้ที่
เลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท คือ การ
สนับสนุนคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำาหรับ
หน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้

1) จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องและการ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ
กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี 

2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 
ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
ดังกล่าวผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่

3) ใหค้ำาปรกึษาและขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้แกค่ณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ใน
ประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำากับ
ดูแลกิจการ

4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของ
ข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ  
ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภท
ต่างๆ

5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศใน 
ส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำากับ ดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท

6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิ
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น 

7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กบัการประกอบธรุกจิของบรษิทั เพือ่ประกอบการปฏบิตัหินา้ทีข่อง
กรรมการ

8) จัดให้มีการให้คำาแนะนำาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายธีระพล  
จฑุาพรพงศ ์ดำารงตำาแหนง่เปน็เลขานกุารบรษิทัและเลขานกุารคณะ
กรรมการตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555

เลขานุการบริษัท
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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 

and executive is also taken into consideration. The remuneration for  
the directors is in the form of annual bonus and meeting allowance 
while the remuneration of the executives is in the form of salary,  
bonus and provident fund contribution. 
Monetary	Remuneration

a.	Remuneration	of	Directors

The Company has ruled to appoint the Company Secretary to 
be responsible for arrangement of the Board of Directors Meeting and 
the Shareholders Meeting and support the direction of the Company’s 
activity being in line with the corporate governance principle. The Board 
of Directors will appoint a qualified person to be the Company Secretary 
which shall have the qualification and responsibility as follows:
Qualification

1) Having basic knowledge of the laws and regulations issued 
be relevant authorities under the law governing public company and 
security and security exchange.

2) Having knowledge and understanding in the principle and 
the action to be done for the corporate governance.

3) Having knowledge in the businesses of the Company and 
having communication skill, which will be a supported tool for the  
efficiency performance of the Company Secretary.
Responsibility

The main responsibility of the Company Secretary is to support 
the Board of Directors for the relating laws and regulations, and will be 
included with the following responsibility;

1) Arrange for the meeting of the Board of Directors and any 
committee appointed by the Board of directors and the meeting of the 
shareholders which shall be in line with the laws and the Company’s 
Articles of Association, the Charter of the Board or Committee and the 
corporate governance principle.

2) Inform the resolution or policy of the Board of Directors or 
the Shareholders to the relevant executive and follow up, through the 
Managing Director, the following action under such resolution or policy.

3) Advice or give an primary opinion to the Board of Directors 
and any committee appointed by the Board of directors for the relating  
laws and regulation and the action to be done for the corporate  
governance. the action to be done for the corporate governance.

4) Take care of the Company Secretary Unit being the information  
center of the organization such as the Company Registration Certificate, 
the Memorandums of Association, the Articles of Association, the Share 
Register Book and all licenses relating the business operation of the 
Company. 

5) Take care of the disclosure and the information report, which 
is in the responsibility of compliance unit, being in line with the laws, 
regulations and policy relating the disclosure of information.

6) Contact and communicate with the shareholders for their 
acknowledgement of their rights.

7) Provide the news and information relating to the business 
operation of the Company to and for the operation under the duty of 
the board of Directors.

8) Arrange for the orientation for a new director.
Note that, the Board of Director had a resolution to appoint  

Mr. Teerapol Juthapornpong to be the Company Secretary and the  
Secretary of the Board of Directors on 10th August 2013.

Company	Secretary

Remuneration	of	Directors	and	Executives
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ข.	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

หมายเหตุ : * กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

	 	 	 																เบี้ยประชุม	(บาท)	 บำาเหน็จ
รายชื่อกรรมการ		 ตำาแหน่ง	 กรรมการ		 กรรมการ		 กรรมการ	 รวม
	 	 	 บริษัท	 ตรวจสอบ	 (บาท)  

1. นายสุรเดช บุณยวัฒน*  ประธานกรรมการ  -  -  -  -

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์*  กรรมการ  -  -  -  -

3. นายเอกราช กลัดพันธุ์*  กรรมการ  -  -  -  -

4. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง*  กรรมการ  -  -  -  -

5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์*  กรรมการ  -  -  -  -

6. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ  กรรมการอิสระ 56,000  72,000  200,000  328,000
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร  กรรมการอิสระ 56,000  56,000  200,000  312,000
  กรรมการตรวจสอบ

8. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์  กรรมการอิสระ 56,000  56,000  200,000  312,000
  กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1/รวมเงินเดือนของ นายสุรเดช บุณยวัฒน และนายเอกราช กลัดพันธุ์ ซึ่งทั้ง 2 ท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท

	 	 ปี	2556																
ประเภทของค่าตอบแทน		 จำานวนผู้บริหาร		 	 ค่าตอบแทน1/	(บาท)

เงินเดือน โบนัส  6 ท่าน (ม.ค.-พ.ค.56)   17,328,198
 8 ท่าน (มิ.ย.-ธ.ค.56)

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

																องค์ประกอบค่าตอบแทน		 ปี	2556

ค่าตอบแทนกรรมการ
เบี้ยประชุม  - ประธาน (บาท/คน/ครั้ง)  18,000
  - กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)  14,000
บำาเหน็จกรรมการ (บาท/คน/ปี)  200,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
เบี้ยประชุม  - ประธาน (บาท/คน/ครั้ง 18,000
  - กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง) 14,000

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
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b.	Remuneration	of	Executives

In 2013, the Company paid to the Board of Directors and the Audit Committee are as follows:

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

                   Meeting	Allowance	(Baht)	 Bonus
Name		 Position	 Board	of		 Audit		 (Baht)	 Total
	 	 	 Directors	 Committee	   

1.Mr. Suradej Boonyawatana* Chairman - - - -

2. Mrs. Duangthip Eamrungroj* Director - - - -

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

4. Mrs. Pensri Dettingeng* Director - - - -

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

6. Miss Chnida Suwanjutha Independent Director/  56,000 72,000 200,000 328,000
  Chairman of  the Audit Committee 

7. Mr. Chaiyavat Nitayaporn Independent Director/  56,000 56,000 200,000 312,000 
  Member of the Audit Committee

8. Mr. Paritud  Bhandhubanyong Independent Director/ 56,000 56,000 200,000 312,000
  Member of the Audit Committee

Remark : 1/Includes the salaries of Mr. Suradej Boonyawatana and Mr. Ekkarat Kladpan as these two persons did not receive remuneration 
as directors of the Company.

	 	 Year	2013																
Type	of	Remuneration		 Number	of	Executives		 	 Remuneration1/	(Baht)

Salary, bonus 6 persons (Jan-May 2013)  17,328,198
 and 8 persons (Jun-Dec 2013)  

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

																Composition	of	Remuneration		 Year	2013

Remuneration	of	Directors
Meeting Allowance - Chairman (Baht/person/time) 18,000 
  - Directors (Baht/person/time) 14,000
Bonus (Baht/person/year) 200,000

Remuneration	of	Audit	Committe
Meeting Allowance  - Chairman (Baht/person/time) 18,000
  - Directors (Baht/person/time) 14,000

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

The Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2013 held on April 25, 2013, Passed a resolution approving the Remuneration  
Committee are as follows:
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บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 531 คนโดยในปี 2556 บริษัทได้
จา่ยผลตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจำานวนทัง้สิน้ 176,011,732 บาท ซึง่
ผลตอบแทนได้แก่เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือ

พิเศษ เงินประกันสังคม และเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 
นอกจากนี ้บรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยคา่ตอบแทนใหก้บัพนกังานในลกัษณะ
เดียวกับบริษัทรวม 22,042,516 บาท

	 จำานวนพนักงานและค่าตอบแทนปี	2556		 บริษัท		 PHA		 IGC		 PPW		 รวม
	 	 	 (บริษัทย่อย)	 (บริษัทย่อย)	 (บริษัทย่อย)
   
ผู้บริหาร (คน)  8  4  3  -  15
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน (คน)  523  17  17  -  557
รวม (คน)  531  21  20  -  572
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท) 176,011,732 11,172,243 10,870,273 - 198,054,248

ค่าตอบแทนอื่น
ก.	ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ  
  - ไม่มี -
ข.	ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
 เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและ

พนักงาน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารอง 
เลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร 8 ราย รวมทั้งสิ้น 956,448.70 บาท
การว่าจ้างด้านการบริหารและให้คำาปรึกษาธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น 
แคปปิตอล จำากัด (PFC) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  
ให้ดำาเนินการด้านงานบริหารและงานสนับสนุนแก่บริษัทและ 
บริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำาปรึกษาธุรกิจ  
โดยขอบเขตการให้บริการของ PFC ครอบคลุมงานด้านต่างๆ  
ได้แก่ งานด้านการบริหารและนโยบาย งานสนับสนุนด้านบัญชี
และการเงิน ด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ด้านระบบงาน 
และข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ์

การว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน 
(outsourcing) ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อใช้บริการ 
จากหน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  ซึ่งเป็นลักษณะของ 
การรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) 
ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่าย
โดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงาน
สนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ PFC เป็น 
รายเดือน โดยบริษัท มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 400,000 บาท PHA  
IGC มีค่าใช้จ่ายต่อบริษัทเดือนละ 125,000 บาท ค่าใช้จ่ายดัง
กล่าว PFC กำาหนดอัตราค่าบริการโดยคำานวณบนหลักเกณฑ์การ 
กระจายต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ PFC ไปยังกลุ่มบริษัทผู้ว่าจ้าง
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ รายได้รวม สินทรัพย์รวม  
และจำานวนบุคลากรของแต่ละบริษัท 

ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
กอ่นถงึกำาหนดระยะเวลาตามสญัญาได ้ถา้ PFC ดำาเนนิการไมเ่ปน็ 
ไปตามวัตถุประสงค์ และ PFC จะเรียกร้องค่าจ้างส่วนที่เหลือตาม
ระยะเวลาจ้างหรือค่าเสียหายใดๆ แก่บริษัทไม่ได้ทั้งสิ้น และเมื่อ
ครบกำาหนดอายสุญัญาแลว้ ใหถ้อืวา่สญัญามผีลใชบ้งัคบัตอ่ไปอกี
คราวละ 1 ปี โดยถือข้อตกลงเดิมจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา 
โดยฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีก 
ฝ่ายหนึ่งทราบก่อนวันหมดอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 90 วัน

อยา่งไรกต็าม การทำาสญัญากบั PFC ดงักลา่ว ถอืเปน็การทำา 
รายการระหวา่งกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์
กบับรษิทั ซึง่บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามนโยบาย มาตรการ และขัน้ตอน
การทำารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้หาก PFC มี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา หรือเงื่อนไขในการคิดค่า 
บริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำารายละเอียด และ
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบเพือ่พจิารณาและใหค้วามเหน็ของความเหมาะสมของสญัญา
ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทำาสัญญาใหม่

บุคลากร
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 The Company has a total of 531 employees. In 2013, the 
Company paid total remuneration of 176,011,732 Baht to its employees, 
which included salary, overtime pay, bonus, financial support, social 

security contribution, provident fund contribution, etc. In addition, the 
Company’s subsidiaries also paid remuneration in the same way totaling 
22,042,516 Baht to its employees.

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. In 2013, the Company made total  
contributions of 956,448.70 Baht to the provident fund for the 8  
executives.
Employment	of	Management	and	Business	
Consultant

The Company and its subsidiaries have engaged Premier  
Fission Capital Co., Ltd. (PFC), a major shareholder of the Company, 
to provide management and administrative support services to the 
Company and its subsidiaries under a management and consultancy 
agreement. The scope of services provided by PFC covers various 
work areas, including management and policy planning, accounting  
and finance support, business development and investment,  
system and data, human resources development and public  
relations. 

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

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

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

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

	 Number	of	Employees	and				 The		 PHA		 IGC		 PPW		 Total
	 Remuneration	in	2013	 Company	 (subsidiary) (subsidiary) (subsidiary)
   
Executives (persons)  8  4  3  -  15
Operation and support staff (persons)   523  17  17  -  557
Total (persons)   531  21  20  -  572
Employee Remuneration (Baht)  176,011,732 11,172,243 10,870,273 - 198,054,248

Personnel
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บรษิทัมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัพนกังานเสมอมา พนกังานของ
บริษัทไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน และบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้าน
แรงงานใดๆ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพโดยการเข้าร่วมกับ 
“กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำากัด ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว” ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2546 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การจัดการ
ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากดั มวีตัถปุระสงค์
เพือ่สรา้งขวญัและกำาลงัใจใหแ้กพ่นกังาน และเพือ่จงูใจใหพ้นกังาน
ทำางานกับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทได้สบทบในอัตราส่วนร้อย
ละ 5 ของเงินเดือน ณ วันที่ 31/12/2556 มีพนักงานที่เป็นสมาชิก 
จำานวน 325 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 61.21
นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีคุณลักษณะ 3 ประการ ประกอบด้วย 

1. เป็นคนดี มีวินัย และรับผิดชอบ
2. เปน็คนเกง่ มคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถอยา่งมอือาชพี  
3. ทำางานอย่างมีความสุข รู้เหตุ รู้ผล เห็นคุณค่าตนเอง  

ผู้อื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์บรษิทัจงึนำาระบบ เครือ่งมอื และ

กิจกรรมที่หลากหลาย มาช่วยในการพัฒนา ฝึกอบรมพนักงาน 
ตั้งแต่การจัดทำาแผนการพัฒนาฝึกอบรม ระยะ 3 ปี (Master Plan 
Training) และมีการทบทวนทุกปี ระบบ Competency ระบบ KPI 
ระบบ KM (Knowledge Management) ระบบการติดตามผลการ
ปฏบิตังิานรายไตรมาสโดยการตรวจตดิตามจากผูบ้รหิาร (Top Visit) 
ระบบ Happy 8 Work place การฝึกอบรม ความรู้ในงานและความ
รู้เสริมในงานโดยหัวหน้างาน การเพิ่มผลผลิต ระบบ CSR หรือ
การทำากิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยจิตอาสาผ่านคณะกรรมการ
สโมสรพนักงาน เป็นต้น 

ในปี 2556 บริษัท ได้ดำาเนินการพัฒนาและฝึกอบรม โดย
แบ่งการฝึกอบรมเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย

1. หมวดความรูใ้นงาน (On-the-job Training) มวีตัถปุระสงค์
เพือ่ใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ตามระบบบรหิารคณุภาพ 
(ISO 9001:2008) 

2. ความรู้เสริมในงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมี
ทักษะ หรือเทคนิคเพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน หลักสูตรที่ดำาเนิน
การอบรมพัฒนา เช่น การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)  
เทคนิคการนำาเสนออย่างมีประสิทธิผล QCC KSS Competency for 
Sales การบรหิารความเสีย่งและความไมแ่นน่อน กลยทุธก์ารตลาด
ออนไลน์ การใช้งานระบบ CRM Proactive Service Mind เป็นต้น

3. ความรูด้า้นบรหิารจดัการ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหพ้นกังาน
ระดบัหวัหนา้งาน หรอืระดบัจดัการ มคีวามรู ้ความสามารถ รวมถงึ 
ทักษะเทคนิคในการบริหารจัดการในงานที่รับผิดชอบ หลักสูตรที่
อบรมพัฒนา อาทิ การบริหารและพัฒนาทีมขายสำาหรับผู้จัดการ
ฝ่ายขาย ทักษะเคล็ดลับความสำาเร็จหัวหน้างานยุคใหม่ The Boss  
Human Performance Improvement: HPI Mini Master in HR  
Management  Director Certification Program (DCP) เป็นต้น

4. ความรู้วิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถ
ต่อยอดความรู้ในวิชาชีพให้รู้ลึก รู้จริง เพื่อการพัฒนา สร้างสรรค์ 
ความรู้ใหม่ในงานเพิ่มขึ้น หลักสูตรที่อบรมพัฒนา อาทิ เจ้าหน้าที่
ความปลอดภยัระดบัหวัหนา้งาน AEC นกับญัชไีทยปรบัตวัอยา่งไร  
การจัดการน้ำาด้วยนวัตกรรม 3R การใช้โอโซนในการบำาบัดน้ำาเสีย  
การจดัการงบกระแสเงนิสดและวธิกีารนำาเสนอฝา่ยบรหิารเพือ่พฒันา 
ประสทิธภิาพงานบญัช ีการทำาธรุกจิจดัซือ้จดัจา้งกบัสหประชาชาต ิ
เป็นต้น

โดยสรุปจำานวนหลักสูตรที่มีการจัดอบรมพัฒนาพนักงาน 
ในปี 2556 รวมทั้งสิ้น 217 หลักสูตร มีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา 
บุคลากร 1,569 บาท/คน จำานวนชั่วโมงการอบรม 24.53 ชม./
คน พนักงานเข้าอบรมพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 97.85 ของพนักงาน 
ทั้งบริษัท

ในปีนี้ บริษัทยังคงให้ความสำาคัญต่อกระบวนการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับตำาแหน่งรวมถึงการสร้างทีมระดับบริหาร เพื่อ
รองรบัการเตบิโต เพราะเชือ่วา่ บคุลากรเปน็ทรพัยากรทีท่รงคณุคา่ 
สร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและมีคุณภาพให้กับลูกค้า ต่อเนื่องและ
เป็นความยั่งยืนขององค์กรตลอดไป
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The Company has always had a good relationship with its 
employees and the employees have not established a labour union. 
The Company has not had any labour dispute within the past 3 years.
Provident	Fund

The Company has established a provident fund by joining 
the “Premier Group for Provident Fund”, which was registered since 
10 March 2003. The fund is currently managed by Kasikorn Asset  
Management Co., Ltd. The objective of the fund is to build employees’ 
morale and to motivate them to work with the Company in the long term. 
The Company’s contribution is 5 percent of salary. As at 31 December 
2013, the fund had 325 members, which is equal to 61.21 percent.
Human	Resource	Development	Policy

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

1. To be a good, disciplined and responsible person.
2. To be a proficient, knowledgeable, skillful and professionally 

capable person.
3. To work with contentment, be reasonable, recognize the value  

of oneself and others, and be acceptable to changes.
In order to achieve its objectives, the Company has employed  

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

In 2013, the Company organized development and training 
programs, which can be divided into 4 categories as follows:

1. On-the-job training with the objective of providing employees  
with the knowledge and ability to perform their assigned duties  
effectively and efficiently according to the ISO 9001:2008 quality  
management system.

2. Enhancement of job knowledge with the objective of providing  
employees with skills or techniques to improve and develop their 

work. Training courses provided include Productivity Improvement, 
Effective Presentation Technique, Quality Control Circle (QCC), Kaizen 
Suggestion System (KSS), Competency for Sales, Risk and Uncertainty 
Management, Online Marketing Strategy, CRM System Usage, Proactive  
Service Mind, etc.

3. Management knowledge with the objective of providing 
employees at the supervisory or management level with knowledge, 
ability, skills and techniques in management of the work in which 
they are responsible. Training courses provided included Sales Team  
Management for Sales Manager, Supervisory Skills Development,  
The Boss, Human Performance Improvement: HPI, Mini Master in  
HR Management, Director Certification Program (DCP), etc.

4. Vocational knowledge with the objective of assisting  
employees in deepening their knowledge in their profession for the 
development and creation of new knowledge for their work. Training  
courses provided included Safety Officer Supervisory Level, AEC 
How do Thai Accountants Adjust, 3R Innovation Water Management,  
Use of Ozone in Wastewater Treatment, How to Manage Cash  
Flow and Present to the Management to Improve Accounting Efficiency, 
How to do Business with the United Nations, etc.

In summary, the Company provided a total of 217 employee  
training/development programs in 2013, with human resource  
development expenditure of 1,569 Baht/person and total training  
hours of 24.53 hours/person. The number of employees who  
received training equaled 97.85 percent of the total employees of the 
Company. The Company also gets “The best company” in aspect of 
Skill Development Promotion in 2013 rewarded by Department of Skill 
Development 

This year, the Company still places importance on its human 
resource development process at all levels and in every position,  
including building an executive team, to support future growth.  
The Company believes that its employees are valuable assets that 
continuously create valuable and quality work for its customers and  
are responsible for long-term organizational sustainability.
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในการกำากับดูแล
กิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
การบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้  และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะ
ช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อ
มั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการ
บริษัทจึงกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์
อกัษร เพือ่ใหผู้บ้รหิารและพนกังานยดึถอืเปน็แนวทางในการปฏบิตั ิ 
ดังนี้

1.  ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง และ 
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. ใหค้วามสำาคญัตอ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้
อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

4.  ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี

5.  จดัโครงสรา้ง บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ 
แต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน 

โดยหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับ 
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555  
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม
หลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ  
ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะ
เจ้าของบริษัท โดยกำาหนดแนวปฏิบัติการให้สิทธิของผู้ถือหุ้น  
ดังนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริม
ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุม 
ผูถ้อืหุน้และใชส้ทิธขิองตน โดยครอบคลมุสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย 
ได้แก่ การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น  
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือการแก้ไข 

การกำากับดูแลกิจการ

ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และ 
การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระ
การประชุม โดยมีคำาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ
ประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและ
วิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้น
การกระทำาใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
สารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.2.1 บริษัทไม่มีการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
สารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำาหนดต่างๆ และการ
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำาคัญเพิ่มเติม
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำากัดสิทธิใน
การเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม โดยกำาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ และมี
การระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ชัดเจน  
รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้

ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ
1)  ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบคุคลทีเ่สนอแตง่ตัง้ เชน่ คำานำาหนา้ชือ่ 

ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ การศึกษา ประสบการณ์ เป็นต้น  
2) การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็น

กิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
ก็ได้ระบุไว้ชัดเจนแล้ว

3)  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา (กรณแีตง่ตัง้กรรมการใหม)่
4)  จำานวนปทีีด่ำารงตำาแหนง่และผลการปฏบิตังิานในระหวา่ง 

เป็นกรรมการ (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม)
5)  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำาหน้าที่คณะ

กรรมการสรรหา 
6)  ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนทีจ่ะให้

ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1)  จำานวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำาแหน่ง 

หรือภาระหน้าที่ของกรรมการ
2)  นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3)  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปัจจุบัน

กรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากเบี้ยประชุมและ 
บำาเหน็จประจำาปี)

5)  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำาหน้าที่คณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

6)  ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้
ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้  
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Corporate Governance

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 sharehold-
ers equally with fairness to all parties.

4. Comply with the requirements of all relevant laws and regulations  
and business ethics in order to protect the rights of all groups of stakeholders.

5. Organize the structure, duties and responsibilities of each group  
of directors clearly.

The Company’s good corporate governance policy adheres to 
the Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies B.E. 
2555 (2012) promulgated by the Stock Exchange of Thailand, which 
covers 5 categories of principles as follows:

 Chapter 1 The Rights of Shareholders

 The Company recognizes and places importance on the various 
basic rights of the shareholders, both as investors in securities and as 
owners of the Company, by defining the guidelines to encourage the 
exercise of shareholders’ rights as follows: 
1. Shareholders’ Meeting

1.1 The Board of Directors has a policy to support or encourage 
all groups of shareholders, including institutional investors, to attend 
the shareholders’ meetings and exercise their rights, which covers 
the basic legal rights, i.e. obtain a share in the profit of the Company; 
buy, sell or transfer shares; obtain adequate news and information on 
the Company; and participate and vote in the shareholders’ meetings 
to elect or remove directors, approve the remuneration of directors, 
appoint the external auditor and determine the audit fee, and make 
decisions on any matter that affects the Company, such as dividend 
payment, determination or amendment of the Articles of Association 
and Memorandum of Association, capital decreases or increases, and 
the approval of extraordinary transactions.

1.2 The Company has provided information on the date, time, 
venue and agenda, with rationale and explanation for each agenda item 
or resolution requested, in the notice of the annual general meeting  
or extraordinary general meeting of shareholders or attachments to  
the agenda. The Company has refrained from any action that limits  
the opportunity of the shareholders to study the information on the 
Company. The details of which are as follows:

1.2.1 The Company does not undermine the rights of the 
shareholders to study the Company’s information that must be disclosed 
according to various requirements and to attend the shareholders’  
meeting. For instance, the Company does not abruptly distribute  
documents containing additional important information in the meetings, 
add new agenda items or alter sensitive information without prior notice 
to the shareholders, not provide shareholders with the right to pose 
questions to the Board of Directors in the meeting, restrict the right to 
attend of shareholders who come late for the meeting, etc.

1.2.2 The Company has provided information as to the date, 
time, venue and agenda of the meetings. Each agenda item of the 
shareholders’ meeting is set as individual subjects and the objective and 
rationale of each agenda item is clearly defined. Adequate information 
is provided for decision-making as follows: 

a. Agenda for appointment of directors
1) Preliminary information of the nominated person, such as title, 

name, age, type of director, educational background, experience, etc.
2) Positions held in other companies with clear details of any 

company that may potentially have a conflict of interest with the Company. 
3) Nomination criteria and procedures (in the case of appointment 

of a new director).
4) Number of years in position and performance during the 

period as director (in the case of reappointment of directors).
5) Approved by the Board of Directors serving as the  

Nominating Committee.
6) The opinion of the Board of Directors is sufficient and  

clear for the shareholders to cast their vote.  
b. Agenda to consider the remuneration of directors
1) Amount and form of remuneration by position or  

responsibilities of the directors.
2) Directors’ remuneration policy.
3) Criteria and procedures for determining remuneration.
4) Other benefits received as director (presently the directors  

do not receive any other benefit apart from meeting allowance  
and annual bonus).

5) Approved by the Board of Directors serving as the  
Remuneration Committee.
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ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงิน 
ค่าสอบบัญชี

1)  ชื่อผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชี
2) ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี
3)  ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
4)  จำานวนปีที่ทำาหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี

คนเดิม) หรือเหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี (กรณีแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีคนใหม่)

5)  วธิกีารพจิารณาความเหมาะสมของคา่สอบบญัช ีรวมทัง้ 
ค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี

6)  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7)  ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้

ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
ง. วาระการจ่ายเงินปันผล
1)  นโยบายการจ่ายเงินปันผล
2) จำานวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกับนโยบาย
3)  เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย
4)  ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้

ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้  
จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่องสำาคัญของบริษัท เช่น การเพิ่ม/

ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับการขาย/เลิก/โอนกิจการ/การควบรวม
กิจการ เป็นต้น

1)  รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรือความจำาเป็น
3)  ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
4)  ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้

ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้  
1.3 คณะกรรมการอำานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธ ิ

ในการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงอยา่งเตม็ที ่และควรละเวน้การ 
กระทำาใดๆ ทีเ่ปน็การจำากดัโอกาสการเขา้ประชมุของผูถ้อืหุน้ การเขา้ 
ประชมุเพือ่ออกเสยีงลงมตไิมม่วีธิกีารทียุ่ง่ยากหรอืมคีา่ใชจ้า่ยมาก
เกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง 

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าให้ชัดเจน 
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำาส่งหนังสือเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำาถาม 
ล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้
มีการกำาหนดการกลั่นกรองคำาถามล่วงหน้าและกำาหนดให้บริษัท 
ตอบคำาถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับมีการชี้แจงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามที่เกี่ยวข้อง
กับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา  
โดยในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะ
รวบรวมคำาถามจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีปฏิทินก่อนหน้า 
วันประชุม โดยบริษัทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1) กำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าให้ชัดเจน
2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำาส่งหนังสือเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้น

3) วิธีการส่งคำาถามล่วงหน้า เช่น ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ 
เป็นต้น

4) ช่วงเวลาที่เปิดให้ส่งคำาถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุม
ผู้ถือหุ้น

5) มีกระบวนการกลั่นกรองคำาถามล่วงหน้าที่ผู้ถือหุ้นถาม 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการตอบคำาถามเหล่านั้น

6) บริษัทได้ตอบคำาถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม

7)  บริษัทได้ตอบคำาถามให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม
8) บรษิทัไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบถงึคำาถามทีม่ผีูถ้อื

หุ้นถามมาล่วงหน้า และคำาตอบของคำาถามเหล่านั้น
1.5 คณะกรรมการสนบัสนนุใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะ

รปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกำาหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้และ
เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น
2. การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำาเทคโนโลยีมาใช้
กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน 
และแสดงผล เพื่อให้การดำาเนินการประชุมสามารถกระทำาได้ 
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา

2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ 
2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
2.2.2 ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบ 

ทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปนี้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการผู้จัดการ
3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4) ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน 
2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะ

กรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละ

รายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง
กรรมการ

2.4 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสาร
การลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบันทึกวีดิทัศน์การประชุม
อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  
ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ เป็นไป
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.5 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและ 
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำาถาม 
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
3. การจัดทำารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติ 
การประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอน
การลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน
ดำาเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือ
ซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำาถามคำาตอบและผลการลงคะแนน 
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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 facilitates shareholder participation 

and voting in meetings and refrains from any action that could 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, and the meeting location should be easily accessible.

1.4 The Company provides the shareholders with an opportunity 
to send their questions prior to the meeting date, by clearly determining 
the criteria for submission of questions in advance and duly informing the 
shareholders along with the delivery of the notice to the shareholders’  
meeting. In addition, the Company also disseminates the criteria for 
submission of questions in advance on its website. The Board of  
Directors has prescribed the procedure for screening the questions 
submitted in advance and requires that the Company to provide answers 
to the shareholders in advance, as well as inform the shareholders’ 
meeting.  The details of the procedure are as follows: 

1.4.1 The Company provides shareholders with the opportunity 
to submit questions related to the meeting agenda to the Board of 
Directors in advance throughout the submission period.  As for the 
general meeting of shareholders, the Board will gather the questions 

until December 31 of the calendar year preceding 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.
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 nor 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 ques-
tions related to the Company to the meeting.
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ในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็น
อยา่งไร รวมถงึบนัทกึรายชือ่กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและกรรมการ 
ที่ลาประชุมด้วย

3.2 บรษิทัเปดิเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนน 
และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด 
ในการปฏิบัติดังนี้

3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวันทำาการถัดไป

3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวัน 
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นโดย 
ไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

3.2.3 เผยแพรว่ดีทิศันก์ารประชมุผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั
4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย 
โดยการให้ข้อมูลสำาคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท

สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 บริษัท 
จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขที่ 1 
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบ 
ฉันทะรวมจำานวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.9674 ของจำานวน 
หุ้นที่จำาหน่ายแล้ว มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน
จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ 
ท่านอื่นอีก 4 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำากับดูแลและปกป้องสิทธิขั้น
พื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันทั้งเรื่อง
กระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทาง 
มิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน ดังนี้
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทแจ้งกำาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และ
ความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการ
ปฏิบัติดังนี้

1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 
30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์
ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูป
แบบเอกสาร 

1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ

ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมาย
กำาหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)

1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง 
ลงคะแนนตามแตล่ะประเภทของหุน้ทราบทัง้ในหนงัสอืเชญิประชมุ
และในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำา 
เปน็ภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพรพ่รอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงลำาดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการ
ประชุมและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจาก 
ที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 คณะกรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้น 
สว่นนอ้ยเสนอเพิม่วาระการประชมุลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 
อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและ 
ความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระ

การประชุม
4) ช่องทางรับเรื่อง เช่น ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ โดย

อาจส่งเรื่องผ่านบนเว็บไซต์ หรืออีเมลมาก่อน เป็นต้น 
5) ชว่งเวลาทีเ่ปดิรบัเรือ่ง ตัง้แต ่1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 

ของทุกปี
6) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอ 

เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
7) มกีระบวนการกลัน่กรองเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ เพือ่ใหค้ณะ

กรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ 
8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผล

ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอ วาระและแจ้งใน 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 คณะกรรมการกำาหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  
พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความ 
ยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ โดยมหีลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ตอ่ไปนี้

1) ช่องทางรับเรื่อง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
2) ชว่งเวลาทีเ่ปดิรบัเรือ่ง ตัง้แต ่1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 

ของทุกปี
3) ขอ้มลูประกอบการพจิารณา เชน่ ขอ้มลูคณุสมบตัโิดยละเอยีด 

ของผูไ้ดร้บัเสนอชือ่ หนงัสอืยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ เปน็ตน้
4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 

ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 
ไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนดไว้



65Annual Report 2013
Premier Products Public Company Limited

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 
2013, the Company held the meeting on April 25, 2013 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 92 shareholders attended the meeting in person 
 and by proxy or 67.9674% of the total number of subscribed  
shares. The meeting was attended by 7 of the 8 directors comprising  
the Chairman, Chairman of the Audit Committee, Managing Director 
and 4 other directors. In addition, the Company’s senior management, 
Corporate Secretary and external auditor also joined the meeting.

Chapter 2 The Equitable Treatment of  
Shareholders

The Board of Directors supervises and protects the fundamental 
rights of all individual and groups of shareholders equally, including the 
process of calling the meeting of shareholders, the protective measures to 
prevent the use of inside information by the directors, management and 
employees for abusive self-dealing, and for the directors and management to 
disclose information regarding their interests and those of their related parties.

The Company has established guidelines for the equitable  
treatment of shareholders as follows:
1. Release of Information Prior to the Shareholders’  
Meeting

1.1 The Company informs the Stock Exchange of Thailand of 
the meeting schedule together with the agenda and opinions of the 

Board of Directors and disseminated this information on the Company’s 
website. The details of the procedures are as follows:

1.1.1 The Company provides an opportunity for the shareholders 
to review the supporting information of the meeting on its website at 
least 30 days prior to the date of the shareholders’ meeting. 

1.1.2 The supporting information of the meeting posted on the 
Company’s website contains the same information that the Company 
will send to the shareholders in the form of hard copy documents.

1.1.3 The Company sends the notice of the meeting and the 
supporting documents to the shareholders for more days in advance 
than that stipulated by law (at least 30 days prior to the meeting date).

1.2 The Company informs the shareholders of the various  
meeting rules and procedures for voting, including the voting rights  
attached to each class of shares, both in the notice of the meeting  
and at the shareholders’ meeting.

1.3 The above notice of the shareholders’ meeting is fully  
translated into English and disseminated at the same time as the Thai version.

At the annual general meeting of shareholders for the year 
2013, there were no changes to the sequence of the agenda items 
and no additional agenda was included. The meeting was not requested 
to consider any other business apart from the agendas specified in the 
notice of the meeting.
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 transpar-
ency 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) Nominition Period is from 1 January to 31 December of every years.
6) The Board of Director informs the shareholders via the  

Company’s website of the criteria for proposing agenda items. 
7) There is a screening process of the matters proposed by the 

shareholders for consideration by the Board of Directors in the Board meeting.
8) Inform the shareholders of the Board of Directors’ decision 

together with the reasoning by informing the shareholder who proposed 
the agenda item and informing the shareholders’ meeting.

2.2 The Board of Directors established procedures for minority 
shareholders to nominate candidates to serve as directors and to provide 
supporting information regarding the candidates’ qualifications and their 
consent in advance of the shareholders’ meeting date. The rules for 
nomination are as per the following topics:
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6) เลขานกุารบรษิทัแจง้ผลการพจิารณาของคณะกรรมการ
พร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอ และ
ประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม 
ที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพาะวาระสำาคัญ 
ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการ
แต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

3.1 คณะกรรมการกำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  
และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้ง 
แนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ

3.2 กำาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงาน 
ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำา รวมทั้งให้มีการเปิดเผย 
ในรายงานประจำาปี
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 คณะกรรมการมีข้อกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 
รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และ
มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

1) คณะกรรมการกำาหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหาร
เปดิเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของตนและ  ผูเ้กีย่วขอ้งตอ่คณะกรรมการ 
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวม 
ของบริษัท

2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและ 
ข้อกำาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นต้น

3) กำาหนดใหเ้ลขานกุารบรษิทัเปน็ผูร้บัขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของ
กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

4) เลขานกุารบรษิทัทำาหนา้ทีใ่นการรายงานขอ้มลูสว่นไดเ้สยี 
ให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรม
ระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เกี่ยวข้อง

4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมี
นัยสำาคัญในลักษณะที่อาจทำาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุม
พิจารณาในวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำาเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ธุรกิจก้าวหน้า  
พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” โดยมุ่งที่จะประสบความสำาเร็จ 
อย่างยั่งยืนโดยคำานึงถึงสิทธิความถูกต้องและความเป็นธรรมต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิด

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 
สำาหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทได้กำาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ 
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุกลุม่ทัง้ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ ผูม้คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิ พนกังาน
และสังคม

บรษิทัไดด้ำาเนนิการกำาหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบับทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
1. การกำาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 คณะกรรมการกำาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำาเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการ
แถลงนโยบายและมมีาตรการเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่ปน็ธรรม ทีท่ำาให้
มั่นใจได้ว่าบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทมี 
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็น

ประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวัง
และรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่
แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ 
ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำาเนินการใดๆ 
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
รวมถงึไมเ่ปดิเผยขอ้มลูลบัของบรษิทัตอ่บคุคลภายนอกโดยเฉพาะ
คู่แข่งขันของบริษัท

2) พนักงาน 
บริษัทเล็งเห็นถึงความสำาคัญของพนักงานซึ่งถือเป็น

ทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม
กันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้ง 
การแบ่งแยก สีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก 
หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่า
ตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน 
สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอด
จนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของ
พนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ 

สำาหรบันโยบายดา้นสวสัดกิารบรษิทัจดัใหม้สีวสัดกิารสำาหรบั 
พนักงาน เช่น กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน กองทุนประกันสังคม  
การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุ
กลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำาปี ห้องพยาบาลของบริษัท รถรับส่ง
พนกังาน และสวสัดกิารเกีย่วกบัเงนิชว่ยเหลอืพนกังานในโอกาสตา่งๆ

บริษัทได้กำาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้ม ี
คณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน เพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำานึกให้พนักงานทุกคนตระหนัก
ถงึความปลอดภยัและยดึถอืปฏบิตั ิและกำาหนดใหม้กีารตรวจสอบ
ระบบป้องกันภัยในอาคารสำานักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจำา 
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1) Nomination channel is by submitting a letter to the Board 
of Directors.

2) Nomination period is from 1 January to 31 December 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 Corporate Secretary informs the shareholders who  
proposed candidates of the Board of Directors’ decision and its reasoning 
and the Chairman informs the shareholders’ meeting.

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

2.4 The Board of Directors provides the opportunity for the 
shareholders to exercise their rights to elect directors individually.
3. Protection against Abuse of Inside Information

3.1 The Board of Directors has established in writing the procedures  
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 has a requirement for 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 Corporate Secretary has been assigned as the recipient 
for information on any interest of the directors, executives and their 
related persons.

4) The Corporate 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.

Chapter 3 The Role of Stakeholders

The Company operates its business under the vision of “The 
Premier Business, The Premier People, The Premier Society” with the 
aim for sustained success with consideration of the rights, righteousness  
and fairness to all groups of stakeholders, including not committing 
any violation against the rights of these stakeholders. As guidance for 
its management and employees, the Company has prepared a written 
code of conduct that covers the treatment of all groups of stakeholders, 
including shareholders, customers, trade partners, business alliances, 
employees and society.

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.
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ทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับ
ความดังเสียง

3) ลูกค้า 
บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายที่จะตอบสนองความ

พึงพอใจของลูกค้า โดยนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
มกีารเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง  
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืน
สินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

4) คู่ค้าและเจ้าหนี้
บรษิทัมกีารคดัเลอืกคูค่า้อยา่งเปน็ธรรม ดำาเนนิธรุกจิตอ่กนั 

ด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตาม
เงือ่นไขสญัญาทีก่ำาหนดไว ้ไมเ่รยีก หรอืไมร่บั หรอืจา่ยผลประโยชน์ 
ใดๆ ทีไ่มส่จุรติในการตดิตอ่กบัคูค่า้หรอืเจา้หนี ้หากในกรณทีีข่อ้มลู 
ปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือ 
กับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วเเละเกิด 
ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย

5) คู่แข่ง
บริษัทมีการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการ

แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการแข่งขันทางการค้าภายใต ้
กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ 
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำาลาย
ชือ่เสยีงคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วรา้ยหรอืกระทำาการใดๆ โดย
ปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

6) ชุมชน/สังคม
บรษิทักำาหนดแนวปฏบิตัติอ่ชมุชน สงัคม ไวใ้นจรรยาบรรณ

ธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน ดังนี้
1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการ
ของบริษัทตั้งอยู่ 

2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อ
ชุมชน สังคม 

4) ใสใ่จและรบัผดิชอบแกไ้ขในภยัอนัตรายทีส่งัคมหวัน่วติก  
อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการดำาเนินงานของบริษัท

5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคม 
ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษา
วัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสำานึกของความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน 

7) สิ่งแวดล้อม
1) ไมก่ระทำาการใดๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายตอ่ทรพัยากรธรรมชาติ

และสภาพแวดล้อม
2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
3) ไมใ่หก้ารสนบัสนนุหรอืรว่มธรุกรรมกบับคุคลใดทีเ่ปน็ภยั

ต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม

4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มี 
นโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการ 
นำาเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท

1.2 คณะกรรมการกำาหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับ
ข้อร้องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้
เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจำา
ปีของบริษัท

1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการ
ชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัท
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย
2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำา
รายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report)  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)

2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิดเผยกลไกในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย 
ดังกล่าวข้างต้นด้วย

2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำารายงานแห่งความ
ยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการไว้ในรายงาน 
ประจำาปีหรือจัดทำาเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำาปี
3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม
และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทมีการกำาหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศ 
และห้ามการนำาซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท  
รวมทั้งมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและ 
ถือปฏิบัติตลอดมา นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าร่วมลงนามในการ
แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทุจริตด้วย
 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล 
ที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน
และขอ้มลูทัว่ไปตามหลกัเกณฑข์องสำานกังานกำากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ข้อมูลอื่นที่สำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่ง
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทโดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้
ถือหุ้นนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ

บรษิทัไดด้ำาเนนิการกำาหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเปดิเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้
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As for its welfare policy, the Company provides employee 
benefits, such as provident fund for employees, social security fund, 
group health insurance, group life insurance, group accident insurance, 
annual health check-up, in-house medical clinic, shuttle bus service,  
and financial support for employees on various occasions.

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

3) Customers
The Company has set a policy to meet customer satisfaction  

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

4) Trade Partners and Creditors
The Company selects its trade partners impartially and conducts 

mutual business fairly without exploitation, respects and abides by the 
terms of the agreement, and does not solicit, accept or give any undue 
benefit in dealing with trade partners or creditors. In the case that there 
should be any information regarding the bestowment of any undue 
benefits, the Company will consult with the trade partners or creditors 
to mutually resolve the matter quickly and with fairness to all parties.

5) Competitors
The Company conducts its business ethically and transparently 

with fair competition with its competitors, competes under the rules of 
fair business competition, refrains from seeking confidential information 
of the business competitors through dishonest or improper means, and 
refrains from discrediting competitors through slandering or take any 
action without the truth and unjustifiably.

6) Communities/Society
The Company has set the rules for the treatment of communities 

and society in its Code of Conduct for use as a guideline for practice 
by all employees as follows:

1) Support activities that are beneficial to the communities and 
society as a whole and build a good relationship with the communities 
in which the Company’s place of business is located.

2) Comply or ensure compliance with relevant laws and regulations.
3) Refrain from supporting or participating in transactions with 

any persons that are detrimental to the communities and society.
4) Pay attention to and be responsible for rectifying any  

danger that society is apprehensive of that may have been  

caused by the Company’s products/services or business operation.
5) Participate in the improvement of quality of life, build 

a harmonious society, develop virtue and morality, preserve good  
traditions, and instill a strong sense of social responsibility and volunteer-
ism among the employees.

7) Environment
1) Refrain from any action that may damage the natural resources 

and the environment.
2) Comply or ensure compliance with laws and regulations 

related to the environment.
3) Refrain from supporting or participating in transactions with 

outside persons that threaten the environment as a whole.
4) Encourage the efficient use of resources and set policies 

on conservation of energy and other resources through the adoption of 
energy-efficient technologies for use in the Company.

1.2 The Board of Directors has assigned the Corporate 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 prep-
aration of the sustainability report on corporate  
social responsibility (CSR Report)

2.1 The Company discloses various activities that demonstrate 
the implementation of the policies mentioned above and also dis-
closes 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 report on corporate social responsibility as part of its 
annual report or as a separate report from the annual report.
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 addition, the Company has signed the declaration of intent to join the 
Private Sector Collective Action Coalition against Corruption.

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  
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1. การเปิดเผยข้อมูล
1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่

เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำาให้สำาคัญผิด และเพียงพอต่อ 
การตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้

1.1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญของบริษัททั้งข้อมูลทาง 
การเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
ทนัเวลา โปรง่ใส และเปน็ไปตามเกณฑท์ีส่ำานกังานกำากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกำาหนด

1.1.2 มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นประจำา

1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ 
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็น
ชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้ง 
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วย
เหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำาปี และ 
บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี โดยครอบคลุมในเรื่องดัง 
ต่อไปนี้

1) การปฏบิตัติามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป เหมาะสม 
กับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอ

2) รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง
ตามมาตรฐานการบัญชี

3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทำาคำาอธิบายและ 
การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุก
ไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน  
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญของบริษัท รวมถึงปัจจัยและ
เหตกุารณท์ีม่ผีลตอ่ฐานะการเงนิหรอืผลการดำาเนนิงาน นอกเหนอื
จากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

1.5 คณะกรรมการกำาหนดใหม้กีารเปดิเผยคา่สอบบญัชแีละ 
คา่บรกิารอืน่ทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวใ้นรายงานประจำาปขีองบรษิทั

1.6 คณะกรรมการกำาหนดให้มีการเปิดเผยในรายงาน
ประจำาปี

1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปี 
ที่ผ่านมาของคณะกรรมการ

2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปี 
ที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุดย่อย

3) จำานวนครั้งของการประชุม และจำานวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่าง 
ต่อเนื่องของกรรมการ

1.7 คณะกรรมการเปิดเผย นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 

แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของ 
ค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำานวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทน
ที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย 
อีกด้วย
2. ข้อมูลขั้นต่ำาที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำาหนดและ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล 
ประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปีแล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำาอย่าง
สม่ำาเสมอ พร้อมทั้งนำาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูล 
บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

(1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
(3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
(4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท
(5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล 

การดำาเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
(6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจำาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
(7) ขอ้มลูหรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษิทันำาเสนอตอ่นกัวเิคราะห ์

ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
(8) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
(9) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์/กิจการ
เฉพาะ (Special Purpose Enterprises/Vehicles – SPEs/SPVs)

(10) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิ
ออกเสียง 

(11) การถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง

(12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
(13) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลง 

ของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
(14) นโยบายและแนวปฏบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการ

ที่ดีของบริษัท
(15) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการ

ความเสี่ยงด้านต่างๆ
(16) กฎบตัร หรอืหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ คณุสมบตั ิวาระการ 

ดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ

(17) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระ
การดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย

(18) จรรยาบรรณสำาหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท 
(19) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
(20) ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย
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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:

1.1.1 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.

1.1.2 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 informa-
tion 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 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 Corporate Secretary;
(5) Financial statements and reports on the financial position  

and results of operations for both the current and prior year.
(6) Downloadable annual statements (Form 56-1), and annual report;
(7) Information or other materials provided in briefings to analysts, 

fund managers and the media;
(8) Direct and indirect shareholding structure;
(9) Group corporate structure, detailing the subsidiaries, affiliates, 

joint ventures and Special Purpose Enterprises/Vehicles (SPEs/SPVs);
(10) Direct and indirect shareholding of beneficial owners holding 

5% or more of the total paid-up shares with voting rights;
(11) Direct and indirect shareholdings of major and/or substantial 

shareholders, directors, and senior management;
(12) Notice of the annual general meeting and extraordinary 

general meetings;
(13) Articles of Association, Memorandum of Association and 

shareholders’ agreement (if any);
(14) Policy and practices according to the principles of good 

corporate governance of the Company;
(15) Risk management policy and its implementation;
(16) Charter or responsibilities, qualifications and term of office 

of the Board of Directors, including the types of decisions requiring 
Board approval;

(17) Charter or responsibilities, qualifications and term of office 
of the committees;
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(21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลข
โทรศัพท์

(22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำาปี
ในปี 2556 บริษัทได้มีการนำาเสนอผลการดำาเนินงาน ทั้ง

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ 
นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นโดยการร่วม
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 และ
การตอบคำาถามทางอีเมลและทางโทรศัพท์อย่างสม่ำาเสมอ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมหีนา้ทีก่ำากบัดแูลการทำางานของฝา่ยจดัการ
ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งความ
รับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำาเนินการกำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการกำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ 
ให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ 
กับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 
อย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่
บริษัทดำาเนินกิจการอยู่

1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการ
กำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย  
รวมถึงจำานวนปีการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการ
แต่ละคนในรายงานประจำาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ 

1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่ เป็นทางการ 
และโปร่งใส และจำานวนปีการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท 
ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำาปี และบนเว็บไซต์ของ
บริษัท  

1.2.2 เปดิเผยรายชือ่กรรมการ ประวตั ิคณุวฒุ ิประสบการณ ์
และการถือหุ้นบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีความรู้  
ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทผ่านช่องทางรายงานประจำาปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำาปีอย่างชัดเจนว่า
กรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/
กรรมการอิสระ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคล
ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน  
และไม่ควรเกิน 12 คน

1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความ
เห็นเกี่ยวกับการทำางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำานวน 
ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ประกาศกำาหนด

1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหา
กรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมของบุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งกรรมการเป็นหลัก 
มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน

1.6 บริษัทคำานึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตาม
กระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทกำาหนดมากกว่าจำานวน 
หรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ

1.7 คณะกรรมการมีการกำาหนดจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง 
ในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกำาหนดจำานวนวาระที่ดำารงตำาแหน่ง 
ติดต่อกันได้นานที่สุด

1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น  
“กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็น
อิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทโดย
ความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

1.9 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระอย่าง 
ต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำาเนิน 
ธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถมาดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถดำาเนินการ
ได้โดยทันที

1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำาหนดอำานาจหน้าที่ของ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคล
ที่ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำานาจโดยไม่จำากัด

1.11 บริษัทเคารพในวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในการที่จะไม่ไปดำารงตำาแหน่ง
กรรมการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะ 
แข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผล
ประโยชน์ของบริษัท

1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำา 
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ 
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมกีารกำาหนดคณุสมบตัแิละประสบการณข์อง 
เลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการ
บริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษัทในรายงานประจำาปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.13 เลขานกุารบรษิทัไดร้บัการฝกึอบรมและพฒันาความรู ้
อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัท บริษัทกำาหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคล 
มาดำารงตำาแหนง่เลขานกุารบรษิทัโดยคำานงึถงึความรูค้วามสามารถ
และประสบการณ์ในการทำางานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะ
เป็นพนักงานประจำาของบริษัทหรือไม่
2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระ
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(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 2013, the Company presented its operational results,  

both financial and non-financial information, to the analysts,  
retail investors, institutional investors and shareholders through 
participated at the Stock Exchange of Thailand’s Opportunity 
Day on September 4, 2013, and the Company regularly replied  
to email and telephone queries.

Chapter 5 Responsibilities of the Board of 
Directors

The Board of Directors is responsible for overseeing the work of 
the management to ensure compliance with policies, plans and budgets, 
as well as its responsibilities toward the Company and its shareholders.

The Company has set the guidelines regarding the responsibilities 
of the Board of Directs as follows:
1. Structure of the Board

1.1 The Board of Directors has prescribed that the structure 
of Board should consist of directors with various qualifications in terms 
of skills, experience, expertise that is beneficial to the Company and 
gender. There should be at least one non-executive director having 
prior working experience in the business or major industry in which 
the Company is operating.

1.2 The Board of Directors ensures that the Board’s diversity policy 
and the number of years each director has served as a director of the 
Company are disclosed in the annual report and on the Company’s website. 

1.2.1 Disclose the procedures for selection of directors that 
is formal and transparent and the number of years each director has 
served as a director of the Company are disclosed in the annual report 
and on the Company’s website.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.12 The Company has appointed a Corporate 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 Corporate Secretary who will perform the 
duty as the secretary of the Company. The qualifications and experience 
of the Corporate Secretary are disclosed in the annual report and on 
the website of the Company.

1.13 The Corporate 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 Corporate 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.
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การดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปีเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมสีทิธหินา้ทีต่ามทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้นอำานาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด

2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการค่าตอบแทน 
ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ 
ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอความ
เหน็ตอ่คณะกรรมการ โดยคา่ตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการ
จะต้องนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

2.3 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยที่ 
คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะพิจารณา
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคล 
ตามกระบวนการสรรหาที่กำาหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะ
กรรมการซึ่งจะนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งคณะ
กรรมการ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ้งครอบคลมุ
ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำาคัญ 
เกีย่วกบัการดำาเนนิงานของบรษิทั เชน่ วสิยัทศันแ์ละภารกจิ กลยทุธ ์ 
เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ  
เป็นต้น

2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตาม
นโยบายและแผนที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้ง 
กลไกในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการดำาเนนิการกรณมีกีารชีเ้บาะแส

4) การดูแลให้การดำาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้ง 
แผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน  
(Succession Plan)

3.2 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแล
กิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

1) คณะกรรมการกำาหนดใหม้แีละใหค้วามเหน็ชอบนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
3) มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการที่กำาหนด 
4) ประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ

และทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจ

ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำาเนิน
ธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่าง
จริงจัง

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของ 
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำารายการที่อาจมี
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไป

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญโดยที่ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีไมค่วรมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ และคณะกรรมการ
ควรกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับขั้นตอน 
การดำาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความ 
ขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการจดัใหม้รีะบบการควบคมุดา้นการดำาเนนิ
งาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำาคัญอย่างน้อย               
ปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี

3.6 คณะกรรมการกำาหนดนโยบายด้านการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรโดยให้ 
ฝา่ยจดัการเปน็ผูป้ฏบิตัติามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการ
ทราบเป็นประจำา มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผล
ของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ 
ในรายงานประจำาปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความ
เสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความสำาคัญกับสัญญาณ 
เตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความ
เห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำาปี

3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำาเนินการที่ชัดเจนกับ
ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำาหนด 
ใหเ้ลขานกุารบรษิทัเปน็ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนและจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีน
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบน
เว็บไซต์หรือรายงานประจำาปีของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความ
เสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วน 
ได้เสีย

3.9 คณะกรรมการมีกลไกกำากับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแล
รกัษาผลประโยชนใ์นเงนิลงทนุของบรษิทั โดยคณะกรรมการมหีนา้ที ่
ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย 
ของบริษัท และการทำารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ 
หลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทจัดให้มีกำาหนดการประชุมและวาระการประชุม
คณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคน 
ทราบกำาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและ
เข้าร่วมประชุมได้

4.2 จำานวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มี
การประชมุทกุเดอืน บรษิทัจะสง่รายงานผลการดำาเนนิงานใหค้ณะ
กรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ
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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 SEC.

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

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

3.1 The Board’s duties and responsibilities should include the 
following matters:

1) Consider and approve key matters on the Company’s  
operations, such as the vision and mission, strategy, financial  
targets, risks, plans, budget, etc.

2) Monitor and ensure efficient and effective implementation 
by the management of approved policies and plans.

3) Internal control and risk management, including the process 
for receiving and handling complaints.

4) Ensure long-term business continuity, including employee 
development plan and succession plan.

3.2 The Board of Directors has determined in writing a corporate 
governance policy for the Company as follows:

1) The Board has determined and approved a written corporate 
governance policy.

2) Communicate to everyone in the organization for their 
understanding.

3) Have method to encourage everyone in the organization to 
comply with the corporate governance policy.

4) Assess compliance to the corporate governance policy and 
review the policy at least annually.

3.3 The Board of Director promotes the preparation of a  
written code of conduct so all directors, executives and employees will 
understand the ethical standards the Company uses in its business 
operations and seriously monitors compliance with the code.

3.4 The Board of Directors considers any conflict of interests  
thoroughly. There should be clear guidelines on the approval of transactions  

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

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

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 Corporate Secretary as the recipient and handler of complaints from 
the stakeholders. The procedures and channels for filing complaints are 
disclosed on the Company’s website and annual report. The Company 
has mechanisms for whistle-blower protection and compensation  
measures in the case stakeholders receive damages from the Company’s 
violation of their legal rights.

3.9 The Board of Directors has mechanisms for governing its 
subsidiaries in order to protect the benefits from its investment. The 
Board is responsible for determining the suitability of persons to be 
appointed as directors of the subsidiary companies in order to ensure 
that its management complies with the policies of the Company and 
that various transactions are executed correctly according to securities 
and exchange laws and notifications of the SET.
4. Board of Directors’ Meetings

4.1 The Company sets the schedules and agendas of the  
Board of Directors’ meeting in advance and notifies each director of  
the schedule so that all directors can manage time to attend  
the meetings.

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

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกัน
พิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดย
ดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำาคัญได้นำาเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิดโอกาส
ให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ 
บริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็น 
การล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำาการก่อนวันประชุม

4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้ 
มีขึ้นในรอบปี

4.6 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ 
ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย 
ปญัหาสำาคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการสง่เสรมิ 
ให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับ 
ประเด็นทุกเรื่องที่นำาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำากับดูแล
กิจการ

4.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญ 
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและ
เพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำาหรับใช้ประกอบการพิจารณา
แผนการสืบทอดงาน

4.8 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำาเป็นเพิ่มเติมได้
จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับ
มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำาหนด และในกรณีที่จำาเป็น 
คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้
ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

4.9 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำาเป็นเพื่อ
อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผล
การประชุมด้วย

4.10 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็น
อย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถ 
แก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

 วัน เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม
 ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
 สรุปสาระสำาคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ
 สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็น

 ด้วย (ถ้ามี)

 ผู้จดรายงาน – เลขานุการคณะกรรมการ
 ผู้รับรองรายงาน – ประธานกรรมการ

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมิน

ผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้คณะ
กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุง 
แก้ไขต่อไป โดยกำาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผล 
ปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เป็นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ 
ในรายงานประจำาปีของบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการเป็นผู้มีอำานาจสูงสุดและต้อง 
รับผิดชอบต่อการบริหารกิจการ และการดำาเนินธุรกิจของบริษัท  
ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
อยู่แล้ว ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
ทั้งคณะเป็นการประเมินตนเองที่ทำาอยู่แล้วทุกปี 
6. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบ
เทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมประสบการณ์ ภาระ
หน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) รวมถงึประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากกรรมการ
แต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับ 
ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มี
การฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำากับ
ดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร 
เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำาเป็นการ 
ภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจัด 
ให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำาลักษณะธุรกิจและแนวทาง 
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

7.3 คณะกรรมการกำาหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงาน 
เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน 
ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อม
เป็นแผนที่ต่อเนื่อง ถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้

7.4 คณะกรรมการกำาหนดให้กรรมการผู้จัดการจัดทำา
โครงการพฒันาผูบ้รหิารและเปดิเผยในรายงานประจำาปขีองบรษิทั
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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 per cent of all Board 
meetings held during the year.

4.6 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.

4.7 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.

4.8 The Board of Directors has access to additional necessary 
information from the Managing Director, Corporate 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.

4.9 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

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

 Date, start time and end time;
 Names of the directors present and absent;
 Summary of important information on the matters proposed 

to the Board;
 Summary of the matters discussed and observations of the 

directors;
 Resolutions of the Board and opinions of the dissenting 

directors (if any);

 Recorder of the minutes – Secretary of the Board of Directors;
 Certifier of the minutes – Chairman.

5. Board Self-Assessment
5.1 The Board of Director and the committees conduct  

self-assessment of its performance at least once a year so that the 
directors can collectively consider its performance and problems  
for further improvement by setting a benchmark for systematic  
comparison with its performance.

5.2 The Board self-assessment is an assessment of the Board 
as a whole and the assessment criteria and process is disclosed  
in the Company’s annual report.

The Company’s Board of Directors has the highest authority 
and is responsible for the administration of the affairs and business 
of the Company. The Board of Directors consists of individuals who 
are already competent. Therefore, the assessment of the performance 
of the Board as a whole is a self-assessment that has already been 
conducted every year.
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, Corporate  
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 Every time new directors are appointed, the management  
will provide these directors with all documents and information  
that are beneficial for them in fulfilling their duties, including an introduction  
to the nature of the business and business practices of the Company.

7.3 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.

7.4 The Board has assigned the Managing Director to organize 
an executive development program and disclose it in the Company’s 
annual report.
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำาหนดแนวทางให้มีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำานวน 3 ท่านประกอบด้วย 

ในป ี2556 มกีรรมการและผูบ้รหิารเขา้รว่มการสมัมนาและเขา้รบัอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ดงันี้

หลักสูตร จำานวนชั่วโมง จำานวน
 การอบรม/คน (คน)

- Director Accreditation Program (DAP) 8 2
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 8 1 
- Director Certification Program (DCP) 46.30 1

   การเข้าร่วมประชุม/   การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่ง การประชุมทั้งหมด ผู้ถือหุ้น/การประชุม
   (ครั้ง) ทั้งหมด (ครั้ง)

นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 1/1

นายชัยวัฒน์ นิตยาพร  กรรมการตรวจสอบ 4/4 1/1

นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์  กรรมการตรวจสอบ 4/4 -/1

โดยมี นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำาหน้าที่
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนายธีระพล จุฑาพร
พงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้แต่งตั้งให้ นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ดำารงตำาแหน่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555
วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการ
ดำารงตำาแหนง่ 3 ป ีกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากตำาแหนง่ตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออก
ก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทน
คงอยู่ในตำาแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก
อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิด
ชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

(1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้ง 
และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัทำารายงานทางการเงนิทัง้ราย 
ไตรมาสและประจำาปี

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

(3) สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาด 
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของ 
บริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ 
ผู้ถือหุ้น

(5) พิจารณาอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณี 
ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำาเสนอต่อ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตอ่ไป

(6) จัดทำารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท โดยให้ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว รายงานดังกล่าว
ควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท
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Miss Chnida Suwanjutha, the Chairman of the Audit Committee,  
has sufficient knowledge and experience to verify the creditability of the  
financial statements. Mr. Teerapol Juthapornpong served as the Secretary  
of the Audit Committee. The Audit Committee appointed Mr. Teerapol 
Juthapornpong as the Secretary of the Audit Committee as from 10 
August, 2012.
Term of the Audit Committee

The term of office of the Chairman and members of the Audit 
Committee is 3 years. A retiring committee member is eligible for 
re-appointment. In the event of the resignation of any member of the 
Audit Committee prior to the expiration of their term, the appointed 
replacement shall hold office only for the remainder of the term of the 
replaced member. 
Scope of Duties and Responsibilities of the Audit 
Committee

The Audit Committee has duties and responsibilities as delegated 
by the Board of Directors, including reporting to the Board, as follows:

(1) Review the Company’s financial reporting process to  
ensure accuracy and adequacy by coordinating with external auditors  
and the executive responsible for financial reporting, both quarterly 

and annual.
(2) Review that the Company has appropriate and efficient 

internal control and internal audit systems.
(3) Review the Company’s compliance with the securities and 

exchange laws, regulations of the Stock Exchange of Thailand 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 chairman and must contain 
at least the following information: 

 An opinion on the accuracy, completeness and creditability 
of the Company’s financial report.

In 2013, the Directors and Executives have attended seminars and training courses of the Thai Institute of Director (IOD) as follows:

Course Number of Training Hours/ Number of Persons
 Person

- Director Accreditation Program (DAP) 8 2
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 8 1 
- Director Certification Program (DCP) 46.30 1

   Meetings/   Attendance/
Audit Committee‘s Name Position Attendance Total Meetings
   (times) (times)

Miss Chnida Suwanjutha Chairman of the Audit Committee 4/4 1/1

Mr. Chaiyavat Nitayaporn Member of the Audit Committee 4/4 1/1

Mr.Paritud Bhandhubanyong Member of the Audit Committee  4/4 -/1

In addition, the Board of Directors has established guidelines for the regular annual review of its good corporate governance policy  
to correspond with the circumstances of the Company.

Committees

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

As at December 31, 2013, the Audit Committee comprised 3 members: 
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 ความเหน็เกีย่วกบัความพอเพยีงของระบบควบคมุภายใน
ของบริษัท

 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

 ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กับธุรกิจของบริษัท

 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท

 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์
 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ตามที่เห็นสมควร
(8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบ

การบริหารความเสี่ยงขอบริษัท
(9) ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และติดตามการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ในการปฏบิตังิานตามขอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร 
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วม
ประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำาเป็น

นอกจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว 
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะ
กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย 1 ครั้งในเดือน 
สิงหาคม 2556 และมีการเยี่ยมชมโรงงานและประชุมร่วมกับ 
ผู้บริหารของบริษัทย่อยในเดือนพฤษภาคม 2556 และของบริษัท
ในเดือนสิงหาคม  2556 นอกจากนี้ยังได้มีการกำาหนดที่จะประชุม
ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อสอบทานความ 
เหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง 
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้มีการประชุมครั้งแรกในเดือน
มกราคม 2557
คณะกรรมการค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการค่าตอบแทน 
มีจำานวน 3 ท่านประกอบด้วย

1. นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานกรรมการค่าตอบแทน
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการค่าตอบแทน
3. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ กรรมการค่าตอบแทน
คณะกรรมการค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม

คณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 โดยจะ
เริ่มพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่
ปี 2557

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการค่าตอบแทน
1. ประกอบดว้ยกรรมการของบรษิทัจำานวน 3 คน โดยไดร้บั 

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
2. มวีาระการดำารงตำาแหนง่ 3 ป ีกรรมการคา่ตอบแทนทีพ่น้

ตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งได้อีก 
กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะ

กรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการทา่นอืน่เขา้เปน็กรรมการคา่ตอบแทน
แทน โดยกรรมการค่าตอบแทนที่เข้าดำารงตำาแหน่งแทนนั้นจะอยู่ 
ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการค่าตอบแทน

คณะกรรมการค่าตอบแทนมีขอบเขต หน้าที่และความรับ
ผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง 
การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

(1) เสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน  
และผลประโยชนข์องกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
คณะย่อยอื่นๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ 
อนุกรรมการหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของ
บริษัทและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น

(2) เชิญบุคคล และหรือขอเอกสาร ข้อมูลจากบุคคลหรือ
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภายในและภายนอก เพือ่ประโยชนใ์นการ
ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ได้ตามความจำาเป็น

(3) แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อทำาหน้าที่ 
ช่วยเหลือการดำาเนินงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำาส่ง
เอกสารประกอบ การประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ รวมทัง้ 
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำางาน เพื่อช่วยเหลือ 
และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยที่คณะ
กรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะพิจารณา 
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตาม 
กระบวนการสรรหาทีก่ำาหนดไว ้และเสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการ
ซึ่งจะนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ

นอกจากนี้ในปี 2556 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยพนกังานระดบับรหิารจำานวน 7 ทา่น  
และไดม้กีารประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งจำานวน 2 ครั้ง 
โดยมีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) กำาหนด สอบทาน และนำาเสนอ นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงธุรกรรมของบริษัท อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ การ
เงิน การตลาด การขาย การปฏิบัติการ ระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น

(2) ดำาเนินการให้มี การประเมินความเสี่ยง แผนการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยงและกำากับ ดูแล ให้มี
การปฏิบัติ
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 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 of Thailand or laws relevant to 
the Company’s businesses, 

 Other transactions, within the scope of its duties and 
responsibilities assigned by the Company’s Board of Directors, which 
the Audit Committee considers should be disclosed to the shareholders 
and general investors.

 An opinion on the suitability of an auditor.
 An opinion on transactions with potential conflicts of interests.
 The number of the audit committee meetings, and the 

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 the 
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. 

In performing within the scope of its duties and responsibilities, 
the Audit Committee shall have the authority to request the Company’s 
management, executives or employees concerned to report, provide 
opinions, attend meetings or send documents that are relevant and 
necessary. 

Apart from the said Audit Committee meetings, the Audit  
Committee in 2013 held a meeting with the auditor without  
participation of the management once in August 2013. The Audit  
Committee visited the factories and held meetings with the  
management of the subsidiaries in May 2013 and of the Company’s  
in August 2013. In addition, the Audit Committee has arranged  
to meet with the management of the Company and its subsidiaries  
to verify the appropriateness and adequacy of the risk management 
system of the Company and its subsidiaries. The first meeting is sched-
uled to be held in January 2014.
Remuneration Committee

As at 31 December 2013, the Remuneration Committee com-
prised of 3 members:
1. Mr. Suradej Boonyawatana Chairman of the Remuneration Committee
2. Mrs. Duangthip Eamrungroj Member of the Remuneration Committee
3. Miss Chnida Suwanjutha Member of the Remuneration Committee

The Remuneration Committee was appointed by the Board of 
Directors’ Meeting No. 1/2013 held on 22 February 2013 and will begin 
to consider the remuneration of the directors and senior executives as 
from the year 2014. 

Term of Office of the Remuneration Committee
1. Consists of 3 directors of the Company who were appointed 

by the Company’s Board of Directors.
2. The term of office of the Remuneration Committee member 

is 3 years. A retiring committee member is eligible for re-appointment. 
In the case that the position of member of the Remuneration 

Committee becomes vacant, the Board of Directors shall appoint another 
director as a member of the Remuneration Committee. The appointed 
replacement shall hold office only for the remainder of the term of the 
replaced member.
Duties and Responsibilities of the Remuneration  
Committee

The Remuneration Committee has duties and responsibilities as 
delegated by the Board of Directors, including reporting to the Board, 
as follows:

(1) Propose the policies and criteria related to remuneration and 
benefit for the Company’s Board of Directors, Audit Committee and other 
committees, Executive Chairman, 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 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 
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.

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 per-
sons 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

In addition, in 2013 the Company appointed a Risk Management 
Committee comprising 7 executive officers. The Risk Management Commit-
tee has held 2 meetings. Duties and Responsibilities of the Risk Management  
Committee are the followings:

(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.
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(3) ทบทวน แนวทางและเครื่องมือต่างๆ ในการบริหาร 
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะ ขนาดความ
เสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมของบริษัท

(4) ทบทวน การกำาหนดเพดานหรือระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และมาตรการในการดำาเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตาม
เพดานหรือระดับความเสี่ยงที่กำาหนด

(5) ติดตาม ประเมินผล และดำาเนินการแก้ไข ปรับปรุง  
ผลการดำาเนินงานด้านความเสี่ยงต่างๆ ทั้งในภาวะปกติ และ 
ภาวะวิกฤติ 

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ 
      และผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยที่คณะ
กรรมการทัง้คณะยกเวน้กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีทำาหนา้ทีพ่จิารณา 
โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงสุดดังนี้
 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ 
บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดย
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำานวน 3 คน

บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำาหนด
ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำากบั
ตลาดทนุที ่ทจ.4/2552 ลงวนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2552 เรือ่ง คณุสมบตัิ
ของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการ
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือ ผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดย
การจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ปน็ บดิามารดา คูส่มรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 
ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม

ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มี 
อำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสมัพนัธท์างธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทำารายการ
ทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ 
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 
ค้ำาประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ปน็หลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์
อื่นทำานองเดี่ยวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ 
ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน 
สุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำานวนใด
จะต่ำากว่า ทั้งนี้การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
คำานวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการเกี่ยวโยงกัน  
โดยอนโุลม แตใ่นการพจิารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนี ้
ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน 
ของสำานักสอบงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง 
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง 
การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท 
บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของ
กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น 
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม 
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือ 
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น 
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
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(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 and evaluate the results of the risk management 
of various risks under normal conditions and during a crisis situation 
and make adjustments.

Selection and Appointment of 
  Directors and Executives

The Company has not yet appointed a Nomination Committee 
but has already set the criteria for the selection and appointment of 
directors and executives as detailed below.
 Independent Director

The Board of Directors or the shareholders’ meeting (depending on 
the case) shall appoint independent directors to join the Company’s Board. 
The Company has a policy that not less than one-third of the Board must 
be independent directors and that it must have at least 3 independent 
directors. Currently, the Company has 3 independent directors.

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 regard-
ing the qualifications of the independent director. Independent director 
means a director who has the following qualifications:

 1. Holding not exceeding 1 per cent of the shares with voting rights 
of the Company, its parent company, a subsidiary company, an associated 
company, major shareholder or a controlling person of the Company, which 
shall include the shares held by related persons of such independent director. 

2. Neither being nor used to being a director who takes part in 
the management, employee, consultant on retainer or a controlling person 
of the Company, its parent company, a subsidiary company, an associated 
company, a same-level subsidiary company, major shareholder or a controlling 
person of the Company, unless the foregoing status has ended not less 
than two years prior to the date of appointment as an independent director. 

3. Not being a person related by blood or by legal registration 
as a father, mother, spouse, sibling and child, including spouse of child 
of the executive, major shareholder, controlling person of the Company 
or any persons that has been nominated as 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, associated company, 
major shareholder or controlling person of the Company in a manner which 
may impede his independent judgment, and 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, associated company, major shareholder or controlling person of 
the Company unless the foregoing relationship has ended 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 pay-
able 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 considera-
tion 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, associated company, major 
shareholder or controlling person of the Company, and not being a 
principal shareholder, controlling person or partner of an audit firm which 
employs the auditors of the Company, its parent company, subsidiary 
company, associated company, major shareholder or controlling person of 
the Company unless the foregoing relationship has ended 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, associated company, major share-
holder or controlling person of the Company, and not being a principal 
shareholder, controlling person or partner of the provider of professional 
service unless the foregoing relationship has ended 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 
directors of the Company, major shareholder or shareholder who is 
related to the major shareholder. 

8. Not undertaking any business of the same nature and in 
significant competition with the business of the Company or its sub-
sidiary companies or not being a principal partner in a partnership or 
being a director who takes part in the management, employee, staff, 
consultant on retainer or holding more than 1 per cent of the total 
number of shares with voting rights of any other company operating a 
business of the same nature as and is competing with the business of 
the Company or its subsidiary companies. 

9. Not having any other characteristic that impedes the ability to render  
independent opinions with regard to the Company’s business operations.  
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 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ก. กรรมการบริษัท
การคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแตง่ตัง้เปน็กรรมการ คณะกรรมการ

บริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้สรรหาและพิจารณา
คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติ 
แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน  
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด

ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็น 
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน 
ลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตำาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 
เปน็สามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจำานวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 
สว่นปหีลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตำาแหนง่นานทีส่ดุนัน้เปน็
ผูอ้อกจากตำาแหนง่ กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มา
ดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหนง่ใหย้ืน่ใบลาออกตอ่
บริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการทีล่าออกตามวรรคหนึง่ จะแจง้การลาออกของตน
ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณทีีต่ำาแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำาหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว 
จะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ 
ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจำานวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่

6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจาก
ตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือ โดย 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข. กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 

จากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำาหน้าที่ในการเป็น
กรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมี
คุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทยทีก่ำาหนดวา่ดว้ยคณุสมบตัแิละขอบเขตการดำาเนนิ
งานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. ผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคล 

ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ และมปีระสบการณเ์ปน็ประโยชน์
ต่อการดำาเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี  
และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัถตุประสงค์ เป้าหมายที่คณะ
กรรมการบริษัทกำาหนดไว้ได้ โดยดำาเนินการคัดเลือกตามระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท 
มอบหมาย

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่บริษัทได้กำาหนดไว้ 
และมีการกำาหนดไว้ในคู่มืออำานาจดำาเนินการของบริษัทย่อยด้วย
วา่ การดำาเนนิกจิการทีส่ำาคญัหรอืมขีนาดรายการทีเ่ปน็สาระสำาคญั
จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการของบรษิทักอ่น นอกจาก
นี้คณะกรรมการจำานวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการ 
ของบริษัท ทำาให้การดำาเนินงานต่างๆ ของบริษัทย่อยจะคำานึงและ
ยึดถือแนวทางการดำาเนินงานของบริษัทเป็นสำาคัญ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหาร
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมี 
แนวปฏิบัติ ดังนี้

1) กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำาคัญ
ในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ

2) กำาหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทาง
ปัญญา มีการจัดทำาบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัท
สำาหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่
เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูล 
หรอืขา่วสารอนัเปน็ความลบัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย รวมทัง้หา้ม 
มิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

3) คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดระเบยีบปฏบิตัเิรือ่งการใช้
ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และ
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 Directors and Executives 
a. Board of Director
The selection and appointment of directors is in line with the process  

prescribed in the Articles of Association. The appointed directors must be 
 approved by the shareholders’ meeting. The resolution of the shareholders’ meeting  
shall be by a majority of votes of the shareholders present and eligible to vote.

1 The Board of Directors of the Company will comprise not less 
than 5 members whose appointment has been approved by the sharehold-
ers’ meeting and not less than half of the directors must reside in Thailand. 

2 The shareholders’ meeting elects the directors according to 
the following rules and procedures:

(1) Each shareholder shall be entitled to one vote to one share.
(2) Each shareholder must exercise all his votes under (1) above to elect  

one or several directors but cannot distribute the votes among nominees. 
(3) Nominees who receive the largest number of votes, in  

descending order, shall be elected to the Board according to the number of 
directors to be elected on that occasion. In the event of nominees receiving 
equal votes and the number of directors to be elected on that occasion 
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 resign. The 
directors who vacate office are eligible for re-election by the shareholders. 

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, who 
wishes to resign as above, 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, on the next board meeting, appoint a qualified person 
with the characteristics prescribed by the relevant laws to be a new 
director, except if such 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 a 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 alto-
gether holding not less than one-half of the total number of all shares 
held by the shareholders present and eligible to vote. 

b. Audit Committee
The Board of Directors appoints at least 3 members 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 does not have a Nominating Committee for 

the selection of executives. The Company has a policy to recruit  
executives through the selection of persons who possess knowledge, 
expertise and experience related to its businesses. 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. 

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 authori-
zation manual of the subsidiaries that important operations or material 
transactions must first be approved by the Company’s Board of Direc-
tors.  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.

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 
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ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความ
เหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้
บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในของบรษิทั ไมน่ำาไปเปดิเผยหรอืแสวงหาประโยชนแ์กต่นเอง
หรอืเพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ืน่  ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม รวมทัง้ตอ้งไม่
ทำาการซือ้ขายโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยใชค้วามลบั
และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั เวน้เสยีแตว่า่ขอ้มลูดงักลา่วไดเ้ปดิ
เผยตอ่สาธารณชนแลว้ และไมเ่ขา้ทำานติกิรรมอนัใดโดยใชค้วามลบั
และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัอนัอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่
บรษิทัไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม และจะตอ้งไมท่ำาการซือ้ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมี
การเปิดเผยงบการเงิน  ข้อกำาหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บรษิทัดว้ย หากผูใ้ดฝา่ฝนืขอ้กำาหนดดงักลา่วจะตอ้งถกูลงโทษทาง
วินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณีี

4) บริษัทให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่
ทีผู่บ้รหิารตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั และบทกำาหนด
โทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใน
กรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้อง
รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำาการให้สำานักงาน  
ก.ล.ต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำาหนด 
ให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการ 
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งด้วย

5) คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารตามพระราช
บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 มาตรา 
89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.2/2552

รายการที่ บริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี

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

 2 บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 450,000

 3 บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 650,000

 4 บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 30,000

  รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  2,540,000

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด ซึ่งเป็นสำานักงานสอบบัญชี

ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

(2) ค่าบริการอื่น 
บรษิทัยอ่ย IGC ไดจ้า่ยคา่บรกิารอืน่ ใหแ้กบ่รษิทั  สำานกังาน 

เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด ซึ่งเป็นสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด บุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ในรอบระยะ

เวลาบัญชีสำาหรับปี 2556 เป็นจำานวนเงินรวม 180,000 บาท ซึ่ง
เป็นการรับรองแบบคำาขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน
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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. 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) The Company has advised the directors and executives of  
their duty to report on their shareholding in the Company and  
the punishment terms stipulated in the Securities and Exchange  
Act B.E. 2535 (1992) and the requirements of the Stock Exchange 
of Thailand. 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.  
The Company also requires the directors to report their securities holding 
at every Board of Directors’ meeting.

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.

 Item Company Paying Auditor Audit Fee (Baht)

 1 Premier Products Public Co., Ltd. Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn 1,410,000

 2 Premier Home Appliance Co., Ltd. Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn 450,000

 3 Infinite Green Co., Ltd. Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn 650,000

 4 PP Wind Energy Co., Ltd. Mrs. Chonlaros Suntiasvaraporn 30,000

  Total Remuneration Paid for the Audit  2,540,000

Remuneration of the Auditor

(1) Audit Fee
The Company and its subsidiaries paid remuneration for the audit to Ernst & Young Office Ltd., the audit firm, and related persons/parties 

of the auditors during the financial year 2013 as follows:

(2) Non-Audit Fee
The Company’s subsidiary, IGC, paid other service  

fees to Ernst & Young Office Ltd., the audit firm, and related  
persons/parties of the auditors during the financial year 2013  

totaling 180,000 Baht, which was for certification of the Request to 
use the Rights and Benefits for Exemption of Income Tax Form for 
submission to the Board of Investment.
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Compliance with Good Corporate       
 Governance Principles in Other Matters

 Whistle-Blowing Measures and Whistle-Blower 
Protection Mechanisms

The Company requires that executives at all levels assume respon 
sibility for ensuring that employees under their supervision acknowledge,  
understand and comply rigorously with the code of conduct and policy/
regulations/requirements of the Company, the principles of good corporate  
governance and various laws. The Company has determined the procedures  
for consideration and investigation of grievances or complaints that are 
systematic, transparent and accountable so that the complainants will 
have trust and confidence in a fair investigation process.  

In order to treat all stakeholders equally and with fairness, 
the Company has set up channels for whistle-blowing, complaints,  
suggestions or recommendations that indicate that the stakeholders  
are affected or are at risk of being affected by any action that  
may cause damages for all groups of stakeholders arising from  
its business operations or violation of laws, rules, regulations and  
the code of conduct by its employees, as well as behaviors that  
may indicate fraud, unfair treatment, or careless or reckless  
actions. Whistle-blowing or filing of complaints together with details  
and evidences can be made through the following channels:

 Audit Committee
 Company Secretary

Premier Products  Public Co., Ltd.
No.2 Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road 
Nong-bon, Prawet, Bangkok 10250
Telephone : 0-2301-1569
Facsimile : 0-2748-2063
Email :  Teerapol@pfc.premier.co.th
The whistle-blowers or filers of complaints that are employees, 

customers, individuals hired for work by the Company or other groups  
of stakeholders who are whistle-blowers will have their rights  
protected and defended according to the law or the guidelines set  
by the Company.

In 2013, the Company did not have any material dispute with 
the stakeholders.

การปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
  ที่ดีในเรื่องอื่นๆ

 มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทกำาหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ดูแลรับผิด

ชอบและถือเป็นเรื่องสำาคัญที่จะดำาเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิ  
นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำาหนดของบริษัท หลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้กำาหนด 
แนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือ 
ร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์
หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่ 
เป็นธรรม

เพือ่ใหม้กีารปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สียทกุฝา่ยอยา่งเทา่เทยีม
กันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มี
ส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ 
อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจาการดำาเนิน
ธรุกจิของบรษิทั หรอืจากการปฏบิตัขิองพนกังานของบรษิทัเกีย่วกบั 
การทำาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจิต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม
กัน หรือการกระทำาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ 
สามารถแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอยีดหลกัฐาน
ต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ
 เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)
เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1569 
แฟกซ์ : 0-2748-2063
อีเมลล์ : Teerapol@pfc.premier.co.th
โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า 

บุคคลที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่ 
เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตาม
กฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำาหนดไว้ 

ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย
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การดำาเนินงานด้าน CSR
CSR Initiatives

สานเสวนาชุมชน / Discussing with Communities

สานเสวนาพนักงาน / Discussing with Employees

5 คุณค่าหลักกลุ่มพรีเมียร์

Care & PP House

Happy 8 Workplace



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

90

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายใหก้ารดำาเนนิธรุกจิของกลุม่
บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ครอบคลุมระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ดังแสดงตามตารางวิสัยทัศน์กลุ่มบริษัท
พรีเมียร์ และบริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท เห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำาคัญ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแล
ให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัท
และบริษัทย่อยจึงยึดมั่นเจตนารมย์ในการที่จะประสบความสำาเร็จ
ภายใต้ความยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ  
“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน.”

ความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

คุณค่าหลัก

ธุรกิจ
ดีสำ�หรับองค์กร ลูกค้� ผู้ถือหุ้นและคู่ค้�

 พัฒน�ประสิทธิภ�พ

 สร้�งคว�มน่�เชื่อถือ

 เพิ่มพูนคว�มนิยม

 เพิ่มพูนคว�มมั่นคงและผลกำ�ไร

 ธุรกิจที่ยั่งยืนและก้�วหน้�

 พัฒน�คว�มส�ม�รถ

 ยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรม

 ให้คว�มมั่นคง

 ส่งเสริมก�รทำ�ง�นร่วมกัน

 สร้�งคว�มก้�วหน้�ให้กับชีวิต

 มอบคว�มภูมิใจและคว�มสุข

 ยกระดับคุณภ�พชีวิต

 ดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

 พัฒน�คุณธรรมและจริยธรรม

 รักษ�วัฒนธรรมที่ดี

 สร้�งสังคมที่สงบสุข

 อยู่ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข

สังคม
ดีสำ�หรับสังคม

พนักง�น
ดีสำ�หรับพวกเร�

ธุรกิจก้าวหน้า   พนักงานมั่นคง   สังคมยั่งยืน

กลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำ�ก�รทำ�ธุรกิจที่ประสบคว�มสำ�เร็จ

ในด้�นสังคม องค์กร และพนักง�น เพื่อสร้�งคว�มสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน

ผลิตสินค้�และ
บริก�รคุณภ�พ

นำ�เสนอแนวคว�มคิด
ใหม่พัฒน�คุณภ�พ
ชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

ดำ�เนินธุรกิจในรูป
แบบที่ได้ประโยชน์
ร่วมกันทั้งพนักง�น 
องค์กร และสังคม

ผสมผส�นคว�มรู้
และคว�มส�ม�รถ 
เพื่อร่วมคิด 
ร่วมสร้�ง

ยึดหลักคุณธรรม
จรรย�บรรณด้วย
วิถีแบบไทย
ที่ดีง�ม

วิสัยทัศน์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
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Corporate Social Responsibilities

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 the 
subsidiaries have committed in the intention for sustainable 
achievement under the philosophy of Premier Group of Companies 
“The Premier Business The Premier People The Premier Social 
Harmonious Alignment of Success”

CSR Policy

Board of Directors has announced company policy  
concerning its business operations of company group to be realized  
in social, environment and people. This is for building company 
sustainability on covering to economy, society and environment 
as mentioned in the picture below showing Premier Group and 
Premier Products Public Company Limited’s vision.

To act in
a moral and
ethical manner
and uphold
Thai tradition

VISION

CORE VALUES

Business
Good for organization, customers,
shareholders and business partners

 Efficiency & productivity
 Trustworthiness
 Recognition & respect
 Financial strength & profit
 Sustained growth

 Continuous skill development
 High ethical and moral integrity
  Strength and security
 Team work
 Achievement & progress
 Pride and happiness

 Enhance quality of life
 Preserve Environment & conserve

 natural resource
 Promote moral and ethical

 behavior
 Preserve Thai’s values and

 culture
 Foster a peaceful society
 Cultivate harmony and happiness

Society
Good for society

People
Good for our people

The Premier Business   The Premier People   The Premier Society
Harmonious Alignment of Success

To be leading Thai corporation that enhances society,
promotes organization and motivates staff to achieve sustainable

success and harmony

To deliver
quality
products and
services

To utilize
innovation to
enhance the 
quality of life, 
society and
the environment

To foster mutual
prosperity of staff,
the organization
and society

To promote
collaboration
between
specialized
teams to
maximize
efficiency

To act in
a moral and
ethical manner
and uphold
Thai tradition

Vision of Premier Group of Companies
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วิสัยทัศน์บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและจัดทำารายงาน
(1) คณะทำางาน CSR 
เพื่อให้การดำาเนินงานด้าน CSR ของบริษัท เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืนคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคลและระบบงาน เป็นผู้
กำากับดูแลงาน CSR และ Anti-Corruption โดยคัดสรรคณะทำางาน
จากตวัแทน คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งในงานนัน้ๆ เชน่ ดา้นแรงงาน 

ค่านิยม

ผลิตภัณฑ์มีคุณภ�พ ทันเวล�ต้นทุนเหม�ะสม
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย
มีคว�มคิดสร้�งสรรค์

ตัวแทนมาจากคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน (สโมสรพนักงาน) 
ด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนมาจากคณะกรรมการดำาเนินงานสิ่ง
แวดล้อม เป็นต้น จึงมั่นใจได้ว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องและหรือรับผิด
ชอบงานตามข้อกำาหนดทั้ง 7 ด้าน เป็นพนักงานที่ดูแลและรับผิด
ชอบงานโดยตรง เป็นการบูรณาการจากกระบวนการทำางานจริงที่
แต่ละคนรับผิดชอบ ดังแสดงตามตารางแนบ 

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทไทยท่ีเป็นผู้นำาธุรกิจด้านการ
อนุรักษ์น้ำา ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างท่ี 

ทันสมัยและพลังงานสะอาด ควบคู่กันไปกับ 
ความสำาเร็จในด้านสังคม องค์กร และพนักงาน  

เพ่ือสร้างความสุขท่ีย่ังยืนร่วมกัน

พันธกิจ
1. ผลิต จำาหน่ายสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ

2. สรรหาและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์น้ำา ส่ิงแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ 
วัสดุก่อสร้าง และพลังงานสะอาดสู่ตลาดเพ่ือคุณภาพชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

3 ขยายตลาดสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศท่ีมีศักยภาพ
4. ดำาเนินธุรกิจในรูปแบบท่ีได้ประโยชน์ร่วมกันท้ังพนักงาน องค์กร และสังคม

5. ผสมผสานความรู้และความสามารถเพ่ือร่วมคิดร่วมสร้าง
6. ยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณด้วยวิถีแบบไทยท่ีดีงาม

7. ดำาเนินธุรกิจภายใต้นโนบาย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน
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Vision of Premier Products Public Company Limited

The Practice Guidelines for the Operation in 
Disclosure of Information and Report

(1) CSR Working Group
To continuously and sustainably operate in CSR, Board of Direc-

tors takes this opportunity assign all CSR Activities and Anti-Corruption 
to be the responsibility of Assistant Managing Director of Human Re-

Value

Quality Products PunctualityEffective Cost

Responsible for 
major shareholders 

and minority 
shareholders 

Creativity

sources and systems by selecting the relevant employees to be CSR 
Committee e.g. Labour - Representatives from The Labour Welfare  
Committee, Environment - Representatives from The Operating Environment  
Committee, etc. This is to ensure that the relevant employees are 
responsible for the above-mentioned mission, and its operations are 
executed based on their accountability as shown as below. 

Vision
To be leading Thai corporation 

doing in water conservation, modern 
building materials and clean energy businesses  

that enhances society, promotes organization and 
motivates staff to achieve sustainable success and harmony.

Mission
1. To deliver quality products and services.

2. To search and develop innovative water conservation, environmental,  
building materials and clean energy products for quality of life, social and environment.

3. To expand into the AEC markets and other potential countries.
4. To foster mutual prosperity of staff, the organization and society.

5. To promote collaboration between specialized teams to maximize efficiency.
6. To act in a moral and ethical manner and uphold Thai tradition.

7. To operate under the anti-corruption policy.
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กรรมการผู้จัดการ

ด้านการกำากับประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม

ผู้แทนฝ่ายบริหาร

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้านสิทธิมนุษยชน การมีนวัตกรรมและ
เผยแพร่นวัตกรรม

ด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

ด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

ด้านการมีส่วนร่วม
และพัฒนาชุมชน

บทบาทหนา้ทีข่องคณะทำางาน ประกอบดว้ย การทวนสอบ
ข้อกำาหนดกับการปฏิบัติงานจริง แก้ไข ปรับปรุง ริเริ่มและดำาเนิน
โครงการด้าน CSR ตามกรอบแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านคณะทำางานที่ผู้แทน
แต่ละคนรับผิดชอบ การปรับปรุงเอกสารให้เป็นปัจจุบัน ส่งเสริม 
สนับสนุนอบรม จัดทำาสารสนเทศ รวมถึงการสร้างความตระหนัก
ให้หมู่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ประเมินผล แผนการดำาเนินงาน
โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำาหนดและรายงานคณะ
กรรมการบริษัท

บรษิทัดำาเนนิธรุกจิภายใตว้สิยัทศัน ์“ธรุกจิกา้วหนา้ พนกังาน 
มั่นคง สังคมยั่งยืน” โดยมุ่งที่จะประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน  
โดยคำานึงถึงสิทธิ ความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยกำาหนดเป็นนโยบายลำาดับดังนี้

 นโยบายด้านเศรษฐกิจ บริษัทเน้นการดำาเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการ
แขง่ขนัทีด่ ีไมเ่อารดัเอาเปรยีบ เคารพและปฏบิตัติามเงือ่นไข ไมเ่รยีก 
รบัหรอืจา่ยผลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่มส่จุรติ รวมถงึการนำาเสนอผลติภณัฑ์
และบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย การเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จ
จริง และการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์

 นโยบายด้านสังคม บริษัทจะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาหรือยกระดับ
คณุภาพชวีติ พฒันาคณุธรรมจรยิธรรม กจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งชมุชน
สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวม
ถึงการปลูกฝังจิตสำานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมี 
จิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานและชุมชนสังคมโดยรวม

 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจะไม่กระทำาการใดๆ 
ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ทั้งใน 
กระบวนการและผลิตภัณท์ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำานึก การ
ประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่น ๆ  รณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าในหมู่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(2) การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างเสริมผลการดำาเนินงานของ
บริษัท ประกอบด้วย

1. การให้ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 
ที่เป็นปัจจุบันแก่ลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ

2. การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น

3. การรับฟังความเห็นของพนักงาน เพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำางานให้ดียิ่งขึ้น

4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานของบริษัท
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ เช่น การทำา
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน การเยี่ยมเยียนคู่ค้า การแข่ง 
กีฬาสีเชื่อมความสามัคคี สานสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน หรือคู่ค้า 
เป็นต้น

5. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยดำาเนินการอย่าง 
เป็นระบบตั้งแต่ กระบวนการชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำา
ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินผลประโยชน์และผล 
กระทบ การจัดลำาดับความสำาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
กำาหนดแผนการสื่อสาร การดำาเนินการด้านการตอบสนองต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำามาจัดทำาแผนงานโครงการ 
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Managing Director

Business Operation 
Fairness

Management 
Representative

Environment
Responsibilities

Valued Customer
Responsibilities

Human Rights Innovation 
Promotion

Labour
Fairness

Against 
Corruption

Community 
Development

Responsibility of CSR Committee consists of thoroughly  
verify company operation, improve, initiate and execute undertaken 
by CSR framework through the ISO 26000 Committee. To update 
the concerned document, contribute in the information operation and 
realized in the employee productivity and performance evaluation to 
be approached the company target reporting to Board of Directors  
correctness and frankness.

The Company has been operating under the vision of  
“The Premier Business, The Premier People, The Premier Society”  
by aiming to achieve sustainable success; according to the accuracy, 
revealing and the right of shareholders as defined as the following  
policies.

 Economic Policy; The Company has been focused its 
businesses in an ethical and revealed competition under the manner 
competition, not take advantage to others, respect and comply with 
any dishonest issues; including deliver the quality and safe of products 
and services, disclosure of product information correction any distortion 
and providing the accurate information.  

 Social Policy; The Company will contribute in activities being 
advantage to the community; focused on the quality of life, life  
development, ethical development. The Company will raise the  
communities up to be happy together, and contribute in the good  
cultures including being awareness of social responsibility and  
volunteerism among employees and communities.

 Environment Policy; The company will not be executing 

any damage to environment both process operation and products;  
being proactive how to save the energies and other resources efficiency 
among employees and shareholders.

(2) Operations and Reports
The Company and its subsidiaries has realized developing  

our shareholders to be a part of company operation successes  
as follows;

1. To provide the up to date products and services information.
2. To organize the customer satisfaction survey for developing 

and improving products and service purpose.
3. To acknowledge employee feedback for developing its 

operations purpose.
4. To build the good relationship among employees and  

shareholders by participating in activities e.g. Public Activities,  
Customer visitation, Sport Day, etc.

5. To analyze the shareholders starting by identifying  
shareholders, evaluating the benefits and impacts; be prioritized in  
shareholders, communicating and implementing responding to  
shareholders and planning project.
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ตาราง แสดงการจัดลำาดับความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

ตาราง ผลการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ
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The Priorities of Shareholders (TABLE)

Evaluation of Benefits and Impacts (TABLE)
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แนวปฏิบัติตามหลักการ 8 ข้อ
(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทให้ความ 

สำาคัญต่อการบริหารจัดการในกรอบของกฎหมายและการมี
จริยธรรมที่ดีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำาหนดนโยบายมาตรการการต่อต้านการ 
สมรู้ร่วมคิด และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การกำาหนดมาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเสรี การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม  
การพัฒนาคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท รวมถึงการยก 
ระดับความตระหนักเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่คู่ค้า 
นโยบายและมาตรการข้างต้น มีการนำาไปปฏิบัติและทบทวน
สม่ำาเสมอ

(2) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน
ไทย (Corruption Action Coalition) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย หอการคา้ไทย สมาคมธนาคารไทย หอการคา้
ต่างชาติ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อแสดงเจตจำานงที่
จะดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้าน
และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่นเพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัท
เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยได้เข้าร่วมลงนามประกาศ
เจตนารมณ์ ปัจจุบันได้จัดทำาคู่มือนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ
เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น รวมถึงสื่อสารและฝึกอบรมให้พนักงาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบแล้วนำาไปปฏิบัติในปีที่ผ่านมาได้
เข้าร่วมกิจกรรมของแนวร่วมฯสม่ำาเสมอ

(3) การเคารพสทิธมินษุยชน บรษิทัถอืปฏบิตัติามวฒันธรรม
องค์กรของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กำาหนด
นโยบายไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน 
ซึ่งครอบคลุมสตรี ผู้พิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การให้สิทธิใน
การรว่มกลุม่และรว่มเจรจากบัพนกังาน การตรวจสอบคดักรองคูค่า้ 
วา่ดำาเนนิกจิการอยา่งเปน็ธรรมและไมล่ะเมดิสทิธมินษุยชน รวมถงึ
การรับผู้พิการเข้ามาทำางานกับบริษัท

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ปัจจุบันบริษัทได้
รบัการรบัรองมาตรฐานดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยั มอก. 
18001 OHSAS 18001 และมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ :  
ขั้นริเริ่ม 8001:2008 มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่าน
กระบวนการฝึกอบรมตาม Master plan Training ซึ่งผลการดำาเนิน
งานสูงกว่า พรบ. กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานฯ การพัฒนาระบบ 
การประเมนิผล โดยนำาระบบ KPI มาประยกุตใ์ช ้การกำาหนดสภาวะ 
การทำางานที่สูงกว่ากฎหมายกำาหนด โดยได้รับรางวัลสถาน
ประกอบการดเีดน่ดา้นสวสัดกิารแรงงานและแรงงานสมัพนัธด์เีดน่ 
ติดต่อกัน 5 ปี จากนายกรัฐมนตรี รวมถึงกิจกรรมการพึ่งพาตนเอง 
อย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การออมผ่าน
สหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทได้ดำาเนินการจัดตั้ง
คณะทำางานด้านความรับผิดชอบต่อสินค้า (Product Liability) เพื่อ
ให้สินคา้และบริการเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำาหนด หรือกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค ได้รับการรับรองตามระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 : 2008 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) การเปิดเผยข้อมูลสินค้าผ่านแคทตาล็อก และ Web Site 
การให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลและคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของ 
ผู้บริโภค รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถนำาสัญญากลับ
ไปศึกษาได้ การทบทวน พัฒนา ปรับปรุงสินค้า/บริการ มีคณะ
ทำางานที่รับผิดชอบมีการประชุมทุกเดือน มี Call Center เพื่อการ
สื่อสารกับผู้บริโภคตลอด 24 ชั่วโมง

(6) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทได้รับรางวัล  
CSR-DIW continuous ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 CSR-DIW Network  
ป ี2554 เปน็การนำาหว่งโซอ่ปุทานมาชว่ยเหลอืสงัคมและชมุชน และ 
CSR-DIW Advance Green Industry ระดบั 4 ป ี2555 การเปดิโรงงาน
ใหเ้ปน็ศนูยเ์รยีนรูข้องชมุชนดา้นการจดัการน้ำาเสยีและน้ำาทิง้ รวมถงึ
การร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆ รายละเอียดตามกิจกรรมเพื่อประโยชน์ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างเครื่องมือ หรือองค์กร 
ให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 

และสามารถทำาซ้ำาได้

สร้างระบบนิเวศ
ให้เกิดการทำาซ้ำาและการมีส่วนร่วม

ของคนจำานวนมาก

ก่อประโยชน์ต่อสังคม
อย่างเป็นสาระสำาคัญ

และยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการสนับสนุนและ
ทำางานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม กลุ่มบริษัท
พรีเมียร์ อันได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อคนไทย และมูลนิธิ
เอ็นไลฟ ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านศึกษาเยาวชนที่ด้อยโอกาส 
การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน การสนับสนุนคนพิการที่ด้อย

โอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักในการก่อประโยชน์ทั้งโดยตรง
และการสร้างเครื่องมือหรือองค์กร ให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมและนำาไปทำาซ้ำาได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนอย่างเป็น 
ทวีคูณ
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8 Principles of Operations
(1) To operation company businesses with fairness; The 

Company has realized and recognized in the importance of operation  
managements accordance with the framework of laws and ethics  
transparently which able to be verified and audited how fair company  
is to others e.g. Accomplice Measurement and Unfair Competition 
Policy, Freedom Support and Contribution Promotion, Suppliers and 
Partners Fairness, Partner Growth Together and Reliability of Social  
Responsibility to partners. The aforementioned policies and measurements  
are implemented and reviewed regularly.

(2) To against the corruptions; The company has intended 
performing against corruptions. The Private Sector of Thailand  
Corruption Action Coalition associate with The Institute of Directors, 
The Thai Chamber of Commerce, The Thai Banker’s Association,  
International Chamber of Commerce and Thai Listed Companies  
Association showing intention operations the business with  
transparency, Legitimate Resistance and Not support any corruptions  
in all company operations in accordance with good corporate  
governance by signed the commitment. At the present, the company  
organizes the manual of policies and procedures acknowledging  
and signing by employees including communicating to stakeholders 
and staffs. 

(3) To respect for Human Rights; The Company adapts to 
Premier Group’s culture and the relevant laws e.g. Non-discrimination  
Policies and Equality of Opportunity in Employment covering  
disabilities, women and disadvantage groups. Those human rights 
are organized and negotiated with employees, Validated screening in  
partners fairness and not violate human rights and delight to contribute 
in disabled person working with company.

(4) Labour Fairness; The Company has been certifying in 
the completion level of The Occupational Health and Safety on  
Labour Standards (ISO 18001 : OHSAS 18001). The initiation level of  
8001:2008 developing in The Master Training Plan which is more  
performed of Fund Skill Development and Evaluation System  
Development by The KPI System Applied. The company has  
determined the working conditions required more than laws by  
rewarded The Outstanding Labour and Welfare Award for 5 years 
consecutively from The Prime Minister. Also participating in the activity 
of self-sustaining according to the philosophy of sufficiency economy, 
saving through cooperative and fund. 

(5) Valued Customer Responsibilities; The Company establishes 
the representatives to be responsible for Product Liability to deliver 
products and services according to company standard and/or the  
consumer protection laws certified by The Quality Management  
System ISO 9001:2008 of  The Industrial Standards Institute. Company  
disclosure has been announced through catalogs and website,  
respected the confidential and protection all personal and consumer 
information. The Company has organized the monthly meeting and  
given a chance to valued customer for thoroughly checking contract, 
developing the products and services and communicating with Call 
Center (24 hours.) 

(6) Community and Social Development; The Company  
wins award of CSR-DIW consecutively from year 2010. Award  
of CSR-DIW Network in 2011 of Supply Chaing to help Society  
and Community and CSR-DIW Advance Green Industry in the 4th  
level in 2012 settling the factory for wastewater resources and  
managements associate with the various foundations as details as 
10-4 activity. 

Platforms for Engagement  
and Participation

Eco – System that leads  
to Critical Mass  

and Active Citizens

Large Sustainable 
Social Impacts

Moreover, the Company and the subsidiaries have supported 
and cooperated with the Social Sustainability Development Unit of  
Premier Group of Companies, i.e. Yuvabadhana Foundation, For 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.)
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(7) การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม บรษิทัผูเ้ปน็ดำาเนนิธรุกจิดา้น
การอนุรักษ์น้ำา ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและพลังงานสะอาดอย่าง
ยัง่ยนืเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไดน้ำาระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม 
ISO14001 มาประยุกต์ใช้ได้รับการรับรอง Energy Management 
จากกรมโรงงานร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
นครนายก จัดทำาโครงการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงงาน  
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานถ่ายทอดองค์ความรู้และความ
คิดเห็นด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเป็นระบบข้อเสนอแนะ 
(KSS) มีการนำา Wastes จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่  
พัฒนาระบบการนำาน้ำาเสียกลับมาใช้ใหม่ในโรงงาน (ระบบ MBR) 
และเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน มีระบบการบริหารด้านการ
ปอ้งกนัมลพษิ การจดัทำาแผนฉกุเฉนิเพือ่รองรบัเหตกุารณท์ีก่ระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบูรณะ
ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ

(8) นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรมจากการดำาเนนิงาน
ดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม บรษิทัไดด้ำาเนนิการพฒันานวตักรรม
ทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
พัฒนาระบบการนำาน้ำาเสียมาใช้ใหม่ (ระบบ MBR) ถังบำาบัดระบบ  
Aerowheel & Hydrowheel, ถังดักกลิ่น (Bio-scrubber), EBM  
เพื่อเติมในถังบำาบัดขนาดเล็ก การขยายธุรกิจพลังงานสะอาด 
เป็นต้น

 การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิด
ชอบต่อสังคม

 - ไม่มี -

 กจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

1. ด้านสิ่งแวดล้อม
(1) ดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับ

กรมทรัพยากรทางทะเล กองทัพเรือ จัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ 
ใต้ท้องทะเล จังหวัดกระบี่ บริเวณเกาะพีพีและเกาะยาวาซำา 
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลโดยการวางเรือรบ 
ที่ปลดประจำาการได้แก่ เรือตะลิบง เรือโกลำา และเรือราวีลงใต้ 
ท้องทะเล

(2) จัดกิจกรรมแข่งขันซีคยัค กระบี่ เอนไลฟ ณ สวน
สาธารณะธารา จังหวัดกระบี่ เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำานึกการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(3) จดัโครงการสมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง การบรหิารจดัการ 
“หอยชักตีน” บริเวณอ่าวพังงา 

(4) รว่มกบัการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย อบต.อา่วนาง  
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี หน่วยเฉพาะกิจ
นาวิกโยธิน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชมรม
ประกอบการดำาน้ำา ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณหมู่
เกาะพีพี

(5) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน้ำาของชุมชน (ระบบ 
Reuse น้ำาทิ้งด้วย MBR)
2. ด้านการศึกษา

(1) จัดสรรกำาไรจำานวนร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิในแต่ละปี  
บริจาคเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนหรือด้อย
โอกาส ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง ที่มีวัตถุประสงค์และกิจกรรมหลัก 
ในการสนับสนุนการศึกษา โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน 
ที่ขาดแคลน แต่มีความมุ่งมั่นในการเล่าเรียน ทั้งในสายสามัญ  
สายอาชีพ และทุนพิเศษ ในปี 2556 ได้จัดสรรทุนสายสามัญ  
(ม1-6) จำานวน 355 คน และสายอาชีพ จำานวน 61 คน รวม 416 คน  
โดยทุนการศึกษาที่มอบให้เด็กนักเรียนนั้นจะมอบให้เป็นระยะ
เวลา 6 ปี จนกระทั่งเด็กเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยที่ทางมูลนิธิมีระบบการดูแล
นักเรียนทุนร่วมกับทางโรงเรียนและผู้ปกครองและมีการติดตาม 
ผลการเรยีนโดยสม่ำาเสมอ ปจัจบุนัทนุทีม่อบใหม้มีลูคา่ 7,000 บาท 
ต่อคนต่อปีสำาหรับระดับมัธยม และ 14,000 บาทต่อคนต่อปี 
สำาหรับระดับ ปวช.

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ให้การสนับสนุน 
มูลนิธิในกิจการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
การเรียนรู้ด้านจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และการสร้างจิตสำานึก 
ที่ดีและถูกต้อง การร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ผ่านโครงการ
ตา่งๆ อาทเิชน่  โครงการ “ครยูวุพฒัน ์สรา้งเดก็ดสีูส่งัคม” โครงการ 
“ยวุพฒัน ์รูค้ดิเพือ่อนาคต”  โครงการ “ประกวดศลิปกรรมยวุพฒัน ์
ครั้งที่ 20” ในหัวข้อ “เด็กไทยขอมือหน่อย คนละไม้ คนละมือ 
ช่วยกันทำาเพื่อชุมชนของเรา” โครงการร้านปันกัน อีกทั้งยังให้การ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ จัดจำาหน่าย เพื่อนำามาเป็น
ของที่ระลึกให้กับแขกของบริษัทในโอกาสต่างๆ อีกด้วย

(2) จัดโครงการสหกิจ ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ 
เพื่อให้นักศึกษามาฝึกงาน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
อีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(นครนายก) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ วทิยาลยัเทคนคิ
ปราจีนบุรี

(3) จดัสรรทนุการศกึษาใหน้กัเรยีน โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 
น้อมเกล้ากบินทร์บุรี จำานวน 5 ทุน

(4) ปรบัปรงุสนามเดก็เลน่ มอบอปุกรณก์ฬีา และทนุสนบัสนนุ 
การแข่งหุ่นยนต์ ให้โรงเรียนท่ามะปราง ตำาบลท่ามะปราง และ
โรงเรยีนวดับา้นดง ตำาบลชำาผกัแพว อำาเภอแกง่คอย จงัหวดัสระบรุี

(5) Open house โรงงานไฟฟา้สระบรุ ี1 เปน็แหลง่เรยีนรูด้า้น
พลังงานทดแทนให้นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสระบุรีและจังหวัด
ใกล้เคียง รวมถึงการทำา MOU กับสถาบันอาชีวะเป็นสถานฝึกงาน
นักเรียน นักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำาลังและไฟฟ้าอิเล็กโทรนิค

(6) มอบถงัน้ำาขนาดบรรจ ุ2,000 ลติร ใหโ้รงเรยีนทีข่าดแคลน
น้ำาช่วงฤดูแล้ง อาทิ โรงเรียนวัดท่ามะปราง โรงเรียนวัดศรัทธา
ธรรม โรงเรียนวัดบ้านดงและโรงเรียนวัดห้วยแห้ง อำาเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี
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(7) Environment Responsibilities; The Company engages our 
operations in Water Resources and Management, Construction Products 
and Clean Energy Products for Social and Environment. The company  
has adopted the environmental management system ISO 14001  
certified by Energy Management of Department of Industrial works  
associate with Srinakharinwirot University (Nakhonnayok Campus) 
organized the greenhouse effect project in the plant and contributed 
employees conveying the relevant information and used the resources 
effectively into the comment and suggestion system (KSS) for water 
management recycling processes, developing wastewater reusing  
processes in the plant as MBR System. Besides, the company has 
organized the community learning center, the prevention of pollution 
management system, the contingency plan preventing in the impact  
of environment, the promotion of environment protection, The  
biodiversity and restoration of environment habitats through Enlive 
Foundation.

(8) Innovation Promotion and Business Operations to Social 
Responsibilities; The company has developed our innovative businesses 
which are advantage and beneficial to society and environment e.g.  
the wastewater reusing processes in the plant as MBR, Auto Wheel  
and Hydro Wheel System, Tank Traps Odors (Bio-scrabble), BM for filling  
in small Treatment tank and The Clean Energy Business Growth, etc.

 Impact of Business Operations to 
Social Responsibility

 - None -

 Social and Environment Activities 

1. Environment
(1) The company has operated the environment activities  

through The Enlive Foundation associate with Department of Marine 
Resources - Royal Thai Navy; organized the office of knowledge  
management and development at Krabi Province as located in  
Phi Phi and Ya Wa Sam Islands for conservation and restoration  
of marine resources by placing warships were decommissioned  
e.g. H.T.M.S. Talibong, H.T.M.S. Kolum and H.T.M.S. Ravi into under 
the sea.

 (2) To organize The Sea Kayak Activity at Krabi Provice,  
The Enlive at Thara Park Krabi  for raising up the awareness of  
Ecotourism and Environmentally-friendly Tourism.

(3) To organize The Project Management Seminar on “Wing 
Shell” around Phang Nga Bay. 

(4) To associate with The Electricity Generating Authority of 
Thaialnd, The Officer of Ao Nang, Noppharatthara Beach - Phi Phi 
Islands National Park,  Royal Thai Marine Corps,  Departure of Marine 

and Coastal Resources, The Diving Tourism Club; joint The Garbage 
Collection Activities at Phi Phi Islands.

(5) To be a learning center of the community’s water  
management system (Wastewater Reuse with MBR).
2. Education

(1) Appropriate 5 percent of net profit each year for  
donating as scholarships for poor and underprivileged youths through 
the Yuvabadhana Foundation, a public charity listed in the Ministry 
of Finance’s notification, whose main objective and activity is in the 
contribution of education aiming of providing assistance for continuous 
learning, including general education, vocational training and special 
scholarships, to underprivileged students who are committed to learn. 
As at the end of 2013, the Foundation had 416 scholarship students; 
separating from Mathayom 1 - 6 at 355 students and Vocational Degree 
at 61 students. Scholarships are granted to students for a period of 
6 years till the students being completed Mathayom 6 or until they 
receive a vocational training diploma. The Foundation has a system 
to supervise the students in conjunction with their respective schools 
and parents and regularly monitors the students’ progress. Presently,  
scholarships of 7,000 Baht per student per year are granted at the 
secondary school level and 14,000 Baht per student per year are granted 
at the vocational education level.

In additional the Company and its subsidiaries contributed the 
Foundation’s activities promoting the improvement of the quality of 
schooling, the learning of morals, art and culture, the development  
of a conscience that is good and correct, and the co-creation of  
a sharing society through several projects, such as Yuvabadhana  
Art Project, The Pan Kan Shop Project, and supported by purchasing 
The Yuvabadhana Foundation’s products using on various occasions  
to the company’s guests.

 (2) To organize the cooperative education program in  
conjunction with various educational institutions to provide student  
internships, such as with the Suranaree University of Technology,  
Mahasarakham University, Rajamangala University of Technology Isan  
(Khonkaen Campus), Srinakharinwirot University (Nakornnayok Campus), King  
Mongkut’s University of Technology and Prachinburi Technical College

(3) To allocate 5 scholarships for students at Traimudomsuksa-
nomklao Kabinburi School.

(4) To maintain the playground, deliver the sport equipment and  
be a sponsor of robot competition to Tamaprang School (Tambol  
Tha Maprang, Amphur Kaeng Khoi, Saraburi Province) and Watbandong  
(Cham Phak phaeo Sub-District, Kaeng Khoi District at Saraburi Province) 

(5) To open The Saraburi Plant Renewable Energy Sources  
being a learning center for students in Saraburi Province and  
nearby areas; including make The Memorandum of Understanding 
with Vocational Institutes to be the internship center of Electric and 
Electronic Students.
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 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 สนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ที่รณรงค์ให้ 

คนไทยทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองที่พึงมีต่อประเทศ
ชาติ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย  
โดยการ ฟัง พูด คิด ทำา อย่างมีระบบ โดยการสร้างช่องทางที่ให้
คนไทยทุกคนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้อนสภาวะความเป็น
อยู่ที่แท้จริง ผ่านโครงการ “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง ซึ่ง
เป็นงานวิจัยที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้สะท้อนความคิดบอกเล่า
ปัญหา และความรู้สึกต่อสภาวะความอยู่ดีมีสุขในด้านต่างๆ ของ
ครอบครัว ของชุมชน เพื่อนำาไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดย 
การสำารวจความคิดเห็นจากการสุ่มตัวอย่าง 100,000 คนใน  
77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผลสำารวจจะนำาไปเชื่อมโยงต่อ เพื่อ 
ผลกัดนัการมสีว่นรว่มของคนไทยในภาคสว่นตา่งๆ ทัง้หนว่ยงานรฐั 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
4. ด้านการพัฒนาชุมชน

(1) เปิดโอกาสให้ผู้นำาชุมชนจำานวน 15 คน จากทุกหมู่บ้าน
ในตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชม
โรงงาน ด้านการจัดการน้ำาในชุมชน ความรู้เรื่องน้ำาเสีย และ 
การผลิตน้ำาดื่ม 

(2) สนับสนุนถังเก็บน้ำา ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จำานวน 
2 ใบ เพื่อจัดทำาประปาหมู่บ้านรัชดาป่าจิก ตำาบลหนองกี่ อำาเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

(3) ดำาเนนิการรว่มกบัชมุชน ปลกูปา่ชมุชน บา้นหนองสองหอ้ง  
และบ้านโคกอุดม จำานวน 1,000 ต้น

(4) ปลูกต้นไม้ทดแทนพื้นที่ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  
(แปลงที่ FPT 11/1 จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ 1,250 ไร่) เขาจอมทอง 
บ้านสันติสุข อำาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จำานวน 1,250 ต้น

(5) จัดสร้างฝายกักน้ำา จำานวน 2 ฝาย กักน้ำาได้จำานวน 
100,000 ลบ.ม.พื้นที่ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เขาจอมทอง  
บ้านสันติสุข อำาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

(6) ถ่ายทอดความรู้ สาธิตการทำาปุ๋ยอินทรีย์ EM และ 
ยาไล่แมลง รวมทั้งทำาแปลงนาสาธิตปลอดเคมี ให้ชุมชนบ้านเกาะ
แขมและบ้านบังบอน อำาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำานวน
ประชาชนที่เข้าร่วม 150 คน

(7) จัดสร้างรางระบายน้ำา และจัดทำาแปลงสาธิตผัก 
ปลอดสารเคมี สำาหรับอาหารกลางวันนักเรียน จำานวนนักเรียน  
175 คน ให้โรงเรียนบ้านคลองอุดม (ขนาดรางระบายน้ำา 0.50 X 
150 เมตร)

(8) ร่วมกับพัฒนากรอำาเภอกบินทร์บุรีถ่ายทอดความรู้การ
เพาะเห็ดฮังการี และการทำาน้ำายาล้างจานจากพืชผลในท้องถิ่น 
ให้ชุมชนบ้านโคกขี้เหล็ก ตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มีประชาชนเข้าร่วม 25 ครัวเรือน

(9) จัดทำาแปลงนาสาธิตเพื่อปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจ 
พอเพียงตามแนวพระราชดำาริ ในหมู่นักเรียนจำานวน 250 คน 
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

(10) ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช 
กมุาร โดยปลกูหญา้แฝกจำานวน 10,000 กลา้บรเิวณโรงไฟฟา้สระบรุ ี
3 ตำาบลห้วยแห้ง อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

(11) สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ  
“ที่หนึ่งคือความปลอดภัย ใส่ใจคือสิ่งแวดล้อม”

(12) ร่วมกับ สสส. จัดโครงการ “การพัฒนาองค์กรเพื่อ 
ก้าวสู่ Happy 8 Workplace อย่างยั่งยืน ปีที่ 3”

(13) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่วัดต่างๆ ร่วมกับชุมชน
ในอำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีและอำาเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี ภายใต้โครงการ “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฎิบัติธรรม” จำานวน  
9 วัด
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 (6) To contribute the water tank (2,000 Liters) to the schools 
where are encountered the shortage of water in dry season such  
as Thamaprang School, Wat Satthatham School, Wat Bandong School 
and Wat Huay Heang School in Amphur Kaeng Khoi, Saraburi Province
3. Quality of Life Improvement

The company has supported the activities of the Khon Thai 
Foundation being proactive the campaigns for the Thai people in  
every sectors to realize their civic duties to the country and become 
involved in creating a well-being Thai society through listening, talking, 
thinking and acting systematically. Platforms have been created where 
Thais can voice their opinion to be reflected their real quality of life 
through the “Khon Thai Monitor”. This random sample survey is 100,000 
persons from all 77 provinces allowing Thais to voice their thoughts 
and relate problems and feelings toward the state of well-being in dif-
ferent aspects of their family and community that will lead to systemic 
changes. The results of the survey will be used to propel the participation 
of the Thai people in various sectors, including government agencies, 
the private sector and the civil society, in creating a well-being society.
4. Community Development

(1) To give the great opportunity for 15 community leaders;  
from Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Province,  
to visit factory concerning Water Resources Management, Wastewater 
and Drinking water production. 

(2) To contribute 2 water tanks (2,000 Liters) for producing  
the water of  Ratchada Prajik Village, Tambol Nongki, Amphur Kabinburi, 
Prachinburi Province,

(3) To plant 1,000 trees in the community forests at  
Ban Nong Song Hong and Ban Khok Udom in conjunction with the 
local communities.

(4) To plant for reforestation commemoration of permanent 
forest purpose (Plot FPT 11/1 at Prachinburi Province : 1,250 Rais) 
located in Santisuk Village, Tambol Chom Thong, Amphur Nadi,  
Prachinburi Province in total of 1,250 units.

(5) To construct 2 dams which can be absorbed about 100,000  
cubic meter in the permanent reforestation area located in Santisuk 
Village, Chom Thong Sub-District, Nadi District at Prachinburi Province.

(6) To share and demonstrate The EM and Organic insects 
repellence; including non-chemical plot demonstration to 150 people 
of Koh Kham and Bang Bon Communities in Amphur Nong Suea, 
Pathumthani Province.

(7 ) To construct the aqueduct and non-chemical plot  
demonstration for a lunch meal of 175 students at Ban Klong Udom 
School (Size : 0.50 x 150 meters.)

(8) To associate with the Community Developer in Kabinburi  
District; sharing and conveying about the Hungary Mushroom  
and Dishwashing made from the local materials to 25 families of  
Ban Kho Khilek, Tambol Nongki, Amphur Krabinburi, Prachinburi  
Province.

(9) To conduct the plot demonstration cultivating the concept 
of sufficiency economy to 250 students of Triamudomsuksanomklo 
Kabinburi School.

(10) To plant 10,000 seeds on the occasion of The 5th Cycle 
Anniversary of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajaralongkorn  
at Saraburi Power Plant as located in Tambol Huay Heang, Amphur 
Kaeng Khoi, Saraburi Province. 

(11) To build the culture of Environment by organizing the 
project named “The 1st priority is safety with care the environment”

(12) To associate with Thai Health Promotion Foundation  
organizing the project named “The 3rd year Organization Development  
for Happy 8 Workplace sustainably”

(13) To develop the environment associate with  the communities  
of Amphur Kabinburi, Prachinburi Province and Amphur Kaeng Khoi,  
Saraburi Province under the project named “Take Pinto into the temple” 
at the amount of 9 temples.
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ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำาคัญใน
เรื่องระบบการควบคุมภายใน และติดตามดูแลการดำาเนินงานของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้สอบ
ทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ
ของบรษิทั ตามแผนงานตรวจสอบประจำาปทีีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะ
กรรมการตรวจสอบโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่ การ
ดำาเนนิงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  มกีารใชท้รพัยากรอยา่ง 
คุ้มค่า สมประโยชน์และการดูแลรักษาทรัพย์สิน รายงานข้อมูลที่มี 
สาระสำาคญัทัง้ดา้นการเงิน การบรหิาร และการดำาเนนิงานมคีวาม 
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงข้อกำาหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

บรษิทัประเมนิระบบการควบคมุภายในตามกรอบโครงสรา้ง
การควบคุมภายในซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The  
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  
ทีไ่ดป้รบัปรงุ Framework ใหม ่เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2556 และไดข้ยาย 
ความใน 5 องค์ประกอบเดิมแต่ละส่วนออกเป็น หลักการย่อยรวม 
17 หลักการ มีสาระสำาคัญ ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร

บรษิทักำาหนดเปา้หมายการดำาเนนิธรุกจิและการปฏบิตังิาน
ทีช่ดัเจน สามารถวดัผลได ้มกีารทบทวนเปา้หมายและเปรยีบเทยีบ
ผลการดำาเนินงานจริงกับเป้าหมายนั้นทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้าง
สายการรายงาน การจัดทำาผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน 
การกำาหนดอำานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำากับดูแล (Oversight) ของ
คณะกรรมการ และกำาหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายใน
เรื่องการกำากับดูแลกิจการ การขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ และ
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น แสดงถึงความยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม รวมทั้งจัดทำา
อำานาจดำาเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติ
งานหลักที่สำาคัญมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ใหม่อยู่เสมอ

คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำา
หน้าที่กำากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำาเนินการด้านการ
ควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กำาหนดให้บุคลากรมีหน้า
ที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทกำาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้

สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร มีการประเมินความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัท โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท รวมทั้งความ
เสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความ
เสี่ยงที่สำาคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละ
กระบวนการทางธุรกิจเพื่อกำาหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต สามารถระบุและ
ประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน ให้มีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงอย่าง
สม่ำาเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทได้กำาหนดนโยบายที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อ 
ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมี 
ระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้า
หมายที่ตั้งไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เลือกและ 
พัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วย
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร จัดให้มีกิจกรรมการ 
ควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่กำาหนดไว้นั้นสามารถนำาไปสู่การ 
ปฏิบัติได้ มีการจัดทำาคู่มืออำานาจดำาเนินการ เพื่อกำาหนด
ขอบเขตอำานาจหน้าที่และวงเงินอำานาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดทำา 
คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับ 
นโยบายที่กำาหนด และจัดโครงสร้างการทำางานโดยให้มีการ 
แบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการดูแล 
จัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำาคัญได้แก่การ
จัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง   
ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายใน 
สามารถดำาเนินไปได้ตามที่กำาหนดไว้ มีการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีการจัดทำารายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
เสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งรายงานทาง
บัญชีและการเงิน  

บริษัทจัดให้มี ช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อ
สื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่างๆ ให้พนักงาน
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Internal Control and Risk Management

Internal Control System

The Boards of Directors of the Company and its subsidiaries  
place importance on the internal control system and continuously  
monitor its operations. The Company’s Board has assigned the Audit 
Committee, which is composed of independent directors, to review 
the assessment of the internal control system. The internal audit  
department, which is independent from the management and reports 
directly to the Audit Committee, is responsible for assessing the 
operations of the various departments of the Company according 
to the annual internal audit plan approved by the Audit Committee.  
The objective is to ascertain efficient and effective operations, optimal  
and beneficial utilization of resources, maintenance of assets, and 
disclosure of material information regarding financial, management  
and operational matters that are accurate, credible and timely,  
as well as compliance with securities and exchange laws, rules,  
regulations and requirements that are relevant to the business operation 
of the Company.

The Company assesses its internal control system in accordance  
with the Internal Control – Integrated Framework, which is based 
on the international standards of COSO (Committee of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commission), that was revised in  
May 2013. The original 5 component have been expanded to comprise 
17 principles, the main points being:
1. Internal Control

The Company has set clear and measurable targets for its 
business operation and performance with regular review of targets  
and comparison of the actual operating results with such targets for  
every period. An organization structure has been established,  
an organization chart showing reporting lines has been drawn and 
appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of objectives 
have been set under Boards oversight. The code of conduct, corporate 
governance policy, conflicts of interest policy and anti-corruption policy 
have been determined to demonstrate the Company’s commitment to 
integrity and ethical values. The scope of authority has been prepared 
in writing and the main operations manual has been revised to conform 
to new standards.

The Board of Directors is independent from management 
and exercises oversight of the development and performance of  
internal control. The Company demonstrates a commitment to attract,  
develop, and retain competent personnel. The duties and responsibilities 
of employees in internal control are defined in order to achieve the 
objectives of the organization.

2. Risk Assessment
The Company has specified its objectives with sufficient  

clarity to enable the identification and assessment of risks relating  
to its objectives. Risks, both internal and external, that may affect  
the Company’s business operations are assessed. All types of risks,  
including the risk of fraud and corruption, that may affect the  
achievement of the Company’s objectives across the entity are  
identified and analyzed. Material risks are rated according to their  
impact and likeliness to occur in each business process in order to  
determine the risk management plan. Potential for fraud is also  
considered. The Company identifies and assesses changes that  
could significantly impact the internal control system, as well as  
regularly monitors events and risk factors.
3. Operational Control

The Company has established important policies for conducting  
business as the basis for systematical and efficient operations in  
order to achieve the established objectives and goals. It has control 
measures that help to reduce the risks of achievement of objectives  
to acceptable levels. The Company selects and develops general  
control activities over technology to support the achievement of  
objectives. The Company deploys control activities through policies  
that establish what is expected and procedures that put policies  
into action. A written manual has been prepared to clearly determine 
the scope of duties and the authorized approval limits for each level  
of management. An anti-corruption manual has also been prepared  
in accordance with the determined policy. There is an organization  
structure with clear segregation of duties for the approval of  
transactions, recording of accounting entries, and assets supervision 
and storage. The Company’s strict compliance with relevant laws  
and regulations is also monitored.
4. Information System and Communication

The Company has put in place an information system for  
material information by sourcing both internal and external information  
that is complete accurate, timely and of quality to support the  
functioning of internal control as determined. Work is performed  
for achievement of objectives. Reports containing information on  
each business unit are prepared and presented to the management  
to support their decision-making, including accounting and financial 
reports.

The Company has set up appropriate communication channels  
to communicate the duties and responsibilities, including other  
matters, to the employees. The Company has also set secure  
channels for whistle-blowing and filing of complaints regarding  
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รับทราบการกำาหนดช่องทางที่ปลอดภัยสำาหรับการแจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น มีการสื่อสาร 
ระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทและกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับ
ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
5. ระบบการติดตาม

บริษัทติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้
มัน่ใจไดว้า่การควบคมุภายในยงัดำาเนนิไปอยา่งครบถว้น เหมาะสม  
มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน 
อย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูง
และคณะกรรมการตามความเหมาะสม ติดตามดูแลการดำาเนิน
งานอย่างสม่ำาเสมอ โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณ
การที่กำาหนดไว้ ในกรณีที่ผลการดำาเนินงานจริงมีความแตกต่าง 
จากประมาณการกจ็ะใหแ้ตล่ะหนว่ยงานวเิคราะหห์าสาเหตทุีท่ำาให้
เกิดผลแตกต่างเพื่อกำาหนดแนวทางปรับปรุงการดำาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำาหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้
โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง  
มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบ 
การควบคุมภายในประจำาปี 2556 ซึ่งประเมินโดยผู้ตรวจสอบ 
ภายในไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญที่
มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความ
เห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบ 
การควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน 
 กำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งโดยการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น 
แคปปิตอล จำากัด (PFC) ทำาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุม 
ภายในของบริษัท ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น  
แคปปติอล จำากดั ไดม้อบหมายใหค้ณุเอกพนัธุ ์นวลเมอืง ตำาแหนง่ 
ผู้อำานวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 
พฤษภาคม 2555 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ 
คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอ
กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และ 

มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 
ในธุรกิจ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบภายใน ทัง้นี ้การพจิารณาและอนมุตั ิแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย 
ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในด้านการบริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล
ที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ 
ISO 31000:2009 และ COSO (The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commission) เพื่อจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ โดยบริษัทได้มีการจัดทำาการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) ทั้งในระดับ 
ผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมิน
ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบ 
ต่อการดำาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์
ที่อาจทำาให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากสาเหตทุัง้ภายในและภายนอกองคก์รโดยมหีลกัการกำาหนดวา่  
หากมคีวามเสีย่งใดทีจ่ะเปน็อปุสรรคตอ่การดำาเนนิธรุกจิไมใ่หบ้รรลุ
เป้าหมายตามแผนที่กำาหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการ
บริหารความเสี่ยง 

ในปี 2556 บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายการบริหาร 
ความเสีย่ง ทีผู่บ้รหิารและพนกังานทกุคนตอ้งปฏบิตัติาม ดำาเนนิการ 
ปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีการ 
จดัตัง้คณะกรรมการดา้นบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร
ระดับสูงของบริษัทเพื่อทำาหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวม 
และพัฒนากระบวนงานภายในและรายงานผลการดำาเนินงานต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหา
อุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานพร้อมกับประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณา
หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน โดยมอบหมาย
และติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานดำาเนินการ 
ตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามที่ได้กำาหนดไว้  
รวมทั้งให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผล 
การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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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.
5. Monitoring Activities

The Company monitors and assesses its internal control to 
ascertain that it is still completely functioning and appropriate. It also 
evaluates and communicates internal control deficiencies in a timely 
manner to those parties responsible, including senior management  
and the Board of Directors, as appropriate. The Company regularly  
monitors its operational performance by comparing the actual results  
with the estimates defined. In the event that the actual results differ  
from the estimates, each unit must analyze the cause of the  
differences to determine ways to improve the operational efficiency  
and clearly specify the period for monitoring the results. There is  
sufficient, complete and accurate disclosure of information that  
is transparent and accountable on connected transactions or  
transactions with conflicts of interest.

Opinion of the Audit Committee

The Audit Committee has reviewed the assessment of the 
internal control system for 2013 performed by the internal auditor and 
found no material issues or defects that affect the operations of the 
Company. This is in line with the opinion of the Company’s external 
auditor. The external auditor has an opinion that the Company has an 
internal control system that is sufficient and effective.

Head of Internal Audit and Chief 
      Compliance Officer of the Company

The Company has appointed Premier Fission Capital Co., 
Ltd. (PFC) to examine the Company’s internal control system since  
2008. PFC has assigned Mr. Akapun Nuanmuang, Corporate  
Director, Internal Audit Office, to be the main person responsible  
for performing the duties of an internal auditor of the Company since 
16 May 2012.

The Audit Committee has considered the qualifications of  
Mr. Akapun Nuanmuang and found them to be appropriate for him 
to perform such duties because he is independent, has experience  
in performing internal audits and has been trained in courses related  
to internal audit.

The consideration and approval for appointment, removal  
or transfer of the person in the position of Head of Internal Audit  
of the Company must be made by the Audit Committee.

Risk Management System

The Board of Directors places importance on risk management  
of the Company as a whole by referencing the international  
standards widely used and accepted by organizations worldwide  
of ISO 31000:2009 and COSO (The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commission) in maintaining risks at  
acceptable levels and regularly monitors the management of 
risks. Control Self Assessments (CSA) are conducted at both  
management and operating levels of the Company in order to jointly  
assess the risks/obstacles and uncertainties that may impact on 
the Company’s business operations and prevent it from reaching  
its objectives and circumstances that may result in the loss of business 
opportunities, which are risks that may arise from both internal and 
external factors. The Company’s principle specifies that should there 
be any risk that will impede the Company’s operation from achieving 
its planned target, the Company must have measures to manage  
these risks.

In 2013, the Company has set a risk management policy 
to which all the management and employees must comply and  
proceeded to instill risk management as part of the corporate  
culture. The Company has also appointed a Risk Management  
Committee consisting of senior executives to manage its  
overall risk, develop the internal work process and report on the  
performance to the Audit Committee and the Board of Directors of  
the Company.

In addition, the Company has assessed the risks and obstacles  
that may affect its operation and at the same time assessed the  
sufficiency of its internal control system to consider ways to enhance 
operations. The Company has assigned and monitors compliance 
by the executives responsible for each business segment to the  
prescribed guidelines for the implementation of procedures for  
operational enhancement. In addition, all related persons are required  
to adhere to the guidelines in order to achieve higher operational  
efficiency.
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2. นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
ร�ยก�รปกติหรือร�ยก�รสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข 

ก�รค้�โดยทั่วไป
บริษัท และบริษัทย่อยค�ดว่�ในอน�คตจะยังคงมีร�ยก�ร

ระหว่�งกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปต�มลักษณะก�รประกอบธุรกิจ 
ปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ ก�รซื้อ/ข�ยสินค้� ก�รเช่�
อ�ค�รสำ�นักง�น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และรถยนต์ เพื่อใช้ในก�ร
ประกอบธุรกิจ ก�รรับบริก�รต�มสัญญ�บริก�รซึ่งเป็นสัญญ�
ประกอบก�รเช่�พื้นที่สำ�นักง�น ค่�ใช้จ่�ยบุคคล�กรที่ทำ�ง�น 
ในโครงก�รที่บริษัทร่วมทุน ก�รรับบริก�รต�มสัญญ�รับบริก�ร
ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ เป็นต้น ซึ่งร�ยก�รระหว่�งกันทั้งหมด
จะเกิดขึ้นต�มคว�มจำ�เป็นและเพื่อประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจภ�ยในกลุ่มบริษัท โดยมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รคิดร�ค�
ระหว่�งกันอย่�งชัดเจน ต�มร�ค�และเงื่อนไขตล�ดที่เหม�ะสม  
และเป็นธรรม โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ  

ทั้งนี้คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท จะสอบท�นและให้คว�ม
เห็นต่อร�ยก�รระหว่�งกันที่เป็นร�ยก�รธุรกิจปกติหรือสนับสนุน
ธุรกิจปกติเป็นร�ยไตรม�ส

ทั้งนี้ร�ยก�รระหว่�งกันที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�ง
ผลประโยชน์ที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คตนั้น คณะกรรมก�รบริษัท
จะปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประก�ศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนด
ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์รวมถึงหน่วยง�นกำ�กับ 
ดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกับ
ก�รเปิดเผยข้อมูลก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน และก�รได้ม� 
หรือจำ�หน่�ยทรัพย์สินที่สำ�คัญของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้ง
ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่กำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชี  
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2. Policies and Trends of Connected Transactions in 
the Future

Normal business transaction or supporting normal business 
transactions with general trading condition

The Company and its subsidiaries expect that connected 
transactions will continue to occur in the future and that they will 
be normal business practices or supporting normal business, namely 
the purchase/sales of products, the lease of office building, computer 
equipment and automobiles for use in business operation, the receipt 
of services under the service agreement that are agreements for the 
lease of office space, the cost of personnel working in the Company’s 
joint venture project, the receipt of services under the information 
technology service agreements, etc. All the connected transaction will 
occur as necessary and for operational efficiency within the group of 
companies. The pricing policies for connected transactions are clearly 
set based on market prices and market conditions that are appropriate 

and fair by taking into account mainly the benefit of the Company. The 
Audit Committee of the Company will review and provide comments 
for the connected transactions that are normal business practices or 
are in support of normal business on a quarterly basis.

For connected transactions that may occur in the future that 
may cause a conflict of interest, the Board of Directors will perform its 
duties as prescribed by the securities and exchange laws and the rules, 
notifications, orders or regulations of the Stock Exchange of Thailand, the 
Securities and Exchange Commission, including other relevant regulatory 
agencies. It will also comply with the regulation on the disclosure of 
information on connected transactions and the acquisition and disposal 
of significant assets of the Company and its subsidiaries, as well as 
comply with the accounting standards prescribed by Federation of  
Accounting Professions.
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การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญทางธุรกิจ

(1) เดือนกุมภาพันธ์ 2556 บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด  
(IGC) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 510 ล้านบาทเป็น 600  
ล้านบาทบริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำานวน 7,200,000 หุ้นเป็นเงิน  
72 ล้านบาททำาให้มีสัดส่วนการถือหุ้นใน IGC เพิ่มขึ้นจากร้อยละ  
70 เป็นร้อยละ 71 ต่อมาในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้ซื้อหุ้น  
IGC จากผู้ถือหุ้นเดิมรายหนึ่งจำานวน 2,499,000 หุ้นเป็นเงิน 30.49 
ลา้นบาททำาใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ใน IGC เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 71 เปน็  
ร้อยละ 76

(2) เดือนกันยายน 2556 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด (PPW) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
การประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานลม โดยมีทุนจดทะเบียน  
1 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นจำานวน 99,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียน ในเดือนธันวาคม 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
PPW ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ PPW อีก 34 ล้านบาท  
โดยใหค้ณะกรรมการทยอยเพิม่ทนุเปน็คราวๆ ได ้ตามความจำาเปน็
ในการใช้เงินทุน และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 PPW ได้ดำาเนิน
การเพิ่มทุนจากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท บริษัทได้เข้าซื้อ 
หุ้นเพิ่มทุนจำานวน 300,001 หุ้นเป็นจำานวนเงิน 3 ล้านบาท ทำาให้
บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PPW ลดลงจากร้อยละ 100 เป็น 
ร้อยละ 80

ภาพรวมของธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง
เปน็กลุม่สนิคา้ทีแ่ปรผนัและไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากธรุกจิภาค
อสังหาริมทรัพย์ การดำาเนินงานไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2556  
มกีารเจรญิเตบิโต ตามการกอ่สรา้งอาคารคอนโดมเินยีมที ่กอ่สรา้ง
และเปิดตัวจำาหน่ายมากขึ้นต่อเนื่องจากปี 2555 กับการขยายตัว
ของธุรกิจบ้านจัดสรรในต่างจังหวัด อีกทั้งธุรกิจท่องเที่ยวที่ส่งผล 
ให้เกิดอาคารโรงแรม รีสอร์ทใหม่ๆ ส่วนในไตรมาสที่ 3 และ 4  
ของปี เกิดปัญหาความกังวลต่อความสามารถในการชำาระหนี้ 
ของภาคครัวเรือน ทำาให้ธนาคารเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ อีกทั้ง
การเกิดภาวะวิกฤตทางการเมืองที่ส่งผลซ้ำาเติม ทำาให้การขยายตัว
ของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์เกิดการชลอตัว

การวิเคราะห์และคำาอธิบายฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความเข้มงวดทางด้านกฎหมายบาง
ประการที่ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ระบบสำารองน้ำาขยายตัวอย่าง 
เด่นชัด อันได้แก่ นโยบายของรัฐในด้านความปลอดภัยของ
อาคารที่บังคับให้มีระบบสำารองน้ำาเพื่อป้องกันอัคคีภัยในอาคาร 
ประเภทต่างๆ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำาขนาดใหญ่มีการ 
จำาหน่ายเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งในปี 2556 มีการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ต้องปรับปรุงใหม่จากวิกฤตน้ำาท่วมใหญ่ในปลาย 
ปี 2554 และการขยายการลงทุนที่ต่อเนื่องในปี 2555 ทำาให้ 
ปริมาณความต้องการใช้หลังคาและผนังเหล็กขึ้นรูปมีเป็น 
จำานวนมาก

กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน 
ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจชลอตัวในช่วงครึ่งปีหลัง 
ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของธุรกิจร้านค้าลดลง และภาวะ 
การแข่งขันสูงขึ้นเนื่องจากมีผู้ประกอบธุรกิจที่นำาเข้าสินค้าจาก 
ต่างประเทศที่มีราคาถูกมาจำาหน่ายมากขึ้น ส่งผลต่อยอดขาย
สินค้ากลุ่มนี้ 

สำาหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีแหล่งราย
ได้หลักมาจากค่าไฟฟ้า ได้เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)  
ขายไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ที่จังหวัดสระบุรีโดยครบถ้วนแล้วดังนี้ 

โรงไฟฟ้าแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำาบลท่ามะปราง เปิดดำาเนินการ
เชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553 

โรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำาบลชำาผักแพว เปิดดำาเนินการ
เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

โรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ที่ตำาบลห้วยแห้ง เปิดดำาเนินการ 
เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 

สรุปผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกีำาไรสำาหรบัป ี149.69 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
จากปีก่อน 76.77 ล้านบาท ผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยมี
กำาไรเพิ่มขึ้น 61.42 ล้านบาท ส่วนผลการดำาเนินงานของบริษัทมี
กำาไรเพิ่มขึ้น 22.35 ล้านบาท ซึ่งได้รวมเงินปันผลของบริษัทย่อย  
7 ล้านบาทดังนั้นกำาไรก่อนเงินปันผลเพิ่มขึ้น 15.35 ล้านบาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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Management Discussion and Analysis (MD&A)

Significant Business Changes

(1) In February 2013, Infinite Green Co., Ltd. (IGC) increased its 
capital from 510 million Baht to 600 million Baht. The Company acquired 
7,200,000 additional capital increase shares of IGC at a total price of 72 
million Baht, resulting in an increase in the Company’s shareholding in 
IGC from 70 percent to 71 percent. In December 2013, the Company 
purchased 2,499,000 ordinary shares of IGC from a former shareholder 
at a total price of 30.49 million Baht. The Company’s shareholding in 
IGC increased from 71 percent to 76 percent as a result. 

(2) In August 2013, the Company established PP Wind Energy 
Co., Ltd. (PPW) to study the feasibility of entering into the wind power 
plant business with a registered capital of 1 million Baht. The Company 
held 99,997 shares or 99.99 percent of the registered capital of PPW.  
In December 2013, the shareholders’ meeting of PPW approved the 
increase of its registered capital by another 34 million Baht with the 
Board of Directors to gradually increase capital according to its needs 
for funds. On 20 January 2014, PPW increased its registered capital 
from 1 million Baht to 5 million Baht. The Company acquired 300,001 
additional capital increase shares of PPW at a total price of 3 million 
Baht. The Company’s shareholding in PPW decreased from 100 percent  
to 80 percent as a result.

Business Overview of the Company 
and Its Subsidiaries

The products in the environmental products group and the 
building materials group are volatile and are directly affected by the real 
estate business. In quarters 1 and 2 of 2013, the Company’s operations 
grew in line with the increasing number of condominium constructions 
and sales launches that continued on from 2012 and the expansion of 
the housing estate business in the provinces, as well as the tourism 
business that resulted in the building of new hotels and resorts. In 
quarters 3 and 4 of the year, the rising concern regarding household 
debt repayment ability made banks stricter on their lending that was 
worsen by the development of the political crisis caused the real estate 
business to slowdown.

However, there are some strict legal issues that have  
supported the significant growth of the water storage system  
products, which are the government policy for building safety that  
requires installation of water storage systems for protection against  
fires in various types of buildings. This has helped to increase  
the sales of large water storage tanks. Moreover, in 2013 the  
increase in number of industrial factories requiring renovation  
due to the major flooding in late 2011 and the continuous  
investment expansion in 2012 resulted in higher demand for metal 
roofing and sidings.

The energy-saving electrical appliances group was affected 
by the slowdown of the economy in the latter half of the year. This 
caused the growth rate of the retail business to decline. The fiercer 
competition resulting from operators importing more cheap products 
from overseas for sale in the country has affected the sales of the 
products in this group.

For the solar power plant business with its main source of 
income being from electricity sales, all three solar power plants in 
Saraburi Province have now started to provide capacity on demand 
(COD) as follows:

Power Plant 1 located in Tambol Tha Maprang commenced 
commercial operation on 27 December 2010.

Power Plant 2 located in Tambol Cham Phak Phaeo commenced 
commercial operation on 26 April 2013.

Power Plant 3 located in Tambol Huai Haeng commenced 
commercial operation on 26 April 2013.

Summary of Operating Performance

For the operating results for the year ended December 31,  
2013 of the Company and its subsidiaries, profit for the year was 
149.69 million Baht, an increase of 76.77 million Baht from the  
previous year. For the subsidiaries, profit increased by 61.42  
million Baht. For the Company, profit increased by 22.35 million Baht.  
This included dividend from the subsidiaries of 7 million Baht,  
therefore, profit before dividend was 15.35 million Baht. The details 
are as follows:
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(1) รายได้จากการขายและบริการของบริษัทมีจำานวน 
1,123.63 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปกีอ่น72.09 ลา้นบาท จากผลติภณัฑ์
สิ่งแวดล้อม 35.20 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและ
อุตสาหกรรม 36.89 ล้านบาท และมีกำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำานวน  
37.02 ล้านบาท ถึงแม้จากนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำา 300 บาท 
ทัว่ประเทศ สง่ผลใหบ้รษิทัมตีน้ทนุการผลติทีส่งูขึน้แตด่ว้ยแนวทาง 
ในการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย ควบคู่กับการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา ทำาให้บริษัทยังสามารถ
มีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 33.12 สูงขึ้นจากปี2555 ที่มีอัตรา 
กำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 31.86

(2) ค่าใช้จ่ายขายของบริษัทมีจำานวน 176.28 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.93 ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้นตาม
รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ โดยในป ี2556 คา่ใชจ้า่ยใน
การขายคดิเปน็อตัรารอ้ยละ 15.69 ตอ่รายไดจ้ากการขาย ใกลเ้คยีง 
กับปี 2555 ที่คิดเป็นอัตราร้อยละ 15.72  

(3) ค่าใช้จ่ายบริหารของบริษัทมีจำานวน 100.76 ล้านบาท
เพิม่ขึน้จากปกีอ่น 6.44 ลา้นบาท สว่นใหญ ่จากคา่ใชจ้า่ยบคุคลากร 
ที่เพิ่มขึ้น 5.89 ล้านบาท

(4) คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิของบรษิทัมจีำานวน 9.17 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อน 9.97 ล้านบาทจากการที่บริษัทชำาระคืนเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

(5) คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดข้องบรษิทัมจีำานวน 20.22 ลา้นบาท
ลดลงจากปกีอ่น3.39 ลา้นบาท เปน็ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลลดลง 1.32  
ล้านบาทและภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลงจำานวน 2.07 ล้านบาท

(6) ผลการดำาเนินงานของ บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลาย
แอนซ์ จำากัด ที่จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติ
ประหยัดพลังงานมีกำาไรสุทธิ 4.11 ล้านบาท กำาไรลดลงจากปีก่อน 
3.50 ล้านบาท มาจากรายได้จากการขายสินค้าลดลงจากปีก่อน
จำานวน 23.66 ลา้นบาท เปน็ผลจาก สภาพเศรษฐกจิชะลอตวัสง่ผล
ให้อัตราการขยายตัวของธุรกิจร้านค้าลดลง และภาวะการแข่งขัน
สูงขึ้นเนื่องจากมีผู้ประกอบธุรกิจที่นำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่
มีราคาถูกมาจำาหน่ายมากขึ้น

(7) ผลการดำาเนินงานของบริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด ใน
ปี 2556 มีรายได้จากการจำาหน่ายไฟฟ้ารวม 220.00 ล้านบาท 
ประกอบด้วยรายได้จากโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่ง โดยโรงไฟฟ้าแห่ง
ที่ 2 และ 3 เริ่มซื้อขายไฟฟ้า(COD) ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2556 
อัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 66.92 มีกำาไรจากการดำาเนินงานก่อน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 114.17 ล้านบาท  และมีกำาไรสุทธิ 
66.65 ล้านบาท

(8) สำาหรับบริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี  จำากัด อยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้การประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 
ยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ

ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์รวม 2,317.86 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวน 
119.35 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,535.46 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2555 จำานวน 415.70 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
782.40 ล้านบาท โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่สำาคัญ 
ดังนี้
คำาอธิบายรายการในงบแสดงฐานะการเงินที่สำาคัญ

(1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 87.16 ล้านบาท โดย

ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 86.89 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ยังไม่
ถึงกำาหนดชำาระที่เพิ่มขึ้น 65.87 ล้านบาทจากการขายที่เพิ่มขึ้น  
ทั้งนี้ในปี 2556 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 58.90 วันใกล้เคียงกับ 
ปีก่อน  (ปี 2555 59.10 วัน)

(2) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 145.04  

ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 26.57 ล้านบาทโดยหลักมาจากงาน 
ระหว่างทำาลดลง  23.20 ล้านบาทจากงานระหว่างติดตั้งปลายปี  
2555 ที่ได้ส่งมอบในไตรมาสที่ 1/2556 และในปี 2556 มีระยะ 
เวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 30.83 วัน ใกล้เคียงกับปี 2555 ที่มีระยะ 
เวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 32.31 วัน

(3) ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ทีด่นิอาคารและอปุกรณ ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 จำานวน 

1,610.45 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวน 75.62 ล้านบาท  
ส่วนใหญ่ มาจากการสร้างโรงงานไฟฟ้าแห่งที่ 2 และ 3 ต่อเนื่อง 
จากปี 2555 ของบริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง
ได้เปิดดำาเนินการแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และบริษัทมีการ
ลงทุนในเครื่องจักรผลิตถังบำาบัดน้ำาเสียขนาดใหญ่ที่ทำาด้วยวัสดุ 
ไฟเบอร์กลาส 10.92 ล้านบาท ซึ่งมีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยผลิต 
สินค้าได้รวดเร็ว ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่ม
ขึ้นจากอัตราร้อยละ 10.74 ในปี 2555 เป็นอัตราร้อยละ 14.13 ใน
ปี 2556

(4) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

มีจำานวน 292.24 ล้านบาทลดลงจากปี 2555 455.63 ล้านบาท 
โดยหลักมาจากการชำาระหนี้เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัท  
อินฟินิท กรีน จำากัด จำานวน 213.61 ล้านบาทและเจ้าหนี้ค่าซื้อ
สินทรัพย์ในการก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 และ 3 ของบริษัท อินฟินิท  
กรนี จำากดั 225.98 ลา้นบาทสำาหรบัเจา้หนีก้ารคา้เพิม่ขึน้จากป ี2555 
จำานวน 4.24 ล้านบาท และมีระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย 61.34 วัน  
ลดลง จากปี 2555 ที่มีระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย 65.17 วัน
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(1) Sales and service income of the Company was 1,123.63 million 
Baht, an increase of 72.09 million Baht from the preceding year, of which 
35.20 million Baht was derived from the environmental products and 36.89 
million Baht from the building materials and industrial support products. 
Gross profit increased by 37.02 million Baht. Although the government 
policy to increase minimum wage to 300 Baht nationwide had caused 
the Company’s production cost to increase, the method for managing 
costs and expenses, together with the delivery of products with quality 
and timeously, has allowed the Company to have a gross profit margin of  
33.12 percent, which is higher than the 31.86 percent in 2012.

(2) Selling expenses of the Company was 176.28 million Baht,  
up by 10.93 million Baht from the year before. Selling expenses  
increased in line with the increase in sales and service income.  
In 2013, selling expenses was 15.69 percent of sales income, which 
is close to the rate of 15.72 percent in 2012.

(3) Administrative expenses of the Company was 100.76 million  
Baht, an increase from the previous year of 6.44 million Baht, mainly 
from the increase in personnel expenses of 5.89 million Baht.

(4) Finance cost of the Company was 9.17 million Baht, decreasing 
by 9.97 million Baht from the previous year due to the repayment of loans 
from financial institutions and other payables from purchase of investments.

(5) Income tax expenses of the Company was 20.22 million 
Baht, a decrease from the preceding year of 3.39 million Baht arising 
from the decrease in income tax of 1.32 million Baht and the decrease 
in deferred tax of 2.07 million Baht.

(6) For the operating results of Premier Home Appliance 
Co., Ltd, a distributor of energy-saving electrical appliances, net profit  
was 4.11 million Baht, a decrease from the year before of 3.50  
million Baht. This is due to the decrease in sales of products by 23.66  
million Baht from the previous year resulting from the economic  
slowdown that caused the expansion of the retail business to decline  
and fiercer competition caused by operators importing more cheap  
products from overseas for sale in the country.

(7) For the operating results of Infinite Green Co., Ltd. in 2013, 
revenue from sales of electricity from all three plants was 220.000  
million Baht. The second and third plants commenced providing capacity  
on demand (COD) on 26 April 2013. This company had gross profit 
margin of 66.92 percent, profit from operating activities before financial 
costs of 114.17 million Baht and net profit of 66.65 million Baht.

(8) As for PP Wind Energy Co., Ltd. that is currently studying 
the feasibility of entering into the wind power plant business, there is 
no revenue from its business operations.

Financial Position

As at December 31, 2013, the Company and its subsidiary  
had total assets of 2,317.86 million Baht, an increase from 2012  
of 119.35 million Baht; total liabilities of 1,535.46 million Baht,  
a decrease from 2012 of 415.70 million Baht; and total shareholders’ 
equity of 782.40 million Baht. The significant changes in the financial 
position are as follows:

(1) Trade and Other Receivables
Trade and other receivables increased by 87.16 million 

Baht. Trade receivables increased by 86.89 million Baht, which 
are mainly receivables not yet due that increased by 65.87 million 
Baht due to increased sales. In 2013, the average debt collection  
period was 58.90 days, which is close to last year (59.10 days  
in 2012).

(2) Inventories
Inventories as at 31 December 2013 was 145.04 million  

Baht, a decrease from the previous year of 26.57 million Baht mainly 
due to the decrease in work in process of 23.20 million Baht from work 
under installation in late 2012 that was delivered in the first quarter of 
2013. In 2013, the average inventory turnover period was 30.83 days, 
which is close to the 32.31 days in 2012.

(3) Property, Plant and Equipment
Property, plant and equipment as at 31 December 2013 

amounted to 1,610.45 million Baht, an increase from 2012 of 75.62 
million Baht mainly from the construction of the second and third  
power plants continued on from 2012 of Infinite Green Co., Ltd.  
Both power plants have commenced operations on 26 April 2013.  
The Company invested 10.92 million Baht in machinery for production  
of large wastewater treatment tanks from fiberglass with  
advance technology for faster production. As a result, return on fixed 
assets increased from 10.74 percent in 2012 to 14.13 percent in  
2013.

(4) Trade and Other Payables
Trade and other payables as at 31 December 2013 was 292.24  

million Baht, a major decrease from 2012 of 455.63 million Baht  
from repayment of other payables from purchase of investment in 
Infinite Green Co., Ltd. of 213.61 million Baht and other payables for 
acquisition of assets in the construction of power plants 2 and 3 of 
Infinite Green Co., Ltd. of 225.98 million Baht. Trade payables increase 
from 2012 by 4.24 million Baht and the average payment period was 
61.34 days, a decrease from the 65.17 days in 2012.
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(5) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและเงนิกูย้มืระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่ เป็นเงินกู้
ยืมของบริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด เพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้ง 3 
โรงโดยในป ี2556 บรษิทั อนิฟนิทิ กรนี จำากดั ไดกู้ย้มืเงนิเพิม่จำานวน 
264.44 ล้านบาทและได้ชำาระเงินกู้ยืมจำานวน 65.12 ล้านบาท  
สว่นของบรษิทัไดช้ำาระเงนิกูย้มืจำานวน 15.03 ลา้นบาท สทุธเิงนิกูย้มื 
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและเงนิกูย้มืระยะยาวสถาบนัการเงนิ
ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 184.29 ล้านบาท

(6) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วน

ของผู้ถือหุ้นจำานวน 782.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบริษัท 

จำานวน 622.02 ล้านบาท เปรียบเทียบกับส่วนของบริษัท ณ วัน
สิ้นปี 2555 มีจำานวน 96.77 ล้านบาท ส่วนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 
สิ้นปีเท่ากับ 525.25 ล้านบาท ซึ่งรายการเปลี่ยนแปลงมาจาก

 ทนุจดทะเบยีนชำาระแลว้ของบรษิทัเพิม่ขึน้ 82.50 ลา้นบาท
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 317.62 ล้านบาท
 จากกำาไรในปี 2556 เพิ่มขึ้นจำานวน 128.57 ล้านบาท
 รายการรบัรูผ้ลขาดทนุจากผลตา่งระหวา่งมลูคา่สทุธิตาม

บัญชี ณ วันที่เพิ่มทุนตามสิทธิกับมูลค่าการลงทุน 0.03 ล้านบาท
 รายการรบัรูผ้ลขาดทนุจากผลตา่งระหวา่งมลูคา่สทุธติาม

บัญชี ณ วันที่ซื้อตามสัดส่วนกับราคาซื้อ 3.41 ล้านบาท
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(5) Long-Term Loans from Financial Institutions and Current 
Portion of Long-Term Loans from Financial Institutions

Long-term loans from financial institutions were mainly loans 
for Infinite Green Co., Ltd. for construction of the 3 power plants.  
In 2013, Infinite Green Co., Ltd. borrowed an additional 264.44 million  
Baht and repaid loans of 65.12 million Baht. The Company repaid  
loans of 15.03 million Baht. Net long-term loans from financial institutions  
and current portion of long-term loans from financial institutions increased 
by 184.29 million Baht.

(6) Shareholders’ Equity
As at December 31, 2013, the total shareholders’ equity of 

the Company and its subsidiaries amounted to 782.40 million Baht, of 
which 622.02 million Baht was for the Company only. Compared to 
the total shareholders’ equity of the Company as at the end of 2012 

of 96.77 million Baht, there is an increase of 525.25 million Baht.  
The changes resulted from: 

 Registered and paid-up share capital of the Company 
increased by 82.50 million Baht.

 Premium on ordinary shares increased by 317.62 million Baht
 Profit for the year increased by 128.57 million Baht.
 Recognition of loss from difference in net book value on 

the date of the capital increase according to entitled rights with  
investment value of 0.03 million Baht.

 Recognition of losses of 3.41 million Baht from the difference 
between net book value, proportionately at the acquisition date,  
with the purchase price.
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อัตราส่วนทางการเงิน
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Financial Ratio
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ที่จัดทำาขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน  รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหต ุ
สมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกัน 
การทุจริตและการดำาเนินการที่ผิดปกติ และในการจัดทำารายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปรวมทั้งได้มีการเปิดเผย 
ข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบ 
บัญชี 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กำากับดูแลรายงานทางการ
เงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปี

 (นายสรุเดช บุณยวัฒน) (นายเอกราช กลัดพันธุ์)
 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
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Report of Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements

Board of Directors are responsible for the financial report as prepared by Premier Products Public Co., Ltd. and its  
subsidiaries in order to ensure the accurate and reasonable presentation of financial position, revenues and expenses and  
statement of cash flow. The presentation reflects accurate, complete and sufficient data entry of assets; prevents frauds 
and abnormal business operations. In preparing the financial report,appropriate accounting policies have been practiced  
consistently and in compliance with the generally accepted accounting standards.Significant information has also been sufficiently disclosed 
in notes to financial statements and the auditors provided their opinion in Report of the Independent Auditors

Board of Directors appointed Audit Committee consisting of the independent directors monitoring the financial report  
and assessing the internal control system, which have been approved by Audit Committee as appeared in Report of the  
Audit Committee, which has been exhibited in the annual report.

 (Mr.Suradej Boonyawatana) (Mr.Ekkarat Kaladpan)
 Chairman Managing Director
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ในปี 2556 เป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชัยวัฒน์ นิตยาพร  เป็นกรรมการตรวจสอบ
นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์  เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์(สำานกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยเปน็ผูม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นการบญัช ีการสอบบญัช ี
การตรวจสอบภายใน ด้านกฎหมาย การบริหารการเงิน และด้านวิศวกรรม ตามลำาดับ  

คณะกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่าน มิได้เป็นกรรมการในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในลำาดับเดียวกัน มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือเป็นผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษา คู่ค้า หรืออ่ืนๆ กับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม  
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมาย กฎระเบียบได้กำาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับการแต่งต้ัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ

ในป ี2556  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามขอบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4/4 ครั้งโดยในการ
ประชมุแตล่ะครัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ยตามความเหมาะสม เพือ่ใหข้อ้มลูแกท่ีป่ระชมุ  
ชว่ยใหก้รรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีค่วามรบัผดิชอบตามทีก่ำาหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั  เรือ่งสำาคญัทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาไปในรอบ 1 ปทีีผ่า่นมา ประกอบดว้ยเรือ่งตา่งๆ โดยสรปุดงันี้
1. ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิทัง้ประจำาไตรมาส และงบการเงนิประจำาป ีทัง้ในสว่นเฉพาะบรษิทัและงบการเงนิรวม  
ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและฝ่ายจัดการ ทั้งในประเด็นความถูกต้อง เชื่อถือได้ และความเหมาะสม 
โดยไดส้อบถามและรบัฟงัคำาชีแ้จงจากผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชใีนเรือ่งความถกูตอ้งครบถว้นของงบการเงนิและความเพยีงพอในการเปดิ
เผยขอ้มลูกอ่นทีจ่ะมกีารนำาเสนองบการเงนิเพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั  การสอบทานจะมุง่เนน้รายการบญัชทีีส่ำาคญั 
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ รายการปรับปรุง ประมาณการทางบัญชี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำาคัญ เพื่อ
ใหม้ัน่ใจไดว้า่งบการเงนิไดแ้สดงรายการอยา่งเหมาะสม ชดัเจน เพยีงพอ ทนัเวลา และเปน็ประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิตอ่นกัลงทนุ และบคุคล
อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน

จากผลการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินในปี 2556 ที่ได้รายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารพจิารณาและใหข้อ้แนะนำาในการปรบัปรงุแนวทางการปฏบิตัทิางบญัชขีองบรษิทัและ
บริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2556 ด้วย
2. ระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ  โดยพิจารณาจาก
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่
กำาหนดโดยสำานักงาน ก.ล.ต. และหากพบประเด็นข้อบกพร่องสำาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขไปยัง
คณะกรรมการบริษัท ผลการตรวจสอบที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพต่อการบริหารอย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอด
จนมรีะบบบรหิารความเสีย่ง การดแูลรกัษาทรพัยส์นิ และการบรหิารบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ ตามลกัษณะธรุกจิ และไมพ่บจดุออ่นหรอื
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ 
3. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทปฏิบัติหน้าที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2556 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณา สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วน 
ของบริษัทและบริษัทย่อย และสอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อแนะนำาและติดตามการดำาเนินการแก้ไขตามรายงานผลการ 
ตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำาคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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Report of the Audit Committee

In 2013, the Audit Committee of Premier Products Public Co., Ltd. comprised 3 independent directors, consisting of:
Miss Chnida Suwanjutha Chairman of the Audit Committee
Mr. Chaiyavat Nitayaporn Member of the Audit Committee
Mr. Paritud Bhandhubanyong Member of the Audit Committee
The Audit Committee members possess all the qualifications as prescribed by the regulations of the Securities and Exchange Com-

mission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand and possess knowledge and skills in accounting, financial audit, internal audit, law and  
engineering, respectively.

All of the three Audit Committee members are not directors of the parent company, subsidiary company, associated company and  
same-level subsidiary company and possess qualifications as prescribed by existing laws and regulations. The Audit Committee members  
do not own any share of the Company, are not involved in the management of the Company, and are not external auditors, advisors,  
trade partners or any other engagement with the Company and group companies, which is in compliance with existing laws and regulations.  
In particular, the Audit Committee was not appointed to protect only the interests of the directors or major shareholders.

In 2013, the Audit Committee had performed its duties according to the scope of duties and responsibilities assigned by the Board of 
Directors, which are in line with the regulations of the Stock Exchange of Thailand. The Audit Committee met 4 times, once every quarter, and in 
each meeting the senior management, internal auditors and external auditors also attended as appropriate to present information to the meeting 
and to assist the Audit Committee in performing its duties and responsibilities as prescribed under the Audit Committee Charter and as assigned 
by the Board of Directors. Significant matters considered by the Audit Committee during the past year can be summarized as follows:
1. Accuracy, Completeness and Credibility of the Financial Statements 

The Audit Committee reviewed the quarterly and annual financial statements of the Company, both on a standalone and consolidated basis, 
which has been reviewed and audited by the Company’s auditors and the management on the issues of accuracy, reliability and appropriateness. 
The Audit Committee made queries and received clarifications from the management and auditors regarding the accuracy and completeness of the 
financial statements and the adequacy of disclosures made prior to presenting them for approval by the Board of Directors’ meeting. The review 
focused on material accounts, significant changes, adjustments, estimates, as well as the disclosure of important information to ensure that they 
were properly stated, clear, adequate, timely and truly useful for the investors and other users of the financial statements.

From the reviews conducted, the Audit Committee was of the same opinion as the external auditors that the financial statements for the year  
2013 reported to the Stock Exchange of Thailand were complete, accurate, and reliable in accordance with generally accepted accounting principles.

In addition, the Audit Committee considered and provided advice on improvement of the accounting practices of the Company  
and its subsidiaries so as to be in compliance with the new accounting standards that will be effective for accounting periods commencing  
on or after January 1, 2013.
2. Internal Control of the Company

The Audit Committee reviewed the adequacy of the Company’s internal control system on a regular basis based on the results of the 
assessment conducted by both the internal and external auditors on the adequacy of the internal control system in accordance with guidelines 
established by the Securities and Exchange Commission (SEC). The Audit Committee will report any major item of concern and propose remedial 
action to be taken to the Board of Directors. From the assessments conducted, the Audit Committee was of the same opinion as the internal 
auditors that the Company has adequate and appropriate internal control that is effective for achieving operational goals and operational efficiency, 
as well as risk management, asset safeguarding and human resource management that is effective for its business type, and found no significant 
weaknesses or deficiencies.
3. Overseeing the Internal Audit Function 

The Company’s internal audit department operates under and reports directly to the Audit Committee. In 2013, the Audit Committee 
considered, reviewed and approved the annual internal audit plan proposed by the internal audit department, which covers both the Company and 
its subsidiaries, and reviewed the results of the assessment. The Audit Committee made recommendations and monitored the implementation 
of remedial actions for the significant issues identified in the assessment report so as to ensure good governance and adequate internal control, 
as well as made recommendations to ensure higher operational efficiency and effectiveness.
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4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสำานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

บรษิทัมอบหมายใหห้นว่ยงานกฎหมายของบรษิทัตดิตามวเิคราะหแ์ละรายงานการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบตา่งๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัและดำาเนนิการใหบ้รษิทัถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบตา่งๆ นัน้อยา่งถกูตอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดต้ดิตาม
และสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็น
สาระสำาคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดดังกล่าว
5. การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

บริษัทมีการสอบทานการปฏิบัติฯ รวมถึง การควบคุมภายใน การจัดทำารายงานงบการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการการต่อตา้นคอรร์ัปชั่นในปี 2556 บริษัทอยู่ระหว่างดำาเนนิการจดัทำาคูม่ือมาตรการตอ่ต้านการคอรร์ัปชั่นและจะดำาเนนิการขอรับ
ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อ
ต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทยในช่วงไตรมาสแรกปี 2557 ซึ่งในปี 2556 นี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าและให้
ข้อคิดเห็นของการดำาเนินการ และหน่วยงานตรวจสอบภายในได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอบทานให้คำาแนะนำาการจัดทำาคู่มือมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
6. การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประชุมของคณะกรรมการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยการสอบทานความ
เหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นราย
ไตรมาส เพื่อรับทราบการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยได้ให้ความสำาคัญกับการระบุปัจจัยเสี่ยงและแผนการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้บริหารปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุ
ไว้ในปี 2556 อย่างระมัดระวังแล้ว
7. การทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำารายการระหว่างกันที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ  
และได้สื่อสารให้เป็นที่ทราบกันทั่วทั้งองค์กร และตามขอบเขตที่กฎหมายได้อนุญาตไว้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์  และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชทีีม่คีวามเหน็วา่ รายการระหวา่งกนักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีม่สีาระสำาคญั
ได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว  
8. การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเพื่อแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความเชื่อมั่นและความมั่นใจ 
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
9. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีโดยอ้างอิงจากคุณภาพของงานสอบบัญชี  
ความเหมาะสมของคณะผู้สอบบัญชี จากการสอบทานรายงานทางการเงิน และจากการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี 
โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย ซึ่งจะทำาให้รับทราบถึงผลการสอบบัญชีและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่าง 
เป็นอิสระ ผลจากการพิจารณาข้างต้นทั้ง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพของงานการสอบบัญชี ทีมงาน ความ
เชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่าง 
เหมาะสม สำาหรับในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ 
ปฏิบัติงานการตรวจสอบได้เป็นอย่างดีตลอดมา 
10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของตนเองในปี 2556 ทั้งคณะ โดยเปรียบเทียบกับกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลการประเมินพบว่า ในทางปฏิบัติแล้ว ขอบเขตงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนินการในปี 
2556 มีความสอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รายงานผลการปฎิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
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4. Compliance with the SEC and SET Laws and Regulation and Other Laws Relevant to the  
Company’s Business

The Company has assigned its legal unit to monitor, analyze and report changes in laws, rules and regulations relevant to  
the Company and to ensure compliance by the Company. The Audit Committee has monitored and reviewed compliance with the securities  
and exchange laws, regulations of the Stock Exchange of Thailand and other laws relevant to the Company’s business to ensure full compliance 
by the Company. The Audit Committee did not find any significant non-compliance to such laws and regulations.
5. Action relating Against Corruption Measure under the Thai Private Sector Collective Action 
Coalition against Corruption 

The Company has reviewed the action and also the internal control process and the preparation of financial statements and  
any other processes relating Against Corruption Measure. In 2013, the company was in the process for preparation of the Manual for  
the Against Corruption Measure and will then file an application within the 1st quarter of 2014 for obtain the Certificate certifying the Company 
as an ally of the Thai Private Sector Collective Action Coalition against Corruption. And in 2013, the Audit Committee followed up the progress 
and gave an advice for the action and the internal audit department had participated for reviewed and granted an advice for preparation of  
the Manual for such Measure.
6. Risk Management

The Audit Committee has reviewed the resolutions of the Board of Directors’ meetings on risk management by assessing  
the appropriateness and adequacy of the Company’s risk management system. The Audit Committee met with the executives of  
the Company and its subsidiaries every quarter to learn of the management of various risks with emphasis on the identification of risks and 
plans for mitigation of such risks by the Company, along with provision of constructive recommendations to the management to make the risk  
management system more efficient and suitable for the business condition. The Audit Committee was of the opinion that the Company  
had managed risked identified in 2013 in a prudent way.
7. Transactions that may cause Conflicts of Interests

The Company has a policy on conflicts of interests and related party transactions that are in compliance with existing laws and  
regulations, which it has clearly communicated companywide and as permitted by law. The Audit Committee reviewed the related party  
transactions or transactions that may cause conflicts of interests, which it found that such transactions were conducted in accordance with  
the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and was of the opinion that such transactions were reasonable and beneficial for  
the Company. In addition, the Audit Committee was of the same opinion as the external auditor that the significant related party transactions 
have already been disclosed in the financial statements and the notes to the financial statements.
8. Good Corporate Governance

The Audit Committee reviewed and monitored the implementation of the good corporate governance policies as assigned by the Board  
of Directors in order to reflect the Company’s effective management, transparency and accountability so as to give confidence to  
the shareholders, stakeholders and all relevant parties. The Audit Committee made recommendations on improvement of the good governance 
of the Company.
9. Suitability of the External Auditor

In 2013, the Audit Committee monitored the suitability of the external auditor based on the audit work quality and appropriateness 
of the audit team through the review of the financial reporting and from meetings with the auditors without participation of the management  
that allowed the Committee to independently learn of the results of the audit and the internal control environment. As a result of the above 
review of the qualifications of the auditors, the quality of audit work, the expertise of the audit team, and independence in their work,  
the Audit Committee found that the auditors have performed the audit suitably. For the year 2014, the Audit Committee deems it appropriate  
to propose to the Board of Directors to request approval from the general shareholders’ meeting to appoint Ernst & Young Office Ltd.  
as the Company’s auditor for the year 2014 as the auditors had conducted the audit well throughout.
10. Self-assessment of the Audit Committee

The Audit Committee performed an assessment of its actual work as a team in 2013 by referencing the Audit Committee Charter  
and established best practices. The results showed that, on a pragmatic basis, the scope of work covered by the Audit Committee in 2013  
was in line with the Audit Committee Charter. The Audit Committee reported on the performance and provided its recommendations to  
the Board of Directors at every meeting. 
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โดยสรุปในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรโดยได้สอบทาน
ประเด็นต่างๆ กับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไป
ตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่ครบถ้วนเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล เหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุม
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการกำากับดูแล 
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน

     ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

     (นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ)
     ประธานกรรมการตรวจสอบ
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In summary, in 2013 the Audit Committee was of the opinion that it had performed its duties as defined in the Audit Committee Charter 
through the review of various issues with the management, external auditors and internal auditors prudently and independently. All the opinions 
expressed were straightforward, transparent and verifiable, and in accordance with good corporate governance. The Audit Committee is certain that 
the information disclosed in the Company’s financial statements are complete and reliable and are consistent with generally accepted accounting 
standards and principles, the action relating Against Corruption Measure, the risk management and internal control systems are effective, appropriate and  
adequate, the internal audit had been independently conducted in compliance with internal audit standards covering all high-risk processes and there is  
adequate system of control to ensure compliance with applicable laws and regulations consistent with the current business environment.

 On behalf of the Audit Committee

  (Miss Chanida Suwanjutha)
 Chairman of the Audit Committee
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบ
กระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ 
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ

งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติ
งานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ 
สำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผย 
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง 
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของ 
กิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

2. ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 
กิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าว และนำาเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้นำามาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

      ชลรส สันติอัศวราภรณ์
      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
      บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด
      กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)
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I have audited the accompanying consolidated financial statements of Premier Products Public Company Limited and 
its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2013, and the related 
consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended,  
and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, and have also audited the separate  
financial statements of Premier Products Public Company Limited for the same period.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai 

Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of 
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in  

accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and perform 
the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial  
statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material  
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers  
internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures  
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal  
control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting  
estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.

Opinion
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Premier 

Products Public Company Limited and its subsidiaries and of Premier Products Public Company Limited as at 31 December 2013, and 
their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Emphasis of matter
I draw attention to Note 4 to the financial statements regarding the change in accounting policy due to the adoption of Thai  

Accounting Standard 12 Income Taxes. The Company has restated the consolidated and separate financial statements for the year  
ended 31 December 2012, presented herein as comparative information, to reflect the adjustment resulting from such  
change. The Company has also presented the consolidated and separate statements of financial position as at 1 January 2012 as  
comparative information, using the newly adopted accounting policy for income taxes. My opinion is not qualified in respect of this 
matter.

 
     Chonlaros Suntiasvaraporn
     Certified Public Accountant (Thailand) No. 4523
     Ernst & Young Office Limited
     Bangkok: 24 February 2014

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Premier Products Public Company Limited
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งบการเงิน

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556
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Financial Statements

Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position
As at 31 December 2013



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

138

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556



139Annual Report 2013
Premier Products Public Company Limited

Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2013
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2013
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of comprehensive income
As at 31 December 2013
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of comprehensive income (continued)
As at 31 December 2013
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2013
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556
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Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 December 2013
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบก�รเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556
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Notes to financial statement

Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries
Notes to consolidated financial statement
For the year ended 31 December 2013
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เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 0-2301-2100-1  โทรสาร 0-2398-1301

No.2, Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nongbon Sub-district,  
Prawet District, Bangkok 10250

Tel : 0-2301-2100-1  Fax : 0-2398-1301

Website : www.premier-products.co.th

คิดและสร้างสรรค์
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Create Human-Centric Solution
for Sustainable Living and Environment
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