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เมื่อเราผลิตสินค้า และบริการคุณภาพที่ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดีขึ้น
แน่นอนที่เขาจะเกื้อกูลให้บริษัทเราอยู่ได้

When we produce products and 
services that enhance to our customers 
the better quality of life, of course they will 
support to our company.

คุณภาพ
QUALITY



ความคิดสร้างสรรค์
INNOVATION

สินค้าและบริการที่พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากบริษัทไม่คิดนอกกรอบ

อย่างสร้างสรรค์ เอาชนะข้อจ�ากัดเดิมๆ

Products and services that improveไ the quality of life, society and 
the environment will not happen If the company does not have 

lateral thinking to overcome traditional limitations.



ประโยชน์ร่วมกัน
MUTUAL BENEFIT
เพราะความก้าวหน้าที่ยั่งยืน จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วย
การสานประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย 
ทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม

Sustainable progress will happen only by pursuing 
mutual benefit of all parties, 
employees, organization and society.



ผสานความรู้
COLLABORATION

สินค้าคุณภาพ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
จะเกิดได้ จ�าเป็นต้องผสานความรู้ ความสามารถ

ที่หลากหลาย ความเป็นทีมเวิร์ค ในการร่วมมองปัญหา
จากต่างมุม และร่วมออกแรงตามความสามารถ

Quality product and innovations will occur, 
the Company need to integrate various knowledge and 

teamwork in looking at the problem 
from a different angle and participation.



คุณธรรม จริยธรรม
MORAL
พนักงาน องค์กร และสังคม จะเดินไปไม่ได้
หากคนที่เป็นฟันเฟืองส�าคัญขาดคุณธรรม 
จรรยาบรรณในการอยู่ร่วมกัน

Employees, organization and society cannot go forward if people 
who is main mechanism lacks of moral and 
ethics in living together.



ธุรกิจ
ดีส�ำหรับองค์กร ลูกค้ำ

ผู้ถือหุ้น และคู่ค้ำ

พนักงาน
ดีส�ำหรับพวกเรำ

สังคม
ดีส�ำหรับสังคม

ความรับผิดชอบ
ในการส่งมอบ

คุณค่า 
อย่างมคีุณภาพ



วิสัยทัศน์

VISION
มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นน�ำของคนไทยในธุรกิจจัดจ�ำหนำ่ย

สินค้ำอุปโภคบริโภค ด้วยกำรยึดถือคุณคำ่หลัก 5 ประกำร
         เพื่อสรำ้งควำมสมดุลระหว่ำงธุรกิจ 

พนักงำน และสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน

Dedicated to be a leading Thai corporation in the 
consumer product distribution business by

adhering to the 5 core values in creating 
a sustainable, harmonious balance between 

the business, its staff and society

บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 
คือองค์กรหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
ที่ยึดถือคุณคำ่กำรด�ำเนินธุรกิจแบบองค์รวม 
ด้วยควำมเชื่อที่ว่ำทุกสิ่งล้วนมีควำมสัมพันธ์และ
เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ควำมส�ำเร็จของธุรกิจ
จะเกิดขึ้นไปพร้อมกับควำมมั่นคง
ของพนักงำนและควำมยั่งยืนของสังคม

Premier Marketing Public Company Limited, 
a company in the Premier Group of 
Companies, upholds a holistic approach 
in business management with the belief that 
everything is interrelated and it is a part of 
one another. The achievement of business 
shall be endeavored together with security 
of employees and sustainability of social.

คุณค่าพรีเมียร์

PREMIER 
VALUE

คุณค่าหลัก 5 ประการ 
ในการด�าเนินธุรกิจ

5 CORE 
VALUES 

1. ผลิตสินคำ้และบริกำรคุณภำพ
2. น�ำเสนอแนวควำมคิดใหม่ พัฒนำคุณภำพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. ด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งพนักงำน องค์กร และสังคม
4. ผสมผสำนควำมรู้และควำมสำมำรถเพื่อร่วมคิดร่วมสรำ้ง

5. ยึดหลักคุณธรรมจรรยำบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงำม

1. To Deliver Quality Products Services
2.  To Utilize Innovation To Enhance The Quality of Life, Society and The Environment

3.  To Foster Mutual Prosperity of Staff, The Organization and Society
4. To Promote Collaboration Between Specialized Teams To Maximize Efficiency

5. To Act in a Moral and Ethical Manner and Uphold Thai Tradition



พันธกิจหลัก

MISSION
• น�ำเสนอสินค้ำและบริกำรที่มีคุณค่ำพร้อมคุณภำพ โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลำง 

• สนับสนุนแนวคิดสรำ้งสรรค์และผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำในทุกดำ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
• ด�ำเนินงำนโดยค�ำนึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝำ่ย 

• ส่งเสริมกำรผสำนควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
• ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรด�ำเนินธุรกิจ ส่งเสริมควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม

ในวิถีแบบคนไทย ตลอดจนมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม        

•  Offering product and service through delivery of value and 
quality with consumers as the focus 

•  Promoting innovative thinking and 
continuous development in all areas

•  Driving for results that foster benefits for all stakeholders
•  Sharing of knowledge and experiences that 

raise standards of performance
•  Adhere to the principles ofgood governance 

in businessoperation promote morality
 and ethics in the Thaitraditional way 

beresponsible to the community, 
 society and environmentเป้าหมายของบริษัท

BUSINESS 
DIRECTIONS
บริษัทก�ำหนดทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจในกำรสร้ำงควำมเติบโตอยำ่งต่อเนื่อง
และมั่นคงใน 4 แนวทำงหลัก ดังนี้  
• กำรรักษำและเพิ่มควำมเข้มแข็งฐำนธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งธุรกิจในและ
 นอกกลุ่มอำหำร (Food และ Non-Food) ที่มีกำรเติบโตอยำ่งต่อเนื่องในแต่ละปี
• กำรพัฒนำธุรกิจและแนะน�ำสินคำ้ใหม่ๆ โดยกำรอำศัยควำมเข้มแข็งของระบบกำรจัดจ�ำหนำ่ย 
 ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน
• กำรเปิดตลำดใหม่ โดยเฉพำะตลำด AEC - Asean Economic Community 
  โดยเน้นสินคำ้ที่เป็นตรำสินค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยเอง
•  กำรมองหำโอกำสใหม่ๆ ทำงธุรกิจ ด้วยกำรร่วมทุนกับพันธมิตรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ      

The Company has set the business direction in creating continuous growth and 
stability through 4 main ways as follows:
• Maintain and strengthen the existing business base for both food and non-food businesses, 
 which is growing steadily each year. 
•  Business development and introduction of new products by relying on the strength 
 of the Company’s current distribution system.
• Open new markets, especially the ASEAN Economic Community (AEC) markets, 
 by emphasizing the brands of the Company and its subsidiaries.
• Look for new business opportunities through joint investments
 with partners that are knowledgeable and competent.



สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท
SUMMARY OF FINANCIAL DATA

	 (หน่วย		:		ล้านบาท)/(Unit	:	Million	Baht) 
  
    2559 : 2016 2558 : 2015 2557 : 2014

 ข้อมูลทางการเงิน
 Financial Data   

	 สินทรัพย์รวม
	 Total	Assets	 	 2,558.79	 2,515.91	 2,304.65

	 หนี้สินรวม
	 Total	Liabilities	 786.29	 751.24	 697.35

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 Shareholders’	Equity		 1,772.50	 1,764.68	 1,607.30

	 รายได้จากการขายและบริการ
	 Sale	and	Service	Revenues	 4,052.74	 4,202.74	 4,047.90

	 รายได้รวม
	 Total	Revenues	 4,082.10	 4,222.54	 4,085.42

	 ก�าไรขั้นต้น
	 Gross	Profit	 	 1,120.17	 1,163.88	 1,119.72

	 ก�าไรสุทธิ
	 Net	Profit		 	 345.11	 433.23	 428.37

	 อัตราส่วนทางการเงิน
 Financial Ratio   

	 อัตราก�าไรขั้นต้น	(%)
	 Gross	Profit	Margin	(%)	 27.64	 27.69	 27.66

	 อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม(%)
	 Net	Profit	Margin	(%)	 8.45	 10.26	 10.49

	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)
	 Return	on	Equity	(%)	 19.51	 25.70	 27.45

	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(%)
	 Return	on	Assets	(%)	 13.60	 17.97	 18.92

	 ก�าไร(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น	(บาท)
	 Earnings	(Deficit)	per	Share	(Baht)	 0.58	 0.72	 0.72

	 เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)
	 Dividend	per	Share	(Baht)	 0.90	 0.58	 0.63
   
•	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเม่ือวนัที	่14	กมุภาพันธ์	2560	มีมตอินมัุตใิห้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2559	ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวันที	่21	เมษายน	

2560	 ในอัตราหุน้ละ	 0.59	 บาท	 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวันที	่ 8	 กนัยายน	 2559	 อัตราหุน้ละ	 0.31	 บาท	 จะเป็นเงินปันผลรวมเท่ากับ		
0.90	บาทต่อหุ้น

•	 On	February	14,	2017,	the	Board	of	Directors’	resolution	to	propose	the	distribution	of	dividend	for	the	year	2016	to	the	Annual	Meeting	of		Shareholders	
to	be	held	on	April	21,	2017	at	the	rate	0.59	Baht	per	share,	after	adding	the	interim	dividend	payment	of		Baht	0.31	per	share	on	September	8,	2016,	the	
total	dividend	payment	was	Baht		0.90	per	share.
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สารจากคณะกรรมการ

MESSAGE FROM 
BOARD OF DIRECTORS

         เป็นท่ียอมรบักนัโดยทัว่ไปว่าการค้าขาย ในรอบปี 2559 ทีผ่่านมานัน้ ประสบกบัอปุสรรคและข้อยุง่ยากในหลายด้าน ทัง้ปัญหา

ภาวะเศรษฐกจิในประเทศ ทีท่�าให้ผูบ้ริโภคขาดความเชื่อมัน่ในการใชจ้า่ย ราคาผลผลติทางการเกษตรหลายชนดิทีอ่ยูใ่นระดบั รวมทัง้

ธรุกจิการส่งออกจากประเทศไทยทีม่ผีลติดลบเมือ่เทยีบกบัปีก่อน อนัเนือ่งมาจากสถานการณ์เศรษฐกจิของคูค้่าโดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

ภาคพื้นยุโรปและญี่ปุ่นที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ซึ่งธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบเหล่านี้โดยตรง

          ภายใต้สภาวะการณ์ดงักล่าวข้างต้น ทมีงานทัง้ในส่วนของบรษัิทและบรษัิทย่อยจงึได้พยายามหาทางจดัการเพิม่ประสทิธิภาพ

และปรับตัวเพื่อรับมือ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การวางแผนเพื่อผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ  ตลอดจนการหา

แนวทางปรับปรุงการกระจายสินค้า การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านการตลาดและด้านอื่นๆ ของการด�าเนินงาน ท�าให้ผลลัพธ์

ของการด�าเนินงานได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายประจ�าปีที่ตั้งไว้ โดยมีรายได้รวม 4,082.00 ล้านบาท ลดลงกว่าปีก่อนร้อยละ 3.30  และ

มีตัวเลขผลก�าไรสุทธิรวม 345.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของรายได้รวม ซึ่งต�า่กว่าปีก่อนร้อยละ 1.80 คณะกรรมการบริษัทจึง

ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2559  ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.59 

บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ท�าให้เงินปันผลรวม

ของปี 2559 จะอยู่ที่ 0.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 136 ของก�าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัท

          ในการปฏิบัติงานนั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้แนวคิด “การส่งมอบคุณค่า อย่างมีคุณภาพ (The Delivery of Value with 

Quality)”  เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี้แล้วทีมงานยังมีความมุ่ง

ม่ันในการประกอบธรุกจิภายใต้ปรชัญาของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์ ต้องการสร้างความส�าเรจ็ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื  โดยค�านงึถงึว่าการด�าเนนิ

ธรุกจิให้ประสบผลส�าเร็จอย่างยัง่ยนืได้น้ัน จ�าเป็นต้องดแูลความสมดลุระหว่าง “ธุรกจิ พนกังานและสงัคม” มาเป็นกลยทุธ์หลกัในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจ  ตั้งแต่การผลิตสินค้าและให้บริการอย่างมีคุณภาพ  การพัฒนากระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง  การเปิดโอกาสให้

พนักงานมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความสุขในการท�างาน  รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดหลัก

ธรรมาภิบาลและการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ร่วมกันเป็นอย่างดีระหว่างผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า พันธมิตร

ทางการค้า ชุมชนและสังคม

          ในโอกาสน้ี บรษิทัและบริษทัย่อยใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายของบรษัิท ทีไ่ด้ให้ความไว้วางใจและให้การสนบัสนนุ

การด�าเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา

คณะกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
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	 It	is	generally	accepted	that	trade	in	the	year	2016	experienced	obstacles	and	difficulties	on	many	fronts,	including	the	
economic	problem	within	the	country	that	reduced	consumer	confidence	in	spending	and	the	low	prices	of	several	agricultural	
products,	as	well	as	the	negative	results	of	the	export	business	from	Thailand	compared	to	the	previous	year	due	to	the	economic	
situation	of	the	trade	partners,	particularly	in	Europe	and	Japan,	that	have	yet	to	fully	recover.	The	businesses	of	the	Company	
and	its	subsidiaries	have	been	directly	affected	by	these	negative	factors.

	 Under	the	circumstances	mentioned	above,	the	working	teams	of	both	the	Company	and	its	subsidiaries	have	endeavoured	
to	seek	for	ways	to	increase	efficiency	and	to	adjust	in	order	to	cope	from	the	process	of	sourcing	for	raw	materials	to	the	planning	
of	production	of	merchandise	that	meet	demand,	along	with	finding	ways	to	improve	distribution	and	controlling	budget	spending	
for	marketing	and	other	aspects	of	operation.	This	enabled	the	results	of	operation	to	be	close	to	the	established	annual	target	
with	total	revenues	of	4,082.00	million	Baht,	decreasing	3.30	%	from	the	previous	year,	and	total	net	profit	of	345.00	million	Baht	
or	8.50	%	of	total	revenues,	which	is	1.80	%	lower	than	last	year.	The	Board	of	Directors	have	considered	and	resolved	to	propose	
the	payment	of	dividends	for	the	year	2016	to	the	shareholders’	meeting	on	21	April	2017	at	the	rate	of	0.59	Baht	per	share,	which	
when	combined	with	the	interim	dividend	paid	on	8	September	2016	at	the	rate	of	0.31	Baht	per	share	the	total	dividend	for	the	
year	2016	will	be	0.90	Baht	per	share	or	136	%	of	the	net	profit	from	the	separate	financial	statements.

	 In	its	operation,	the	Company	and	its	subsidiaries	have	adopted	the	concept	“The	Delivery	of	Value	with	Quality”	in	order	
to	fulfill	the	requirements	and	produce	satisfaction	for	all	stakeholders.	Additionally,	the	working	team	is	committed	to	operating	
the	business	under	the	Premier	Group’s	philosophy	that	aims	to	create	harmonious	alignment	of	success	by	taking	into	consideration	
that	to	operate	the	business	with	sustainable	success	it	is	necessary	to	maintain	a	balance	between	“business,	employees	and	
society”	as	the	main	strategy	in	driving	the	business,	from	producing	goods	and	providing	services	of	quality,	continuously	developing	
work	processes,	providing	opportunity	for	employee	participation	to	create	workplace	happiness	to	creating	a	corporate	culture	
that	recognizes	its	social	responsibility	and	strictly	adheres	to	the	principles	of	good	governance	and	good	corporate	governance	
for	the	mutual	benefit	of	the	shareholders,	employees,	customers,	business	alliances,	communities	and	society.

	 On	this	occasion,	the	Company	and	its	subsidiaries	would	like	to	extend	its	gratitude	to	all	stakeholders	for	their	continuous	
trust	and	support	of	the	Company’s	operation.

BOARD OF DIRECTORS   
Premier Marketing Public Company Limited
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คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมกำร

MRS. DUanGtHiP EaMRUnGRoJ
Director

นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

MR. SoMcHai cHoonHaRaS
Director, Chief Executive Officer

 นายวิเชียร พงศธร
 ประธำนกรรมกำร
 MR. VicHiEn PHonGSatHoRn
 Chairman

นายขัติยา ไกรกาญจน์
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

MR. KatiYa GREiGaRn
Independent Director and  

Chairman of the Audit Committee

นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
 กรรมกำรอิสระ
 MRS. nanGnoi BUnYaSaRananD
             Independent Director

นายวิชัย หิรัญวงศ์
 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 MR. WicHai HiRUnWonG 
 Independent Director and 
 Member of the Audit Commitee

นายสุรเดช บุณยวัฒน
 กรรมกำร
 MR. SURaDEJ BoonYaWatana
 Director

นางสาวแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
 MiSS naEnGnoi cHai-onnoM
 Independent Director and 
 Member of the Audit Commitee

นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
 กรรมกำร
 MRS. PEnSRi DEttinGGEnG
 Director

นายปิย  สมุทรโคจร
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร

MR. PiYa  SMUtKocHoRn
Director, Managing Director
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คณะผู้บริหาร
MANAGEMENT TEAM

1. นายสมชาย  ชุณหรัศมิ์
 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

 MR. SoMcHai  cHoonHaRaS
 Chief Executive Officer

2. นายปิย สมุทรโคจร
 กรรมกำรผู้จัดกำร

 MR. PiYa SMUtKocHoRn
 Managing Director

3. นายพรศักดิ์ สินคณารักษ์
 รองกรรมกำรผู้จัดกำร - กำรตลำด 1

 MR. PoRnSaK SinKanaRaK
 Deputy Managing Director - 
 Marketing 1

4. นายชูชีพ เอื้อการณ์
 รองกรรมกำรผู้จัดกำร - บุคคลและธุรกำร

 MR. cHoocHEEP aUEKaRn
 Deputy Managing Director - 
 Personal and Administration

5. นายรักสกุล  เจริญวงศ์ 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำร-บัญชีและกำรเงิน

 Mr. Ragsagul  charoenwong
 Deputy Managing Director-
 Accounting and Finance 

6. นางสาวมาลี สุขอารีย์ชัย
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร - กำรตลำด 2

 MiSS MalEE SUKaREEcHai
 Assistant Managing Director - 
 Marketing 2

7. นายพิฑูรย์ พึ่งวิรวัฒน์
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร - กำรขำย 

 MR. Pitoon PUnGViRaWat
 Assistant Managing Director - Sales

           

1

3

2

4
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การตลาด 1 และ ฝ่ายขาย Modern trade 
Marketing 1 & Sales-Modern Trade

เลขานุการบริษัท
Company Secretary

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

กรรมการผู้จัดการใหญ่
Chief Executive Officer

บจก. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้
Premier Canning Industry 

Co.,Ltd

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
Premier Marketing Public 

Co.,Ltd

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

การขาย
Sales

การตลาด 2
Marketing 2
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โครงสร้างองค์กร
ORGANIZATION CHART

บัญชีการเงินและสินเชื่อ
Accounting & Finance

งานส�านักงานและโลจิสติกส์
Administration & Logistic

คณะกรรมการ
ด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

Systems Development for
Sustainability Committee

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Control

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะอนุกรรมการด้าน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

Anti Corruption 
Management 

Sub-Committee

คณะอนุกรรมการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Corporate Social Responsibility 
and Environment

Management Sub-Committee

คณะอนุกรรมการด้าน
การบริหารความเสี่ยง
Risk Management

Sub-Committee

บจก. พี. เอม. ฟูด
P.M. Food Co.,Ltd

บจก. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
Premier Frozen Products 

Co.,Ltd

บจก. พีเอ็ม เอสอี
PM SE Co.,Ltd

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
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จุดเด่นการด�าเนินงานปี 2559
MAJOR	EVENT	IN	THE	YEAR	2016

รางวัลแห่งความส�าเร็จ SUccESS aWaRDS

†	สร้างความส�าเรจ็ด้านการพฒันาชมุชนและสงัคมร่วมกนั		“โครงการ
พัฒนาการศึกษาด้วยระบบทวิภาคี”	

†	Building	Mutual	Success	in	the	Development	of	Communities	
and	Society		“Project	for	Education	Development	under	a	
Bilateral	System”

†	บรษิทัได้รบัการประกาศรายชือ่	Thailand	Sustainability	Investment	
หรือรายชื่อ	“หุ้นยั่งยืน”	ประจ�าปี	2559	

†	The	Company	was	announced	as	being	listed	in	the	Thailand	
Sustainability	Investment	list	for	the	year	2016.		

†	ดร.สมชาย	ชณุหรศัมิ	์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ได้รบัรางวลั	“ผูบ้รหิาร
สูงสุดดีเด่น”	จากงาน	SET	Awards	2016

†	The	 Company’s	 Chief	 Executive	 Officer,	 Dr.	 Somchai		
Choonharas	 Received	 the	 “Outstanding	 CEO	 Awards”		
from	the	SET	Awards	2016.”

†	บรษิทัได้รบัรางวลัดเีด่น	“ด้านผลการด�าเนนิงาน”	บรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง		
3,000	-	10,000	ล้านบาท	จากงาน	SET	Awards	2016

†	The	 Company	 received	 the	 “Outstanding	 Company		
Performance	Award”	in	the	group	of	listed	companies	with	
market	capitalization	between	3,000	-	10,000	million	baht	
from	the	SET	Awards	2016.

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)
PREMiER MaRKEtinG PUBlic co., ltD.  
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†	การประเมนิผลจากการส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีน	
ประจ�าปี	 2559	 	 ระดับ	 “ดีมาก”	 คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ	
80-90	คะแนน

†	Corporate	Governance	 for	Thai	 Listed	Companies	2016	
“Excellent”	rating	with	an	average	scoring	at	the	80-90	%	

†	การประเมนิคุณภาพการจดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2559	
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	คะแนนเต็ม	100	คะแนน	ต่อเนื่อง
เป็นปีที	่6

†	100	 full	 score	 for	 the	 6th	 consecutive	 year	 from	 AGM		
Assessment	2016,	organized	by	Thai	Investor	Association

									

†	ได้รับรางวัล	 “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน	 ประจ�าปี	 2559	 สถานประกอบการขนาดกลาง	
ประเภทมีสหภาพ”	ต่อเนื่องเป็นปีที	่4	

†	Received	the	“Best	Practice	Workplace	on	Labour	Relations	
and	 Labour	Welfare	 Award”	 for	 2016	 for	medium-sized	
enterprise	with	union	for	the	4rd	consecutive	year.	

†	ได้รบัรางวลั	CSR	-	DIW	Continuous	ซ่ึงเป็นการรบัรางวลัต่อเนือ่ง
เป็นปีที่	4	

†	The	Company	received	the	CSR-DIW	Continuous	Award	
for	the	fourth	consecutive	year.	

บริษัท พี. เอม.ฟูด จ�ากัด - บริษัทย่อย 
P.M. FooD co., ltD - a SUBSiDiaRY

†	บริษัทฯ	 ได้รับมอบรางวัล	 “ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ	
โดยรวม”	 (Corporate	 Management	 Excellence	 Award)		
จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	 TMA	 (Thailand	
Management	 Association)	 จากงาน	 Thailand	 Corporate		
Excellence	Awards	2016

†	The	Company	was	awarded	the	Corporate	Management	
Excellence	Award	by	the	Thailand	Management	Association	
(TMA)	at	the	Thailand	Corporate	Excellence	Awards	2016.
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กิจกรรมธุรกิจ BUSinESS EVEnt

บริษัทวางตลาด	ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่	ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี	2559	ดังนี้
The	Company	launched	new	products	and	products	with	new	flavours	for	each	product	group	as	follows:

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว  
สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้	ได้แก	่
•	 ปลาเส้นทาโร	รสผัดฉ่า
•	 ทาโรอบกรอบ	รสปลาหมึกแซบ
•	 ทาโรเคลือบชีส	รสออริจินอล	และรสบาร์บีคิวซิลลี่
•	 ถั่วลันเตาอบกรอบบัน	บัน	รสวาซาบิโชยุ
•	 ถั่วลันเตาอบกรอบบัน	บัน	ซอสพริกศรีราชา
•	 ข้าวเกรียบกุ้งซากุระ	กะทะร้อน
•	 คาลบี	้เอบิเซน	รสสไปซี่บาร์บิคิว
•	 ข้าวเกรียบกุ้งคาลบี้	รสหมึกย่างน�้าจิ้มซีฟู้ด
•	 มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ	์มิกซ์	รสผัดฉ่าซีฟู้ด
•	 มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ	์พร้อมมิลค์ดิ๊บ,	ซอสพริกเผา	และ
	 มิลค์สตอเบอร์รี่ดิ๊บ
•	 มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์	พร้อมซอสน�้าจิ้มลูกชิ้น
•	 โคโคร	ิรสช็อคโกแลต,	รสไก่ทอด

SnacK FooD GRoUP : 
New	products	and	products	with	new	flavours	in	this	group	are:
•	 “Taro”	pad	cha	flavour
•	 “Taro	Crispy”	spicy	squid	flavour
•	 “Taro	Cheese	Coated”	original	and	Bar-B-Q	chilli	flavours
•	 “Bun	Bun”	crispy	green	pea	snack	wasabi	shoyu	flavour
•	 “Bun	Bun”	cripy	green	pea	snack	Sriracha	chili	sauce	flavour
•	 “Sakura”	prawn	crackers	hot	plate	flavour
•	 “Calbee”	ebisen	spicy	BBQ	flavor
•	 “Calbee”	prawn	crackers	grilled	cuttlefish	in	seafood	sauce	flavour
•	 “Jaxx	Mix”	potato	French	fries	seafood	pad	cha	flavor
•	 “Jaxx”	potato	French	fries	with	milk,	chilli	paste	and	milk	straw-

berry	dipping	sauces
•	 “Jaxx”	potato	French	fries	with	meatballs	dipping	sauce
•	 “Cocori”	chocolate	and	fried	chicken	flavours
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ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้	ได้แก่
•	 วุ้นเส้น	ตรา	ชอ	ช้าง	
•	 กาแฟ	3	IN	1	“บัดดี้ดีน”	รสกลมกล่อม,	รสมอคค่า,	รสออริจินัล
•	 ซอสหอยนางรม	“คิงส์คิทเช่น”
•	 น�้าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว	“กุมิ	กุมิ”	รสเลมอน
•	 กาแฟ	“เพรียว”	สูตรผสมคอลลาเจนและสูตรผสมซอยเปปไทด์

FooD anD BEVERaGE GRoUP : 
New	products	in	this	group	are:
•	 “Cho	Chang”	vermicelli
•	 “Buddy	Dean”	3	 in	1	 instant	coffee	mix	with	 rich,	mocha	and	

classic	flavours
•	 “King’s	Kitchen”	oyster	sauce
•	 “Gumi	Gumi”	lemon	flavoured	drink	with	coconut	jelly
•	 “Preaw	 Coffee”	 instant	 coffee	with	 collagen	 formula	 and	 soy	

peptide	formula
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ผลิตภัณฑ์ลูกอม
สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่ม	ได้แก่
•	 ลูกอมโบตัน	มินท์บอล	ซุปเปอร์ออเรนจ์
•	 ลูกอมคอริฟินซี	รสมิกซ์เบอร์รี่
•	 ลูกอมโอเล	่ฟรุ๊ตตี้	รสองุ่นขาว	และรสเสาวรส
•	 ลูกอมโอเล	่กลิ่นแตงโมเลโมเน็ต
•	 จิ๊ดจ๊าด	มะม่วง	3	รส

conFEctionaRY GRoUP : 
New	products	and	products	with	new	flavours	in	this	group	are	:
• “Botan”	mint	balls	super	orange	flavour
• “Coryfin-C”	candy	mixed	berries	flavour
• “Ole”	fruity	candy	with	white	grape	and	passion	fruit	flavours
• “Ole”	candy	with	watermelon	lemonade	flavour
• “Jeed	Jard”	3	taste	dried	mango
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ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน
สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้	ได้แก่
•	 “คัสสัน”	สบู่ก้อน,	ครีมอาบน�้า,	เจลอาบน�้า,	ผลิตภัณฑ์ส�าหรับเด็ก,	

น�้ายาล้างมือแคเร็กซ์,	น�้ายาล้างจานมอร์นิ่งเฟรช	
•	 “คัสสัน”	แผ่นเช็ดท�าความสะอาดผิวหน้า	สูตร	Brightening,	
	 Refreshing	และสูตร	Oil	Balancing
•	 “คัสสัน”	สบู่เหลวล้างมื	กลิ่น	Rock	Pool,	Summer	Sunrise	และ

กลิ่น	Rose	Garden
•	 “คัสสัน”	โลชั่นบ�ารุงผิวกาย	กลิ่น	White	Princess	และ
	 กลิ่น	Softly	Softly

PERSonal caRE anD 
HoUSEHolD PRoDUctS GRoUP : 
New	products	in	this	group	are:
• “Cussons”	bar	soap,	shower	cream,	shower	gel	and	baby	

products,	“Carex”	liquid	hand	wash	and	“Morning	Fresh”	
dishwashing	liquid

• “Cussons”	facial	cleansing	wipes	Brightening,	Refreshing	
and	Oil	Balancing	formulas

• “Cussons”	liquid	hand	wash	Rock	Pool,	Summer	Sunrise	
and	Rose	Garden	smells

• “Cussons”	body	lotion	White	Christmas	and	
	 Softly	Softly	smells
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  บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความส�าคัญต่อ
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ และถือเป็นหน้าทีใ่นการดแูลให้เกดิความอยู่

รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน  ดังนั้น  บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์
ของการด�าเนนิธุรกจิให้ประสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนืโดยตระหนกัและให้ความส�าคญั

กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วนภายใต้ปรชัญาของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์ นัน่คอื “ธุรกจิก้าวหน้า 
พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน 

และสังคมนั้น  จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข็มแข็ง
และยั่งยืน

  ด้วยเหตุนี้  ความยั่งยืนจึงเป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนหลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการพัฒนา
ขดีความสามารถ ทัง้การผลติสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นประโยชน์กบัสงัคม การพฒันากระบวนการท�างานอย่าง
ต่อเนื่องสม�่าเสมอไม่หยุดนิ่ง  ส่งเสริม  ผลักดัน  พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�างานอันเป็นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่ไปกับการเสริม
สร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรของ
บริษัท ชุมชน และสังคมส่วนรวม ให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  บริษัทและบริษัทย่อยมีการสนับสนุนและท�างานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  อันได้แก่  มูลนิธิยุวพัฒน์  มูลนิธิเพื่อ“คนไทย”  และมูลนิธิเอ็นไลฟ  ใน

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านศึกษาของเยาวชนที่ด้อยโอกาส  การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 
การสนับสนนุคนพกิารทีด้่อยโอกาส การสร้างให้เกดิการมีส่วนร่วมในการร่วมพฒันาสงัคม

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักในการก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและการสร้าง
เครือ่งมอืหรอืองค์กรให้ผูอ้ืน่สามารถเข้ามามส่ีวนร่วมและน�าไปท�าซ�า้ได้ อนัจะก่อ

ให้เกดิผลลพัธ์ทีย่ัง่ยนือย่างเป็นทวคีณู ซึง่สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่
เว็บไซต์  HYPERLINK “http://www.premier.co.th” www.premier.

co.th ในหัวข้อ “พรีเมียร์เพื่อสังคม”

  และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนา
สังคมดังกล่าว  บริษัทและบริษัทย่อยจึงน�าเงินเท่ากับ

จ�านวนร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาระค่าภาษเีงนิ
ได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชี บริจาคเพื่อประโยชน์

ด้านการศึกษาต่อมูลนิธิยุวพัฒน์  หรือองค์กร
สาธารณะกศุลอืน่ๆ ตามนโยบายของกลุม่

บริษัทพรีเมียร์ 

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ก่อประโยชน์ต่อสังคม
อย่างเป็นสาระส�าคัญ

และยั่งยืน
Large Sustainable Social Impacts

สร้างระบบนิเวศน์ ให้เกิดการท�าซ้�า
และการมีส่วนร่วมของคนจ�านวนมาก

Eco-System that leads to Critical 
Mass and Active Citizens

สร้างเครื่องมือหรือ
องค์กรให้ผู้อื่นสามารถ

เข้ามามีส่วนร่วม
และสามารถท�าซ้�าได้

Platforms 
for Engagement and 

Participation

  โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ กิจกรรมพนักงาน คู่ค้า และส่วนของมูลนิธิต่างๆ ดังที่กล่าวไว้
ข้างต้น ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
  บรษิทัและบรษิทัย่อยมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิโดยยดึถอืความถกูต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม ซือ่สตัย์สจุรติ เคารพสทิธใินทรพัย์สนิ
ทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วน ได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

 การแข่งขันที่เป็นธรรม : 
 †	ด�าเนนิธรุกจิต่อกนัด้วยความยตุธิรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ เคารพและปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญาทีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั 

 †	ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏ
ว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วเเละเกิดความยุติธรรม
ต่อทุกฝ่าย 

 †	เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับสนิค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถกูต้อง และไม่บิดเบอืนข้อเทจ็จรงิ รวมทัง้การให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า   
 †	แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน  มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดีไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท�าลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระท�า
การใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
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 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับคู่ค้า

 †	เปิดโอกาสให้คู่ค้า  ลูกค้า  พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและบริษัท

ย่อยท้ังทางตรงและทางอ้อม  โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ  ของบริษัท  หรือด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของตาม

ความประสงค์

 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

 †	ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด  โดยก�าหนด

นโยบายไว้ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรื่องนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา  

 †	ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิาร พนกังาน ใช้ทรพัยากรและทรพัย์สนิของบรษิทัอยา่งมปีระสทิธภิาพใช้สนิค้า และบริการทีม่ลีขิสทิธิ์

ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

 †	บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง  ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด  ไม่ให้การ

สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด  ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนหนึ่งคน

ใดโดยเฉพาะ

 †	เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการ

เมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  บรษิทัให้ความส�าคัญในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเชือ่มัน่ว่าการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการบรหิารจดัการในกรอบของ

การเป็นบรรษทัภิบาลทีม่คีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมส่ีวนช่วยรกัษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสยีทกุฝ่าย บรษัิทจงึก�าหนด

นโยบาย “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบ

บริหารจัดการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการท�างานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

งานจัดซือ้ จัดจ้าง จดัจ�าหน่าย จัดให้มี รวมถงึขัน้ตอนการท�างานอืน่ๆ ท่ีมคีวามเสีย่งต่อการเกดิการทจุรติคอร์รปัชัน่ ทัง้นีก้�าหนดเป็น

ความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจนมีดังนี้

 2.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management commitment)

  บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการน�าระบบมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมาใช้ในกระบวนการท�างาน  และปรับปรุงระบบ

บริหารให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล โดยกรรมการผู้จัดการได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะท�าให้บริษัทด�าเนินธุรกิจ

โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นตามข้อก�าหนดของมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  พร้อมทั้งได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบ

ถ้วน  ได้ชี้แจงท�าความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริษัทและบริษัทย่อยและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการด�าเนนิกระบวนการต่างๆ อย่างโปร่งใส สอดคล้องกบัระเบยีบนโยบาย ข้อก�าหนด ของกฎหมายและข้อก�าหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
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 2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 †	ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและบรษิทัในสายธรุกจิด�าเนนิการหรอืยอมรบัหรอืให้การสนบัสนนุการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท พร้อมให้การสนับสนุนหรือส่งเสริม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง   มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และก�าหนดให้มีการสอบทาน

การปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่นี ้อย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนมกีารทบทวนแนวทางการปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบันโยบาย 

ระเบียบปฏิบัต ิข้อก�าหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

 †	มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่เป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิธรุกจิและเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

บริษทั ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทกุคนทกุระดบั ลกูค้า คู่ค้า ผูร้บัจ้างหรอืผูร้บัจ้างช่วงทีจ่ะมส่ีวนในการแสดงความคดิเหน็เก่ียว

กับการปฏิบัติเพื่อให้การด�าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่ก�าหนด

 †	บรษิทัพฒันามาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ันให้สอดคล้องกบักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึหลกัปฏิบติัด้านจรยิธรรม 

โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและน�ามาจัดท�าเป็นคู่มือแนวทางใน

การปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

 †	บรษิทัไม่กระท�าหรอืสนบัสนนุการให้สนิบนในทกุรปูแบบทกุกจิกรรมทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูล รวมถงึการควบคุมการบรจิาค

เพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนา

เพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนด�าเนินการที่ไม่เหมาะสม

 †	บรษิทัจดัให้มกีารควบคมุภายในทีเ่หมาะสมสม�่าเสมอ เพือ่ป้องกนัไม่ให้พนกังานมกีารปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งงานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ

 †	บริษทัจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัช่ันแก่คณะกรรมการบรษัิทผู้บรหิารและพนกังาน เพ่ือส่งเสรมิ

ความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท

 †	บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�า

 †	บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควร

สงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับ  การคุ้มครอง  โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการ

ใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

  บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

ผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

หรอืจากการปฏบิตัขิองพนกังานของบรษิทัเกีย่วกบัการท�าผิดกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ หรอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ รวมถงึพฤติกรรม

ที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�าที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้

ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
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 †	คณะกรรมการตรวจสอบ     

 †	เลขานุการบริษัท

    บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 

    เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 

    แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

    โทรศัพท์ :  0-2301-1569 

    แฟกซ์ :   0-2748-2063

    อีเมลล์ :  Teerapol.act@pm.premier.co.th

     โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างท�างานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่

เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้ก�าหนดไว้ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
  บริษทัตระหนักและให้ความส�าคญัต่อคุณค่าของความเป็นมนษุย์ จงึได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้ผู้บรหิาร และพนกังานทกุคน

ต้องให้ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียอัน

เป็นหลักการตามมาตรฐานสากล  ซึ่งถือเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ  บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะร่วมรับผิดชอบต่อ

สังคมภายใต้คุณค่าหลัก (Core Value) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”  

 †	บรษิทัสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสทิธมินษุยชน โดยจะดแูลมใิห้ธรุกจิและพนกังานของบรษิทัเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้อง

กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  เช่น  ไม่ใช้แรงงานบังคับ  ไม่ใช้แรงงานเด็ก  พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมาย

คุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

 †	บริษัทจะให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน  ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ด้วยความ

เป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน

ทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง 

 †	บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย  คู่ค้า  และผู้มีส่วนได้เสีย  ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิ

มนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถงึจะให้การคุ้มครองสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอนัเกิดจากการละเมิดสิทธอินัสืบเนื่อง

มาจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมายก�าหนด

 †	บริษัทได้จัดสถานที่ท�างานโดยค�านึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่าท�างาน  และให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยในการท�างานของพนักงาน
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 †	บรษิทัได้เปิดโอกาสให้พนกังานเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการด�าเนนิกจิการ

หรือกระบวนการท�างานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะท�างานชุดต่างๆ อาทิ คณะท�างานสวัสดิการ  คณะ

ท�างานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น

 †	บริษัทก�าหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  หรือการ

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระท�าด้วยประการใดๆ ที่จะ

ท�าให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนท�างานอยู่ต่อไปได้

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น

ธรรมและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบ

สุขทั้งในบริษัทและในสังคมอย่างยั่งยืน กล่าวคือ

 †	บริษัทให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องของ

โอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวมตลอดถึงการให้โอกาสในการได้รับ

การพฒันา โดยไม่เลอืกปฏิบติัอนัเกดิจากความแตกต่างในเรือ่ง เพศ อาย ุศาสนา เชือ้ชาต ิภูมภิาค ความคดิเหน็ทางการเมอืง ฐานะ 

สภาพร่างกาย

 †	บริษัทก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันมีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงาน  โดยหลีกเลี่ยง 

การกระท�าทีไ่ม่เป็นธรรมอนัส่งผลกระทบต่อความรูส้กึไม่มัน่คงในหน้าทีก่ารท�างานของพนกังาน หรอืกระท�าการใดๆอนัเป็นการคกุคาม

สร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม

 †	บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม�่าเสมอ

 †	บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ  การรักษาพยาบาล  การตรวจสุขภาพประจ�าปี  การท�าประกันสุขภาพและการประกันชีวิตให้

พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น

 †	บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระท�าที่ไม่เป็นธรรมสามารถส่งความคิดเห็น

หรือร้องเรียนได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านช่องทาง การเข้าพบเป็นการ

ส่วนตัว / ร้องเรียนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล เป็นต้น 

 †	บริษัทก�าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า  ข้อร้องเรียน  /  ข้อเสนอแนะ  ของพนักงานต้องได้รับการชี้แจง  / 

แก้ไข  หรือน�าไปปฏิบัติ  
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	 †	บริษัทก�าหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน  /  แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงาน

อย่างไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทยีมกัน โดยจะได้รับความคุม้ครองไม่ให้ถกูลงโทษ หรอืกลัน่แกล้งหรอืกระท�าด้วยประการใดๆ  ทีจ่ะท�าให้

ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนท�างานอยู่ต่อไปได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
  บริษัทมีพันธสัญญาที่จะ  “ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล”  มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ  รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้บริโภค  เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้

กับผู้บริโภคไปพร้อมๆ  กัน  บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงย่อมมากับการบริการที่มีคุณภาพ  บริษัทจึงได้มีการก�าหนด

นโยบายและแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

 †	น�าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค       

 †	มีกระบวนการด�าเนินงานตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสินค้า การตรวจสอบ

คุณภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงมีระบบการจัดส่งสินค้าที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว

 †	มกีารก�าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกีย่วกบัคณุภาพสนิค้าทีบ่รษิทัจะคดัเลอืกมาจดัจ�าหน่าย และถือปฏบิตัอิยา่งเคร่งครดั

มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 †	ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

 †	มีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  บรษิทัและบรษิทัย่อยตระหนกัถงึความส�าคัญของการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและความหลากหลายทางชวีภาพ การใช้ทรพัยากร

อย่างมปีระสิทธภิาพควบคู่กบัการด�าเนนิธรุกจิมาโดยตลอด บรษิทัและบรษิทัย่อยจงึได้ก�าหนดแนวปฏบิตัด้ิานสิง่แวดล้อมไว้ในจรรยา

บรรณธุรกิจเพื่อเป็นหลักปฏิบัต ิดังนี้

 †	ไม่กระท�าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 †	ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

 †	ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม 

 †	ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ  โดยการน�า

เทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท  
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
  นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยจะตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว 

บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ  และให้การดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว 

ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรที่ต้องการด�าเนินกิจการให้เกิดผลส�าเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม

  นอกจากนี้  บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม  ผ่านการด�าเนินกิจการของมูลนิธิ

ต่างๆ อาทิ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ด้วยการบริจาคเงินจ�านวนร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิในแต่ละปีให้

กับมูลนิธิที่เป็นกลไกหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
 ซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
  เพ่ือให้การท�างานของบรษิทัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลอยา่งต่อเนือ่ง บรษิทัจงึส่งเสรมิให้พนกังานทกุ

หน่วยงาน ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน รวมถึงการลดขั้นตอนความซ�้าซ้อนในการท�างาน โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ สั่งสมและถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน ภายใต้โครงการ “Knowledge Sharing Management”

  ทัง้น้ี บรษิทัได้จดัท�ารายงานเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการเพือ่เปิดเผยการปฏบิตัติาม

นโยบายการจัดท�ารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR 

Report) เป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจ�าปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-marketing.co.th 
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นโยบายและภาพรวมของ
การประกอบธุรกิจ

	 บรษิทัพรีเมยีร์	มาร์เกต็ต้ิง	จ�ากดั	(มหาชน)	จดทะเบยีนจัดตัง้เมือ่วนัที	่28	กรกฎาคม	2520	ในนาม	บริษทั	พรเีมยีร์	มาร์เกต็ติง้	
จ�ากัด	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	1	ล้านบาท	ในระยะแรกด�าเนินธุรกิจด้านการตลาด	ส่งเสริมการขาย	และจัดจ�าหน่ายสินค้าประเภท
ขนมขบเคี้ยว	 สินค้าอุปโภคบริโภค	 ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	 เมื่อวันที่	 20	 กรกฎาคม	 2550	 และเข้าเป็นบริษัท	
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2551	ด้วยทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว	650	ล้านบาท	
	 เมือ่วนัที	่23	สงิหาคม	2553	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทได้มีมติอนมัุติโครงการซือ้หุ้นคนืเพือ่การบรหิารทางการเงิน	จ�านวน
ไม่เกิน	65	ล้านหุ้น	(มูลค่าตราไว้หุ้นละ	1	บาท)	หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ	10	ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	โดยก�าหนดวงเงินซื้อคืน
หุ้นสูงสุดไม่เกิน	130	ล้านบาท	บริษัทได้ด�าเนินการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่	8	กันยายน	2553	ถึงวันที่	
7	มีนาคม	2554	โดยหุ้นที่ซื้อคืนแล้วมีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	51,754,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	7.96	ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ทั้งนี้
โครงการหุ้นที่ซื้อคืนครบก�าหนดระยะเวลา	3	ปี	เมื่อวันที่	7	มีนาคม	2557	บริษัทมีหุ้นที่ซื้อคืนที่จ�าหน่ายไม่หมดจึงได้ด�าเนนิการลดทนุ
ลงตามเง่ือนไขที่ก�าหนดเมื่อวันที่	 22	 พฤษภาคม	 2557	 โดยด�าเนินการจดทะเบียนลดทุนจ�านวน	 51,754,700	 หุ้น	 คงเหลือ	
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ช�าระแล้วจ�านวน	598,245,300	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	598,245,300	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
Snacks01

03

02

04

05

ผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องดื่ม
Food and Beverage

ผลิตภัณฑ์ลูกอม
Confectionery

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว
และของใช้ในครัวเรือน

Personal Care 
and Household Goods

ผลิตภัณฑ์ยา, ยาอม 
และอาหารเสริม
Medicine, Pastille 
and Nutrition Food
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				 ปัจจบุนับรษิทัประกอบธรุกจิจดัจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคและบรโิภค	โดยสามารถแบ่งสนิค้าทีจั่ดจ�าหน่าย
ออกเป็น	5	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว	ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม	ผลิตภัณฑ์ลูกอม	ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม	
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน	ส่วนช่องทางการจัดจ�าหน่ายนั้นจะมีทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม	่(Modern	Trade)	และ
ช่องทางค้าส่ง,	ค้าปลีกดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	ที่ครอบคลุมร้านค้ากว่า	30,000	แห่งทั่วประเทศ		ทั้งนี้ในปี	2559	เพื่อสร้างโอกาส
ในการจัดจ�าหน่าย	บริษัทอยู่ระหว่างทบทวนช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่มีอยู่	เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
	 บริษัทยึดปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	 กล่าวคือ	 ธุรกิจก้าวหน้า	 พนักงานม่ันคง	 สังคมยั่งยืน	 ควบคู่กับความ	
พึงพอใจของลูกค้า	มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพคือ	การใส่ใจในคุณภาพทุกขั้นตอน	ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพ	กระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐานสากล		และคุณค่าคือ	น�าเสนอสินค้าที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค	บริษัทจึงได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบสภาพและ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตสินค้าที่บริษัทคัดเลือกมาจัดจ�าหน่ายอย่างเคร่งครัด	รวมถึงการพิจารณาจากการรับรองมาตรฐาน
คณุภาพต่างๆ	ของผลติภัณฑ์อกีด้วย	ท้ังนีเ้พือ่สร้างความมัน่ใจให้ผูบ้รโิภคถงึคณุภาพและมาตรฐานของผลติภัณฑ์ภายใต้การจดัจ�าหน่าย
ของบรษิทั	อนัสะท้อนมาสูก่ารก�าหนดวิสยัทศัน์	พนัธกิจหลกั	เป้าหมายและความมุ่งม่ันขององค์กร	(Brand	Essence)		ซึง่คณะกรรมการ
ของบริษัทได้ท�าการทบทวนเป็นประจ�าทุกป	ีเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน		รวมทั้งสอดคล้องกับธุรกิจ
ของบริษัท	และบริษัทย่อย	ทั้งนี้ในปี	2559	คณะกรรมการได้มีมติให้คงวิสัยทัศน์	พันธกิจหลัก	และเป้าหมายของบริษัทไว้เช่นเดิม

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557 – 2559) 
	 บริษทัมคีวามมุง่มัน่ในการประกอบธรุกจิจดัจ�าหน่าย	และเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภคทีใ่ห้ความส�าคญัในการขาย
สินค้าที่มีคุณภาพ	ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	ควบคู่ไปกับการแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ออกสู่ตลาด	อย่างสม�่าเสมอ		 โดยพิจารณาถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง	ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดมีดังนี้

 †	ปี  2559

       ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว  สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่  
	 	 •		ปลาเส้นทาโร	รสผัดฉ่า
	 	 •		ทาโรอบกรอบ	รสปลาหมึกแซบ
	 	 •		ทาโรเคลือบชีส		รสออริจินอล	และรสบาร์บีคิวซิลลี่
	 	 •		ถั่วลันเตาอบกรอบบัน	บัน	รสวาซาบิโชยุ	
	 	 •		ถั่วลันเตาอบกรอบบัน	บัน	ซอสพริกศรีราชา
			 	 •		ข้าวเกรียบกุ้งซากุระ	กะทะร้อน
	 	 •		คาลบี้	เอบิเซน	รสสไปซี่บาร์บิคิว
	 	 •		ข้าวเกรียบกุ้งคาลบี้	รสหมึกย่างน�้าจิ้มซีฟู้ด
	 	 •		มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ	์มิกซ์	รสผัดฉ่าซีฟู้ด
	 	 •		มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ	์พร้อมมิลค์ดิ๊บ,	ซอสพริกเผา	และมิลค์สตอเบอร์รี่ดิ๊บ
	 	 •		มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ	์พร้อมซอสน�้าจิ้มลูกชิ้น
	 	 •		โคโคริ	รสช็อคโกแลต,	รสไก่ทอด
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       ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่
			 	 •		วุ้นเส้น	ตรา	ชอ	ช้าง		
	 	 •		กาแฟ	3	IN	1		“บัดดี้ดีน”	รสกลมกล่อม,	รสมอคค่า,	รสออริจินัล
	 	 •		ซอสหอยนางรม	“คิงส์คิทเช่น”
	 	 •		น�้าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว	“กุมิ	กุมิ”		รสเลมอน
	 	 •		กาแฟ	“เพรียว”	สูตรผสมคอลลาเจนและสูตรผสมซอยเปปไทด์	
       ผลิตภัณฑ์ลูกอม  สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่ม  ได้แก่
					 	 •		ลูกอมโบตัน	มินท์บอล	ซุปเปอร์ออเรนจ์
	 	 •		ลูกอมคอริฟินซ	ี	รสมิกซ์เบอร์รี่
	 	 •		ลูกอมโอเล	่ฟรุ๊ตตี	้	รสองุ่นขาว	และรสเสาวรส
	 	 •		ลูกอมโอเล	่กลิ่นแตงโมเลโมเน็ต
	 	 •		จิ๊ดจ๊าด	มะม่วง	3	รส
       ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน  สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่
											 	 •		“คสัสนั”	สบูก้่อน,	ครมีอาบน�า้,	เจลอาบน�า้,	ผลติภัณฑ์ส�าหรบัเดก็,	น�า้ยาล้างมอืแคเรก็ซ์,	น�า้ยาล้างจานมอร์นิ่งเฟรช		
	 	 •		“คัสสัน”	แผ่นเช็ดท�าความสะอาดผิวหน้า		สูตร	Brightening,		Refreshing	และสูตร	Oil	Balancing
	 	 •		“คัสสัน”	สบู่เหลวล้างมือ		กลิ่น	Rock	Pool,		Summer	Sunrise		และกลิ่น	Rose	Garden
	 	 •		“คัสสัน”	โลชั่นบ�ารุงผิวกาย		กลิ่น	White	Princess		และกลิ่น	Softly	Softly

 †	ปี  2558
       ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว  สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่  
	 	 •		ปลาเส้นทาโร	รสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเส้นยาว
	 	 •		ทาโรแซนวิส	สอดไส้ชีส	และสอดไส้งาด�า
	 	 •		ทาโร	รสสเต็กปลาฮอตชิลลี่
	 	 •		ทาโรอบกรอบ	รสซูเปอร์แซบ
	 	 •		ถั่วลันเตาอบกรอบ	รสซาวร์ครีม
	 	 •		นิจิ	เนื้อปลาอบกรอบ
	 	 •		ฟูลโล	บลาสโต	สติ๊ก	เวเฟอร์	ช็อคโกแลต,	ฟูลโล	สติ๊ก	เวเฟอร์	ช็อกโกแลต	/	ช็อกโก	สตรอเบอร์รี่
	 	 •		ข้าวโพดทอดกรอบ	“คิก	คิก”	รสสวีทคอร์น	และรสชีส
	 	 •		มันฝรั่งแท่งทอดกรอบ	“แจ๊กซ	์	มิกซ์”	รสเกาหลี	สไปซี่	
	 	 •		มันฝรั่งแท่งทอดกรอบ	“แจ๊กซ์”	พร้อมซอสต้มย�า	สไปซี่
	 	 •		คาลบี้	เอบิเซน	รสสไปซี่โนริ
	 	 •		ข้าวเกรียบกุ้ง	ชิว	ชิว
	 	 •		โอโตริบอล	รสปลาหมึก	และโคโคริ	รสสาหร่าย

รายงานประจ�าปี 2559  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 32



	 	 •		แมลงทอดไฮโซ	ดักแด้ทอดกรอบ/แมงสะดิ้งทอดกรอบ
	 	 •		ช็อกโกบี	้ซอส	รสช็อกโกแลต	และรสสตรอเบอร์รี่
       ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่
	 	 •		ผักกาดดอง	และผักกาดดองย�ากระป๋อง
	 	 •		กาแฟเพรียว	เดลี่คลีนเพ้าซ์	12
	 	 •		บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปเกาหล	ีนงชิม
       ผลิตภัณฑ์ลูกอม  สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่ม  ได้แก่
	 	 •		ลูกอมคอริฟินซ	ีลิมิเต็ด	4
	 	 •		คอริฟินซี	ลิมิเต็ด	5
	 	 •		ลูกอมคอริฟินซ	ีกล่องเหล็กวินเทจ
	 	 •		ลูกอมโอเล่ไซเดอร	์ฟรุ๊ตตี	้และโอเล่ไซเดอร์	เลม่อน
													 •		โอเล่	ซุปเปอร์บ๊วย
	 	 •		ลูกอมโอเล	่รสสับปะรดหยี	และรสมะขามหยี
       ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน  สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่
	 	 •		ยาสีฟันดาร์ลี่ออลล์ชายนี่ไวท์ชาร์โคลคลีน	และดาร์ลี่เกลือ	กัมแคร์
 †	ปี 2557 
       ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว  สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่  
	 	 •		ขนมถั่วลันเตาอบกรอบบันบัน	รสซุปข้าวโพด	รสสไปซี่เทอริยากิ
	 	 •		ขนมข้าวโพดอบกรอบโคโคร	ิชู้ดเตอร์	ทาโซ่		Ring	/	Pop
	 	 •	 	มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ	์ รสซอสอเมริกันชีส	 รสโนริวาซาบิซอส	รสฮันนี่โกลต์	 	แจ็กซ์เวจจี้	 รสสไปซ์ซี่บาร์บีคิว		
	 										แจ็กซ์มิกซ	์รสซาวครีมปาปริก้า			
	 	 •		ขนมมันเทศทอดกรอบโดเรมีคิวตี้	รสแพนเค้ก
	 	 •		ปลาสวรรค์ตราทาโรอบกรอบ	รสสาหร่าย	และทาโร	รสแกงกะหรี่ญี่ปุ่น
	 	 •		ข้าวหอมมะลิอบกรอบชินมัย	รสไส้กรอกมายองเนส
	 	 •		ขนมข้าวโพดอบกรอบบาน่าไบท์
       ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่
	 	 •		เซ็ปเป้	อโลเวร่า	ดริ้งค์	กลิ่นลิ้นจี่
	 	 •		คิงส์คิทเช่นหอยลายทอดปรุงรส	และหอยลายทอดสมุนไพร
	 	 •		ซันซอสน�้าจิ้มสุกี้	สูตรเข้มข้น	/	สูตรพริกกระเหรี่ยง	และน�้าจิ้มย�าส�าเร็จรูป	/	น�้าจิ้มซีฟู้ด
       ผลิตภัณฑ์ลูกอม  สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่ม  ได้แก่ 
	 	 •		ลูกอม	เจสัน	จูจุ๊บ	รสแบล็ค	เชอรรี่	และรสลิโคริช		(ชะเอม)
	 	 •		ลูกอมคอริฟินซ	ีลิมิเต็ดอิดิชั่น	2	และ	3
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	 	 •			ลูกอมโอเล่รสนมสตอเบอร์รี	่/	รสนมกีวี	/	รสนมกล้วย	สอดไส้นมกลิ่นนมกล้วยเกาหล	ี/	กลิ่นถั่วแดงมัทชะ	/	โอเล	่
	 	 					ตลับเหล็กรูปหัวใจ	/	โอเล่บลิสเตอร	์รสสตรอเบอร์รี่
	 	 •			มาร์ชแมลโลว์เคลือบน�า้ตาล		รสสตอเบอร์รี่	/	รสองุ่น	/	รสส้ม
       ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน  สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่
	 	 •			บิวตี้ลาโบ	้(ใหม่)	-	แบบครีม		
	 	 •			Tigerplast	High	Heel	Buddy			พลาสเตอร์กันรองเท้ากัด
	 	 •			ครีมอาบน�า้ตาบู	ซิลกี	้สมูท	แอนด์	มอยส์เจอร์ไรซิ่ง
	 	 •			โลชั่น	“เอบอนเน่”	สูตรมิลค์	ไลท์เทนนิ่ง	และคอลลาเจน	/	สูตรไวท์	ซีมิลค์และสูตรมิลค์	ยูวี	ไลท์	เทนนิ่ง
	 	 •			เกลือสปาขัดผิว	“เอบอนเน่”	สูตรวิตามินซี	/	เฟรช	มิ้นท์
	 	 •			เกลืออาบน�า้	“เอบอนเน่”	สูตรน�้านม	/	วิตามินซี	/	กาแฟ	และสารสกัดมะเขือเทศ

ประกาศเกียรติคุณและการรับรอง ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับในปี 2559
 †	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
								 	 •			บริษัทได้รบัการคดัเลอืกจากสถาบนัไทยพฒัน์ในการจดัอนัดบัธรุกจิด้านพฒันาความยัง่ยนื	 มกีารด�าเนนิการโดดเด่น	
ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	(ESG	100)	เป็นหนึ่งในร้อยบริษัทจาก	621	บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
								 	 •			เมื่อวันที่	 28	 มีนาคม	 2559	 บริษัทได้มีพิธีลงนามบันทึกตกลงร่วมมือกับวิทยาลัยพณิชยการบางนาในโครงการ		
“พัฒนาการศึกษาด้วยระบบทวิภาคี”	 	 เพื่อที่จะสร้างความส�าเร็จด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกัน	 และเป็นการยกระดับการศึกษา
และพฒันาทรพัยากรมนษุย์ให้สถานศกึษาผลติบคุลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจจัดจ�าหน่ายและบรกิารโดยใช้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญขององค์กรในงานด้านการตลาดและการขาย
							 	 	•		บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 (AGM)	 ด้วยคะแนนเต็ม	 100	 คะแนน		
ต่อเนื่องเป็นปีที่	6
								 	 •		 เมือ่วนัที	่7	กันยายน	2559	สถาบนัไทยพฒัน์	ร่วมกบักรมกจิการผูส้งูอาย	ุกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์จัดสัมมนาถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือธุรกิจเพื่อสังคม-กิจกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุ	พร้อมกับ
มอบเกียรตบิตัรแก่บรษิทัฯ	ทีเ่ข้าร่วมเป็นภาคเีครอืข่ายธรุกิจทีเ่ป็นมิตรกับผูส้งูอาย	ุ(Age–Friendly	Business)	โดยปัจจุบนัมีองค์กรธุรกจิ
ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งสิ้น	30	องค์กร
								 	 •			บริษัทได้รับผลการประเมินจากการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี	2559	จากสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ	“ดีมาก”	ที่คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ	80-90	คะแนน	มีจ�านวนตราสัญลักษณ์ของ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาตจิ�านวน	4	ดาว	รวมทัง้ยงัเป็นบรษัิททีไ่ด้รบัการจัดอนัดบัอยูใ่น	Top	Quartile	ของกลุ่มบรษัิททีมี่มูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด	(Market	Capitalization)	ในกลุ่ม	3,000	-	9,999	ล้านบาท
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	 	 •			บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อ	Thailand	Sustainability	Investment	หรือรายชื่อ	“หุ้นยั่งยืน”	ประจ�าปี	2559	จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�าหรับรางวัลดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนให้เป็นแบบอย่างแก่บริษัทอื่นๆ	 รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนที่ไม่ได้ค�านึงถึงการเติบโตของผลตอบแทน
ทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังพิจารณาผลการด�าเนินงานด้าน	ESG	(Environmental,	Social,	Governance)	ประกอบด้วย		โดย
กระบวนการประเมนิเพือ่คดัเลอืกจะพจิารณาจากการตอบแบบประเมนิของบรษิทัจดทะเบยีนทีส่มคัรใจเข้าร่วมและมคีะแนนอย่างน้อยกึง่
หนึ่งในมิติเศรษฐกิจ	(รวมบรรษัทภิบาล)	สิ่งแวดล้อมและสังคม	
	 	 •			บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น	 “ด้านผลการด�าเนินงาน”	 (Outstanding	 Company	 Performance	 Awards)	 บริษัท	
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง	3,000-10,000	ล้านบาท	จากงาน	SET	Awards	2016
	 	 •			ดร.สมชาย	 ชุณหรัศมิ์	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น	 (Outstanding	 CEO	 Awards)		
จากงาน	SET	Awards	2016

 †	บริษัท พี. เอม.ฟูด จ�ากัด - บริษัทย่อย 
						 		 •			ได้รับรางวัล	 “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	 ประจ�าปี	 2559	 สถานประกอบ
การขนาดกลาง	ประเภทมสีหภาพ”	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่4	โดยวตัถปุระสงค์ของรางวลันี	้เพือ่เป็นการส่งเสรมิแรงงานสมัพนัธ์ในสถานประกอบ
กจิการให้นายจ้างลกูจ้าง	ตระหนกัถงึความส�าคญัในการเสรมิสร้างแรงงานสมัพนัธ์และการจดัสวสัดกิารแรงงานในสถานประกอบกจิการ
ด้วยการปรึกษาหารือร่วมกัน
							 	 •			เมื่อวันที	่28	กรกฎาคม	2559	ได้รับรางวัล	CSR	-	DIW	Continuous		ซึ่งเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที	่4	โดย
วัตถุประสงค์ของรางวลันีเ้พือ่ส่งเสรมิให้โรงงานอตุสาหกรรมให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและอยูร่่วมกบัชมุชนได้อย่างยัง่ยนืและพฒันา
ไปสู่	ISO	26000	(Social	Responsibility)

	 †	บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จ�ากัด - บริษัทย่อย 
	 	 •		 บริษัทได้ร่วมกับสถาบันอาหาร	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 เข้าร่วมโครงการ	 “พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย	 ให้
เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก”	ของปีงบประมาณ	2559	ในกิจกรรมด้านเพิ่มศักยภาพการผลิต	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โดยจัด
ท�าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ISO	14001:2015	
	 	 •		 บรษิทัได้รบัประกาศเกยีรตคิณุด้านผูท้�าคณุประโยชน์	รบัผดิชอบต่อสงัคม	(CSR)	ด้านการศกึษาประจ�าปี	2559	โดย
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ให้กับนักเรียน	โรงเรียนวัดโคธาราม	ต�าบลบางเพรียง	อ�าเภอบางบ่อ	จังหวัดสมุทรปราการ
	 	 •		 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ	 “อนุรักษ์พลังงาน”	 กับกรมส่งเสริมพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรม	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป	ลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน	โดยการใช้พลังงานความร้อน,	ไฟฟ้าให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	
และคุ้มค่าที่จะส่งผลให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
	 โครงสร้างของบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

PM
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง 

PMF
บจก.พี.เอม.ฟูด

100 %

Pci
บจก.พรีเมียร์ แคนนิ่ง 

อินดัสตรี้ 100 %

PFP
บจก.พรีเมียร์ โฟรเซ่น 

โพรดักส์ 100 %

PM SE
บจก.พีเอ็ม เอสอี

100 %
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	 บริษัท	 พรีเมียร์	 มาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค		
ซึ่งแบ่งได้เป็น	5	กลุ่มผลติภณัฑ์	ได้แก่	ผลิตภณัฑ์ขนมขบเคีย้ว	ผลิตภณัฑ์อาหารและเครื่องดืม่	ผลิตภณัฑ์ลูกอม	ผลิตภณัฑ์ยาและอาหาร
เสรมิ	ผลติภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน	โดยสนิค้าทีบ่รษัิทจดัจ�าหน่ายเป็นการจ�าหน่ายในประเทศทัง้หมด	ผ่านช่องทางการ
จัดจ�าหน่ายต่างๆ	ทั้งช่องทางการจ�าหน่ายแบบร้านค้าสมัยใหม่	(Modern	Trade)	ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	และ
รถขายเงินสด	(Cash	Van)		โดยมีร้านค้ากว่า	30,000	แห่งทั่วประเทศติดต่อค้าขายโดยตรงกับบริษัท	

	 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	4		แห่ง	คือ	บริษัท	พี.เอม.ฟูด	จ�ากัด	(PMF)	บริษัท	พรีเมียร	์แคนนิ่งอินดัสตรี้	จ�ากัด	(PCI)	
บรษิทั	พรีเมยีร์	 โฟรเซ่น	 โพรดกัส์	จ�ากดั	 (PFP)	และบรษิทั	พเีอม็เอสอ	ีจ�ากดั	 (PMSE)	 	ซึง่บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	100	ของทนุ	
จดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วในแต่ละบริษัท	บริษัทย่อยทั้ง	4	แห่ง	ประกอบธุรกิจดังนี้
	 1.	 	 บรษิทั	 พี.เอม.ฟดู	จ�ากดั	 (PMF)	ผลิตและจ�าหน่ายสนิค้าประเภทปลาเส้นและปลาแผ่น	ทีรู่จ้กักนัในชือ่	 “ปลาสวรรค์ทาโร”	
ผลิตภัณฑ์ของ	PMF	มีการจ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ	และได้มอบหมายให้บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้จัด
จ�าหน่ายภายในประเทศแต่เพียงผู้เดียว	
	 2.	 	 บริษัท	พรีเมียร์	 แคนนิ่ง	 อินดัสตรี้	 จ�ากัด	 (PCI)	 ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล	 (Sea	
Food)	ส�าเรจ็รปูอืน่ๆ	บรรจถุงุ	(Pouch)	และบรรจกุระป๋อง	(Canned)	ส�าหรบัอาหารคนและสตัว์เล้ียงภายใต้ตราสนิค้าของลูกค้า	ผลติภัณฑ์
ทั้งหมดจะส่งออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศทั้งในเอเชีย	ยุโรป	และตะวันออกกลาง		นอกจากนี้	PCI	ยังประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
ซอสมะเขือเทศ	 ซอสพริก	 และซอสปรุงรสอื่น	 อันได้แก่	 ซอสพริกไทยด�าและซอสสาหร่าย	 รวมทั้งทูน่าบรรจุถุง	 (Pouch)	 ภายใต้
เครื่องหมายการค้า	“คิงส์	คิทเช่น”		โดยมอบหมายให้	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าประเภท
ซอสแต่เพียงผู้เดียว
	 3.		บริษัท	พรีเมียร์	โฟรเซ่น	โพรดักส์	จ�ากัด	(PFP)	ผลิตอาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง	โดยผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า	นอกจากนี้
บริษัท	ให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น	รวมทั้งยังมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ	เพื่อเพิ่มรายได้และผลตอบแทน	
											4.		บริษัท	พีเอ็ม	เอสอี	จ�ากัด	(PM	SE)			ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ	10	เมษายน	2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและด�าเนินธุรกิจ
เพื่อสังคม	(Social	Enterprise)	เพื่อต่อยอด	คุณค่าหลักของบริษัทฯ	และกลุ่มบริษัทพรีเมียร	์ในด้านความยั่งยืนของสังคม	รวมถึงจัด
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ภายใต้ชื่อแบรนด์	“มีวนา”
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โดยในปี	2558	 ได้ลงทุนในบริษัท	กรีนเนท	 เอสอ	ีจ�ากัด	 (GNSE)โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	50	ทั้งนี้เป็นกิจการ	
เพือ่สงัคม	ด�าเนนิธรุกจิในการส่งเสรมิการปลกูกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่เพือ่เป็นการรกัษาระบบนเิวศน์และสิง่แวดล้อมในพืน้ทีต้่นน�า้
ล�าธารควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพกาแฟของเกษตรกรเข้าสู ่ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 เพื่อสร้างรายได้	
ทีย่ัง่ยนืให้แก่เกษตรกร	กาแฟอนิทรย์ีทีป่ลูกเพือ่การรกัษาป่าโดยการท�างานร่วมกบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องอย่างใกล้ชดินัน้		นอกจาก
จะเกดิประโยชน์ต่อสงัคมดงักล่าวมาข้างต้นแล้วยงัจะท�าให้ได้กาแฟทีด่	ีมีคณุภาพสงู		โดยทางบรษิทั	กรนีเนท	เอสอ	ีจ�ากดั		จะเป็นผูร้บัซือ้	
ผลผลิตกาแฟอินทรีย์ของเกษตรกรในระบบการค้าที่เป็นธรรม	และน�ามาแปรรูป

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท	พรีเมียร์	ฟิชชั่น	แคปปิตอล	จ�ากัด	 (PFC)	ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	
ให้ด�าเนนิการด้านงานบริหารและงานสนับสนุนแก่บริษทัและบรษัิทย่อย	ตามสญัญาว่าจ้างบรหิารและให้ค�าปรกึษาธรุกจิ	โดยขอบเขตการ

รายงานประจ�าปี 2559  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 36



ให้บริการของ	 PFC	 ครอบคลุมงานด้านต่างๆ	 ได้แก่	 งานด้านการบริหารและนโยบาย	 งานสนับสนุนด้านบัญชีและการเงิน		
ด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน	 ด้านระบบงานและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ์	 ซึ่งการว่าจ้างดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน	(outsourcing)	ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อใช้บริการจากหน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัท
พรีเมยีร์	ซ่ึงเป็นลกัษณะของการรวมศนูย์และแบ่งรบัภาระค่าใช้จ่ายร่วมกนั	(sharing	cost)	ตามขนาดและปรมิาณธรุกรรมของแต่ละบรษิทั	
เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาบุคลากรที่เพิ่มขึ้น	เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกๆ	ด้าน
	 อย่างไรก็ตาม	 การท�าสัญญากับ	 PFC	 ดังกล่าว	 ถือเป็นการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์กบับรษิทั	ซึง่บรษิทัต้องปฏิบติัตามนโยบาย	มาตรการ	และขัน้ตอนการท�ารายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครดั		นอกจากนีห้าก	
PFC	มกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดของสญัญาหรอืเง่ือนไขในการคดิค่าบรกิารกบับรษิทัและบรษิทัย่อย	บรษิทัจะน�ารายละเอยีดและเงือ่นไข
การเปลีย่นแปลงดงักล่าวเข้าทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาและให้ความเหน็ตามความเหมาะสมของสญัญาทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปทุกครั้งก่อนเข้าท�าสัญญาใหม่
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
        

 %  2559 2558 2557 

 ประเภทของรายได ้ ด�าเนิน การถือหุ้น ล้านบาท %  ล้านบาท % ล้านบาท  % 
  การโดย ของบริษัท 

	 ผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้า		 PM	/	PMF	 100.00	 3,191	 78.17	 3,194	 75.63	 3,155	 77.23
	 ผลิตอาหารปลาทูน่า	อาหาร	 PCI	 100.00	 860	 21.07	 1,005	 23.80	 905	 22.15
	 ทะเลส�าเร็จรูป	และซอส
	 ผลิตอาหารแช่แข็งและ	 PFP	 100.00	 31	 0.76	 24.00	 0.57	 25	 0.62
	 ให้บริการพื้นที่ห้องเย็น
	 รายได้อื่น	(โอนกลับค่าเผื่อ		 บริษัทและ	 	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 การด้อยค่าของเงินลงทุน)	 บริษัทย่อย	
	 รายได้รวม	 	 	 4,082	 100.00	 4,223	 100.00	 4,085	 100.00	
        

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า
           1)   ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
													 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ท�าธุรกิจการจัดจ�าหน่ายและการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
มาเป็นเวลากว่า	39	ป	ีจากความรู้ความช�านาญและการสร้างเครือข่ายการจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าประเภทต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นร้าน
ค้าปลีกสมัยใหม่	ร้านขายส่งทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่	รวมทั้งร้านค้าปลีกย่อยที่มีอยู่ทั่วประเทศ	ท�าให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ในวงการธุรกิจจัดจ�าหน่ายและตัวแทนจ�าหน่าย	และสามารถขยายขอบข่ายการด�าเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งจวบจนทุกวันนี้

รายงานประจ�าปี 2559  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 38



	 บริษัทได้แบ่งหมวดสินค้าที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันออกเป็น	5	กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ	ดังต่อไปนี้

             (1)  กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว  (Snack Product Group) สามารถแบ่งย่อยตามลักษณะแตกต่างของสินค้าจาก		
ผู้ผลิตแต่ละรายดังนี้
	 					†		 บริษัท	พี.	เอม.	ฟูด	จ�ากัด	(บริษัทย่อยของบริษัท)	ผู้ผลิตปลาสวรรค์	ตราทาโร	(Taro	fish	snack)	ที่ผลิตมาจาก
เนือ้ปลาบดจากปลาทะเล	 โดยสนิค้าทกุชนดิจะผลติภายใต้มาตรฐานทีเ่ข้มงวดทกุขัน้ตอน	 ในปัจจบุนันอกจากสนิค้าตรา	 “ทาโร”	 ท่ีรูจ้กักนั	
อย่างแพร่หลายแล้ว	ยังมีสินค้าตรา	“ทาโร	อบกรอบ”	และ	“ทาโรเอ็กไซด์”		อีกด้วย	โดยมีให้เลือกหลายรสชาต	ิประกอบด้วย	รสดั้งเดิม	
รสเข้มข้น	รสบาร์บีคิว	รสซูเปอร์แซบ	รสสโมคกี้แซลมอน	รสบาร์บีคิว&กิมจิ	รสสาหร่ายเกาหลี	เป็นต้น	รวมถึง	“ทาโร	แซนวิส”	สอดไส้
ชีสและงาด�า	อีกด้วย		นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด	ทาโรเคลือบชีส	รสออริจินอลและรสบาร์บีคิวซิลลี่
	 	 †			บริษัท	คาลบี้ธนาวัธน์	จ�ากัด	ผู้ผลิตสินค้าขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้าต่างๆ	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้งตรา	
“คาลบี้”	มีหลายรสชาติ	เช่น	รสดั้งเดิม	รสต้มย�า	รสสไปซี่โนริ	รสเกี๊ยวซ่า	และรสกุ้งพริกไทยด�า	เป็นต้น	ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งแท่งทอดกรอบ
ตรา	“แจ็กซ์”		ที่มาพร้อมน�้าจิ้มหลากหลายรสชาต	ิทั้งซอสมะเขือเทศ	ซอสพริกซอสบาร์บีคิว	ซอสมายองเนสครีม	ซอสน�้าจิ้มไก	่และซอส
แนวหวานอย่างช๊อกโกแลต		เลมอน	สตรอเบอร์รี	่นอกจากนีย้งัมผีลติภัณฑ์มนัฝรัง่แท่งทอดกรอบชนดิปรงุรสชาตใินตวัทัง้รสโนรสิาหร่าย	
รสพิซซ่า	 รสซอสมะเขือเทศ	รสอเมริกันเฟรนซ์ฟรายส์	 รสไส้กรอกชีส	 รสเกาหลีสไปซี่	 ตรา	 “แจ็กซ์	มิกซ์”	ผลิตภัณฑ์ขนมถั่วลันเตาอบ
กรอบตรา	 “บันบัน”	 รสดั้งเดิม	 รสโนริวาซาบิ	 รสชีสซี่บีน	 รสซุปข้าวโพด	 รสสไปซี่เทอริยากิ	 รสปูผัดผงกระหรี่	 และผลิตภัณฑ์ข้าวโพด	
อบกรอบตรา	“คิก	คิก”	รสสวีทคอร์น	รสชีส
	 	 †			บริษัท	น�าเชา	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	ผู้ผลิตขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบปรุงรส	 (Jasmine	Rice	Cracker)	ภายใต้
ตราสินค้า	“ชินมัย”	ได้แก่	รสต้นต�ารับ	รสสาหร่ายปรุงรส	และรสไส้กรอกมายองเนส	เป็นต้น
	 	 †			บริษัท	 เอสแอนด์พี	ซินดิเคท	จ�ากัด	 (มหาชน)	ผู้ผลิตสินค้าคุกกี้ภายใต้เครื่องหมาย	“เดลิโอ”	ซึ่งได้รับความนิยม
จากผู้บริโภคด้านรสชาติที่อร่อย	และคุณภาพสินค้าได้มาตรฐาน	มีให้เลือกหลายรสชาต	ิได้แก่	คุกกี้โฮมเมด,		คุกกี้เนย	คลาสสิคสไตล์,		
คุกกี้อิงลิสบิสกิตซีเลคชั่น
	 	 †		 บริษัท	 3	 เอ็มฟูด	 โปรดักส์	 จ�ากัด	ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มะขามหวานแปรรูป	ภายใต้ตราสินค้า	 “จี๊ดจ๊าด”	ซึ่งเกิดจาก
การน�าเนื้อมะขามคลุกเคล้าด้วยบ๊วยผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดได้มาตรฐานพร้อมบรรจุภัณฑ์ทันสมัย	มีทั้งรสบ๊วยและรสแซบ		
	 	 †			บรษิทั	เอส	พ	ีอาร์	ฟูด้	อนิดสัทร	ีจ�ากดั	ผูผ้ลติผลติภัณฑ์ขนมข้าวโพดอบกรอบ	ภายใต้ตราสนิค้า	“โคโคร”ิ	“โอโตร”ิ		
และตราสินค้า	“บิ๊กคาด้า”		ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ	มีประโยชน์	ใช้ข้าวและข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลักและมีให้เลือกในหลากหลายรสชาติ	

  (2)  ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  ได้แก	่ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซอสปรุงรส	ผักและผลไม้ดอง	กาแฟปรุงส�าเร็จ	
และอาหารพร้อมรับประทาน	โดยสินค้าในกลุ่มนี้	ได้แก่		
	 			 †		 บริษัท	 พรีเมียร์	 แคนนิ่ง	 อินดัสตรี้	 จ�ากัด	 (บริษัทย่อยของบริษัท)	 ผู้ผลิตซอสมะเขือเทศ	 ซอสพริก	 ภายใต้
เครื่องหมายการค้า	“คิงส์	คิทเช่น”	(King’s	Kitchen)	หรือใช้ชื่อย่อว่า	“KK”	โดยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี	จึงเปี่ยมไปด้วยรสชาติที่อร่อย
ได้มาตรฐาน	 มีทั้งบรรจุขวด	 ถุง	 กระป๋อง	 และแกลลอน	 ในขนาดต่างๆ	 เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค	 และช่องทาง	
Catering	อนัประกอบด้วยร้านอาหารและโรงแรม	อกีทัง้ยงัมผีลติภัณฑ์หอยลายปรงุรส,		หอยลายสมนุไพรบรรจกุระป๋อง		และมผีลติภัณฑ์
ปลาทูน่าครีบเหลืองในน�า้มันดอกทานตะวันบรรจุถุง	(Pouch)	อีกด้วย
	 	 †		 บริษัท	ล�าปางฟู้ดโปรดักส์	จ�ากัด	ผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า	“แม่จินต์”	และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ	
เช่น	“J.F.Farm”	และ	“LCC”	ในการผลิตจะคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี		พร้อมความใส่ใจในความสะอาดทุกขั้นตอน	สินค้าที่จัดจ�าหน่าย	ได้แก่	
กระเทียมโทนดอง	กระเทียมดอง	ขิงดอง	ผักกาดดอง	บ๊วยดอง	มะนาวดอง		และผลไม้กระป๋อง	เช่น	ข้าวโพดหวาน	เงาะ	ลิ้นจี่	และล�าไย	
เป็นต้น
	 	 †		 บริษัท	เค.ที.วาย.ฟู๊ด	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ผู้ผลิตกาแฟ	3	IN	1	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“บัดดี้ดีน”
	 	 †		บริษัท	เอราวัณอินเตอร์ฟูด	จ�ากัด	ผู้ผลิตวุ้นเส้น	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“ชอ	ช้าง”	เหมาะส�าหรับการปรุงอาหาร
ทุกประเภท	เช่น	ต้ม	ผัด	อบ	และย�า
	 	 †	บริษัท	สินวารีพัฒนา	จ�ากัด	ผู้ผลิตน�้าปลาแท้	ซีอิ้วขาว	และซอสหอยนางรม	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“เมกาเชฟ”			
	 		 †		 บริษัท	เซ็ปเป้	จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้ผลิตเครื่องดื่มว่านหางจระเข	้ผสมกลิ่นผลไม	้ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“เซ็ปเป้	
อโล	เวร่า”	และนอกจากนีย้งัเป็นผูผ้ลติกาแฟปรงุส�าเรจ็ชนดิผงและกาแฟบรรจกุระป๋อง	ส�าหรบัผูท้ีห่่วงใยสขุภาพภายใต้เครือ่งหมายการค้า	
“เพรียว”	
	 					†		 บริษัท	 ซันซอส	อุตสาหกรรมอาหาร	 จ�ากัด	ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้า	 “ซันซอส”	ประกอบด้วยสินค้าประเภท	
น�้าจิ้ม	เช่น	น�า้จิ้มสุกี้		น�า้จิ้มย�าส�าเร็จรูป		น�้าจิ้มซีฟู้ด

ANNUAL REPORT 2016  PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED 39



              (3)  ผลิตภัณฑ์ลูกอม สินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่
	 	 †	 บริษัท	โอสถสภา	จ�ากัด	ผู้ผลิตลูกอมเนื้อแข็ง	(Hard	Boiled	Candy)	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“โอเล่”	ทุกรส
และทุกขนาดบรรจุ	 สินค้าดังกล่าวมีรสผลไม้ต่างๆ	 เช่น	 รสสตรอเบอรี่	 รสเลมอน	 รสสละ	 รสกีวีแอปเปิ้ลซูเปอร์สตรอเบอร์รี่	 และกลิ่น
มะนาวโซดา	เป็นต้น	และมีสินค้าในกลุ่ม	 “โอเล่บิวตี้”	 ลูกอมเม็ดแข็งที่เพิ่มคุณประโยชน์	 ไม่มีส่วนผสมของน�้าตาล	 และเพิ่มสาร	
คอลลาเจน	“โอเล่	บวิต้ี	วิง้ก้ีอาย”	ลูกอมแท่งเนือ้นุม่	(Soft	Candy)	ผสมเนือ้ผลไม้	ปราศจากน�า้ตาล	รสสตรอเบอร์รีแ่ละรสกวีี	และลกูอม
เคี้ยวหนึบ	“โอเล่	วิ้งกี้อายโกโก	้ฟรุต”	กลิ่นส้มผสมโก้โก้และกลิ่นสตรอเบอรี่ผสมโก้โก้		
	 	 †	 ลกูอม	“คอริฟิน-ซ”ี		ลกูอมทีม่คีณุสมบตัิชว่ยบรรเทาการระคายคอ	ชุม่คอ	ซึง่บรษิัทเป็นเจ้าของเครือ่งหมายการค้า	
“คอริฟิน-ซี”	มีรสชาติหลากหลาย	เช่น	รสเมนทอล	รสคลาสสิค	รสเชอรี่มิ้นท์	รสสโนวี่มิ้นท์	และรสเลมอนฮันนี่	เป็นต้น
	 	 †	บริษัท	 B-ONE	 จ�ากัด	 ผู้น�าเข้าลูกอมช็อคโกแลต	 ภายใต้เครื่องหมายการค้า	 “ช็อคโก-บี้”	 และกลุ่มสินค้า	
มาร์ชแมลโลว์	ภายใต้ตราสินค้า	B-ONE

  (4)  ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ได้แก	่ยาอม	ยาธาต	ุและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ	ผลิตโดยบริษัท	โอสถสภา	จ�ากัด		
ประกอบด้วย	 พิมเสนเจล	 ยาธาตุ4	 	 ยาแก้ปวดพาราเซต	 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม	 ตรา	 ”แบนเนอร์โปรตีน”	 น�้ายาอุทัยทิพย์	 ยูทิปเจล		
เมด็อมตรา	“โบตนั”	แบบดัง้เดมิ	เมด็อมตรา	“โบตันมิน้ท์บอล”	รสดัง้เดมิ	รสนาโนไอซ์	รสมกิซ์เบอร์รี	่และลกูอมผสมวติามนิซ	ี“โบตนั”	
กลิ่นซุปเปอร์เลมอนและกลิ่นซุปเปอร์กีวีแอปเปิ้ล

   (5)  ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน (Personal care and Household Product)  โดยสินค้าใน
กลุ่มได้แก	่
	 	 †		 บริษัท	 สยามกรีน	คอนซูเมอร์	 โพรดักส์	 จ�ากัด	ผู้แต่งตั้งบริษัท	พรีเมียร์	 มาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้จัด
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน	“ดาร์ลี่”	ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมานาน	มีหลากหลายรสชาต	ิทั้งรสดับเบิ้ลแอ็คชั่น	
รสทีแคร	์รสเลมอนต์มิ้นไวท	์ดาร์ลี่เอนนาเมล	โพรเทค,	ดาร์ลี่เอ็กซ์เปิร์ทไวท์	และดาร์ลี่ดับเบิ้ลแอ็คชั่น	เกลือกัมแคร์
																	†	 บรษิทั	แจ๊กเจยีอตุสาหกรรม	(ไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)		ผูผ้ลติพลาสเตอร์	ตรา“เทนโซพล๊าส”	และ	ตรา	“ไทเกอร์พล๊าส”	
รวมถึง	แป้ง,	สบู่หอมและครีมอาบน�้าตรา“ตาบู”,	น�้ามันยูคาลิปตัสชนิดสเปรย์ตรา“จิงโจ้”	และ	น�้ามันไฟแช็ค	ตรา“รอนสัน”	นอกจากนี้
ยังมีสินค้าลูกอม	“เจสัน	จูจุ๊บ”	รสแบล็ค	เชอรรี่	และรสลิโคริช	(ชะเอม)
	 	 †	 บริษัท	เอ	พลัส	ซัพพลาย	จ�ากัด	ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้า	“เอบอนเน่”	เช่น	โลชั่น	สบู่	เกลือสปาขัดผิว	และ
เกลืออาบน�้า
	 	 †	 บริษัท	 พีแซท	 คัสสัน	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้า	 “คัสสัน”	 ได้แก่	 สบู่ก้อน	 ครีมอาบน�้า	
เจลอาบน�้า	บอดี้บัตเตอร์	ผลิตภัณฑ์ส�าหรับเด็ก	อาทิ	แป้ง	โลชั่น	สบู่เหลว	ออยล์	เบบี้ไวพ์ผ้าเช็ดท�าความสะอาด	น�้ายาล้างมือแคเร็กซ์	
น�า้ยาล้างจานมอร์นิ่งเฟรช		
 2) คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย
		 	 บรษิทัเน้นให้ความส�าคญัด้านคณุภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑ์	และสิง่ทีย่ดึมัน่มาโดยตลอด	คอื	“ต้องเป็นผลติภัณฑ์
ที่ให้คุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้สินค้าอย่างแท้จริง”	ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดระบบการตรวจสอบสภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ผลติอย่างเคร่งครดั	ซึง่เป็นสิง่ทีส่ร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้รโิภคถงึคณุภาพและมาตรฐานของผลติภัณฑ์ภายใต้การจดัจ�าหน่ายของบรษิทั
มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
		 	 นอกจากนี	้บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บสินค้าที่ดีและมีมาตรฐาน	ซึ่งบริษัทให้ความส�าคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนงานอื่น	โดย
บริษัทได้จัดระบบการเก็บสินค้าที่มีความทันสมัย	 สามารถตรวจเช็คสินค้าในคลังได้อย่างถูกต้อง	 แม่นย�า	 การจัดส่งสินค้าจึงมีความ	
คล่องตัว	สะดวก	รวดเร็ว	สินค้าส่งถึงมือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์และตรงตามก�าหนดเวลา
 3) การตลาดและการแข่งขัน 
  (1)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
	 							ในปัจจุบัน	บริษัทพรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดได้ว่าเป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นน�าแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย	โดยมีบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน	เช่น	บริษัท	ดีทแฮล์ม	จ�ากัด	บริษัทเบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งแต่	
ละรายมคีวามช�านาญ	มกีลยทุธ์การจ�าหน่ายสนิค้า	และมเีครอืขา่ยในการจดัจ�าหนา่ยครอบคลมุทัว่ประเทศ		ดงันัน้การเขา้มาแขง่ขนัของ
ผู้ประกอบการรายใหม่อาจท�าได้ยาก	 เพราะจ�าเป็นต้องมฐีานข้อมลูลกูค้า	 ช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้กบัร้านค้าต่างๆอย่างเข้มแขง็	 อกีทัง้	
มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้ามาเป็นระยะเวลานาน	ซึง่การลงทนุสร้างเครอืข่ายการจัดจ�าหน่ายทีเ่ข้มแข็งนัน้	ต้องอาศยัทมีงานการขายและ
การตลาดมืออาชีพ	ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายประสบความส�าเร็จ
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	 							ส�าหรับธุรกิจขนมขบเคี้ยวมีสภาพการแข่งขันรุนแรง	โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ	เป็นเจ้าตลาดในตลาดขนมขบเคี้ยว
แต่ละประเภท	เช่น	ขนมขบเคีย้วประเภทมนัฝรัง่	มบีรษิทั	ฟรโิต-เลย์	จ�ากดั	เป็นผูน้�าตลาด	ขนมขบเคีย้วประเภทปลาสวรรค์	(Fish	Snack)	
มีบริษัท	พี.เอม.ฟูด	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ผลิตปลาสวรรค์ภายใต้ตราสินค้า					“ทาโร”	เป็นผู้น�าตลาด		โดยผู้น�าแต่ละตลาดมีสินค้าที่มีความ
เข้มแข็งของแบรนด์สูง		ดังนั้นผู้ประกอบการรายใหม่ที่
ต้องการเข้ามาสู่ธุรกิจขนมขบเคี้ยว	จะต้องใช้เงินลงทุนและมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดจ�านวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
ให้ผลติภัณฑ์ได้รับการตอบรบัทีด่จีากผูบ้รโิภค	นอกจากนีก้ารแข่งขนัส่วนใหญ่ของผูป้ระกอบการในตลาดขนมขบเคีย้วจะเน้นการน�าเสนอ
รสชาติความอร่อย	 หรือแจกของแถม	 เพื่อจูงใจให้เด็ก	 วัยรุ่น	 ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีความสนใจบริโภค	 และซื้อสินค้ามากขึ้น		
ดังนั้นการคิดค้นและน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ออกสู่ตลาดจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกระตุ้นยอดขาย	 	 และสร้างการจดจ�าของยี่ห้อให้อยู่	
ในใจของผู้บริโภคในระยะยาว
  (2)  แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
	 	 เพือ่เป็นการตอบสนองความต้องการของลกูค้าทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	จงึเป็นทีค่าดหมายว่าผูผ้ลติสนิค้าโดย
เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคจะยังคงแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ออกสู่ตลาด	 และต้องมีเครือข่ายในการกระจายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคอย่าง	
ทั่วถึง	 ดังนั้นผู้ผลิตเหล่านี้ย่อมเห็นถึงความจ�าเป็นในการว่าจ้างตัวแทนจัดจ�าหน่ายสินค้า	 เพื่อที่จะสามารถควบคุมต้นทุนในการบริหาร
ด้านการขายและการตลาดได้ดียิ่งขึ้น	เช่น	ค่าน�าเข้าสินค้า	(Listing	Fee)	ในช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม	่(Modern	Trade)	ค่าใช้จ่ายใน
การกระจายสินค้า	 ค่าส่งเสริมการขาย	 เป็นต้น	 นอกจากนี้จากกระแสการบริโภคที่ห่วงใยสุขภาพมากขึ้น	 ท�าให้ผู้ประกอบการต้องเร่ง
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์	หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	เพื่อให้ทันกับพฤติกรรมการผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	
	 	 ในอีกด้านหนึ่งของการแข่งขันนั้น	 ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวต่างๆ	 อาจต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การเติบโตของตลาด	 คือ	 การที่คณะกรรมการอาหารและยา	 หรือ	 อย.	 ได้ออกมาตรการเข้มงวดกับสินค้าขนมขบเคี้ยวมากขึ้น	 เช่น		
การเพิ่มมาตรการควบคุมการโฆษณาขนมในรายการเด็ก	และการห้ามแจกของแถมในภาชนะบรรจุ	เป็นต้น	
	 	 อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ปลาเส้นตรา	“ทาโร”	ภายใต้การผลิตของบริษัท	พี.เอม.ฟูด	จ�ากัด	ไม่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้	
เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตจากเนื้อปลา	 ให้คุณค่าทางโภชนาการ	 อุดมไปด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 จึงเป็นสินค้าที่ตอบรับกับ
กระแสการบริโภคในปัจจุบันที่เน้นอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น	
	 	 ในตลาดอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวมีการแข่งขันกันสูงและเป็นอุตสาหกรรมที่มีคู่แข่งขันจ�านวนมากราย	 เน่ืองจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้ง่ายไม่จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี่ที่ซับซ้อน
	 	 ตลาดขนมขบเคี้ยวในป	ี2559	มีมูลค่าตลาดประมาณ		30,634	ล้านบาท	(ข้อมูลจากบริษัทวิจัย	:	Nielsen		ณ	ธันวาคม	
2559)	โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ	4.6	โดยตลาดขนมขบเคี้ยวมีการแบ่งกลุ่มและมีส่วนแบ่ง	ดังนี้

 รายการ ส่วนแบ่งของแต่ละกลุ่มสินค้า ( % )

			 กลุ่มขนมมันฝรั่ง	(Potato)	 31.8
			 กลุ่มขนมขึ้นรูป	(Extruded)	 31.2
			 กลุ่มถั่ว	(Nuts)	 13.9
			 กลุ่มปลาเส้น	(Fisk	snack)	 8.9
			 กลุ่มปลาหมึก	(Cuttlefish)	 5.4
			 กลุ่มข้าวเกรียบกุ้ง	(Prawn	cracker)	 3.9
			 กลุ่มข้าวกรอบ	(Rice	cracker)	 3.9
			 กลุ่มข้าวโพด	(Popcorn)	 1.0

	 	 อตัราการเตบิโตของตลาดขนมขบเคีย้วในปี	2559		ยงัมอีตัราการเตบิโตพอสมควรในช่องทางโมเดร์ินเทรด		อนัมสีาเหตุ
มาจากมีการเพิ่มรายการส่งเสริมการขายมากยิ่งขึ้น	 ทั้งรายการลด	 แลก	 แจก	 แถมต่างๆ	 แต่ในช่องทางร้านค้าดั้งเดิมยอดขายลดลง		
จากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว	ส่งผลให้ในแต่ละช่องทางมีอัตราการเติบโตดังนี	้	
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	 						†		ช่องทางคอนวีเนียนสโตร์		 มีมูลค่าการเติบโตเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ		10.5		เมื่อเทียบกับปีก่อน
	 					†		ช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ต	/	ซุปเปอร์มาร์เก็ต		 มีมูลค่าการเติบโตเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ		8.5		เมื่อเทียบกับปีก่อน
	 					†		ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม		 มีมูลค่าการเติบโตลดลงที่ร้อยละ			 4.8		เมื่อเทียบกับปีก่อน
	 	 ในปัจจุบัน	 บริษัทพรีเมียร์	 มาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีสินค้าที่จัดจ�าหน่ายอยู่ในกลุ่มขนมขึ้นรูป	 กลุ่มปลาเส้น		
กลุม่ข้าวเกรยีบกุง้	และกลุ่มข้าวกรอบ	โดยยอดขายรวมของบรษิทัในอตุสาหกรรมนี	้บรษิทัจดัได้ว่าตดิอนัดบั	1	ใน	3	ของ	บรษิทั	ทีม่ยีอด
จ�าหน่ายสูงสุด		
  (3)  กลยุทธ์การแข่งขัน
	 	 บริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคมาเป็นเวลานานกว่า	 39	 ปี				
สนิค้าทีบ่ริษทัจดัจ�าหน่ายเป็นสนิค้าทีม่ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมของตลาด		บรษิทัได้ให้ความส�าคญักบัภาพลกัษณ์ของสนิค้าทีเ่น้นคณุภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าที่ลูกค้าสามารถหาซื้อได้ง่าย		
	 	 บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด	ดังนี้
    ด้านผลิตภัณฑ์
											 	 	 †			 เน้นประโยชน์ของผู้บริโภคที่ต้องได้รับทั้งคุณภาพ	รสชาติ	และคุณค่าทางโภชนาการ	โดยมีราคาเทียบเคียง
ได้กับคู่แข่งในตลาด
			 	 	 †			 ร่วมวางแผนกบัผูผ้ลติในการพฒันาและแนะน�าผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	ออกสูต่ลาดตามความเหมาะสม	โดยพจิารณา
จากสภาพตลาดและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก
	 	 	 †			 ร่วมพัฒนาและช่วยเหลือสินค้าชุมชน	 หรือสินค้ากลุ่มโอท๊อปที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อ
ช่วยพัฒนากระจายรายได้สู่ชุมชน
    ด้านช่องทางการกระจายสินค้า 
	 	 	 †		 เน้นการให้บรกิารทีด่ทีีส่ดุแก่ลกูค้าเพือ่ให้ลกูค้าเกดิความสะดวกสบายในการสัง่ซือ้สนิค้า	และการได้รบัสนิค้า
อย่างรวดเร็วและตรงเวลา
	 	 	 †			ลดความสูญเสียโอกาสในการขายของร้านค้าในกรณีที่สินค้าขาดสต็อก	 	 ด้วยการติดตามข้อมูล	 วิเคราะห์
และประเมินการขายอย่างใกล้ชิด	เพื่อให้ร้านค้ามีสินค้าหมุนเวียนอย่างเพียงพอ
	 	 	 †		 จัดโปรแกรมพิเศษส�าหรับอ�านวยความสะดวกร้านค้าใหญ่ในโครงการ	Platinum	Customer		เพื่อให้ลูกค้า
กลุ่มนี้ได้รับความรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า	มีสินค้าพร้อมส่ง	วงเงินเครดิตเทอมที่เหมาะสม	เป็นต้น				
								 					 	 †	 จดัเตรยีมสนิค้าให้เพยีงพอกับความต้องการของลูกค้า	โดยการวางแผนการตลาดร่วมกับผูผ้ลิต	รวมทัง้การ
วิเคราะห์และประเมินยอดขายและยอดสั่งซื้อเป็นระยะๆ
									 					 	 †				วางแผนร่วมกบัผูผ้ลติในการโฆษณา	ส่งเสรมิการขาย	และการจดักจิกรรมร่วมกบัร้านค้าอย่างต่อเนือ่ง		เพือ่
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท	 ร้านค้า	 และผู้บริโภค	 เพื่อกระตุ้นยอดขายเป็นระยะๆ	 รวมทั้งจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายเพื่อ
สร้างยอดขายและฐานลูกค้าใหม่ๆ	โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด
						 					 	 †			 เน้นการพัฒนาคุณภาพและทักษะของพนักงานขาย	รวมทั้งสร้างเครือข่าย	(Network)	ของพนักงานขาย
ในการรับส่งข้อมูลกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนการสร้างความคุ้นเคยและสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
	 	 	 ในส่วนของระบบการควบคุม	ดูแล	กระบวนการการท�างานให้มีประสิทธิภาพ		ทางบริษัทได้มีก�าหนดแนวทางการ
ท�างานที่ชัดเจน	เป็นระบบ	และมีตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานในหลายๆ	ส่วนด้วยกัน		อาทิเช่น	
	 	 	 	 •	อายุสินค้า	ในร้านค้า		เพื่อดูแลและควบคุมในเรื่องคุณภาพ	และรสชาติสินค้า
	 	 	 	 •	ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า		เพื่อน�ามาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
	 	 	 	 •	จ�านวนสินค้ารับคืนและสินค้าเสีย		เพื่อควบคุมการขายให้มีคุณภาพ	และลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
	 	 	 	 •	จ�านวนชั่วโมงอบรมพนักงาน		เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
	 	 	 	 •	ขยายการท�าตลาดและยอดขายในต่างประเทศ	โดยเฉพาะในกกลุ่ม	AEC
           4)   ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
													 ปัจจุบันนี้สินค้าของบริษัทได้จัดจ�าหน่ายโดยตรงไปยังร้านค้ากว่า	30,000	แห่งทั่วประเทศ	ประกอบด้วย	ร้านค้าขายส่ง
ซ่ึงจะท�าหน้าทีก่ระจายสนิค้าต่อไปยงัร้านค้าย่อยๆ	ตลอดจนผูบ้รโิภคสดุท้าย	และยังมีร้านค้าขายปลีก	ทัง้ขนาดใหญ่และร้านค้าย่อยทัว่ไป	
ดังนั้น	บริษัทจึงได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกเป็น	2	กลุ่มหลัก	ได้แก	่กลุ่มร้านค้า	(Outlets)	และผู้บริโภค	(Consumers)
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	 	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทร้านค้า	ได้แก	่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่	 (Modern	Trade)	ที่มีเครือข่ายสาขาครอบคลุมเกือบ
ทุกจงัหวดั	และช่องทางร้านค้าแบบดัง้เดมิ	(Traditional	Trade)	ซึง่มีการติดต่อซือ้ขายกับบรษัิทมายาวนาน	ประกอบด้วยร้านค้าส่งขนาด
กลางและขนาดใหญ่รวมทั้งร้านค้าย่อยทั่วไป
	 	 ส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายนั้นจะมีความหลากหลายโดยขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มไหน	
เป็นหลกั	เช่นในกรณขีองสนิค้าขนมขบเคีย้วกจ็ะมตีัง้แต่วยัเดก็	วยัรุน่	และวยัท�างาน	ในขณะทีส่นิค้าประเภทอาหารและของใช้ในครวัเรอืน	
นั้นจะเน้นไปที่กลุ่มแม่บ้านและครอบครัวทันสมัย	เป็นต้น
													 เพือ่การเติบโตทีย่ัง่ยนืและมัน่คง	บรษิทัฯ	เลง็เหน็ความส�าคญัของ	การสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้าทกุๆ	กลุม่	
จงึได้มกีารจดัท�าวจิยั	ส�ารวจความพงึพอใจจากร้านค้า	และผูบ้รโิภค	อย่างต่อเนือ่งและเป็นประจ�าทกุปี			พร้อมน�าผลวจิยัมาเพือ่ปรบัปรงุ
และพัฒนาทั้งในด้านสินค้า	กระบวนการท�างาน		ฯลฯ		ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ	ISO	9001:	2008		อย่างสม�า่เสมอ
 5)   การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย 
	 	 บริษัทจัดจ�าหน่ายสินค้าทั้งแบบเงินสด	และการให้เครดิตทางการค้าให้กับเครือข่ายร้านค้าตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อก่อน
หน้าน้ี	 ทั้งน้ี	 บริษัทได้แบ่งความรับผิดชอบของทีมงานด้านการขายออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 ฝ่ายขายกรุงเทพฯ	 และฝ่ายขายต่างจังหวัด	
ครอบคลมุในทกุภาคของประเทศ	โดยทมีงานขายทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญเหล่านีจ้ะท�าหน้าทีเ่ยีย่มร้านค้าและตดิต่อประสาน
งานการขายกับร้านค้าต่างๆ	 ก่อนที่สินค้าจะกระจายไปสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง	 ทั้งนี้บริษัทได้น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ส�าหรับการ	
รับค�าสัง่ซ้ือ	การตรวจสอบข้อมลู	การออกเอกสารการขาย	การจดัส่งสนิค้า	รวมทัง้การด�าเนนิงานด้านต่างๆ	ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	
	 	 ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ดังนี้

              (1) ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) ประกอบด้วย	 ร้านค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต	 ซุปเปอร์มาร์เก็ต	 เช่น	
โลตัส	บิ๊กซี		ท็อปส์		และ	The	Mall	เป็นต้น		ร้านค้าประเภทคอนวีเนียนสโตร์	และ	Gas	Station	Store	เช่น		เซเว่น-อีเลฟเว่น	แฟมิลี่
มาร์ท	จิ๊ฟฟี่	สตาร์มาร์ท	เป็นต้น		และร้านค้า	CASH	AND	CARRY	อันได้แก่	แม็คโคร	โดยบริษัทจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามที่ตกลง
กนั	ซึง่โดยส่วนใหญ่จะสง่โดยตรงไปยงัศนูยก์ระจายสนิค้า	(Distribution	Center)	ของลกูค้าแตล่ะรายทีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ	และตา่งจงัหวดั				

              (2)   ร้านค้าส่งและปลีกแบบดั้งเดิม (traditional trade)  ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่งทั้งขนาดใหญ่	ขนาดกลางและ
ร้านค้าย่อยทั่วไป	ที่กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ	โดยพนักงานขายของบริษัทจะเข้าเยี่ยมและติดต่องานอย่างสม�า่เสมอ	

             (3) รถขายเงนิสด (cash Van) เป็นการขายสนิค้าให้กบัร้านค้าย่อยแบบเกบ็เงนิสดโดยใช้หน่วยรถขนาดต่างๆ	ตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่	 การตระเวนเยี่ยมเยียนและเสนอขายสินค้าให้กับร้านค้าย่อยเหล่านี้จะกระท�าเป็นรอบๆ	 อย่างสม�่าเสมอ	
ในปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าประเภทนี้มากกว่า	20,000	รายทั่วประเทศ
            6) การจัดหาผลิตภัณฑ์      
	 	 สินค้าที่บริษัทจัดจ�าหน่ายมีทั้งสินค้าที่ผลิตจากบริษัทในเครือ	 และจากผู้ผลิตภายนอก	 อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบาย	
มุง่เน้นการจดัจ�าหน่าย		และเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภคทีม่คีณุภาพ	และมคีวามหลากหลายของประเภทสนิค้า		โดยบรษิทั
จะคัดเลือกผู้ผลิตตามความสามารถ	และศักยภาพของผู้ผลิต		คุณภาพของสินค้าตลอดจนพิจารณานโยบายการสนับสนุนการขาย	และ
การท�าตลาด	ซึ่งผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้มีท้ังที่ติดต่อร่วมงานกันมาเป็นระยะเวลานาน	และที่เป็นคู่ค้าใหม่ๆ		ทั้งนี้บริษัทได้ค�านึงถึงคุณภาพ
ของความสมัพนัธ์ในระยะยาวมากกว่าด้านปรมิาณของจ�านวนคูค้่า	จงึท�าให้การด�าเนนิงานและการแก้ปัญหาได้รบัการสนบัสนนุจากคูค้่า
เป็นอย่างดี
	 	 ในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อมาจ�าหน่ายต่อให้กับลูกค้านั้น	 บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณ	
ทีเ่หมาะสม	โดยพจิารณาจากปรมิาณสนิค้าคงคลงั	การคาดการณ์แนวโน้มความต้องการของตลาดและรายการส่งเสรมิการขายทีเ่ก่ียวข้อง	
เพือ่จดัเตรียมสนิค้าให้เพยีงพอต่อการจ�าหน่ายในแต่ละรอบของการขาย	 ลดการสญูเสยีโอกาสในการขายสนิค้าในกรณสีนิค้ามไีม่เพยีงพอ		
ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าในคลังไม่ให้มีมากจนเกินไปอันจะส่งผลให้เกิดการเสียหายจากการมีอายุสินค้าคงค้างเป็น
ระยะเวลาที่นานเกินไป		

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
 1) ลักษณะผลิตภัณฑ์
													 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารด�าเนินการโดยบริษัทย่อยทั้ง	3	แห่ง	คือ	บริษัท	พี.เอม.ฟูด	จ�ากัด	(PMF)	บริษัท	
พรีเมียร์	แคนนิ่ง	อินดัสตรี้	จ�ากัด	(PCI)	และบริษัท	พรีเมียร์	โฟรเซ่น	โพรดักส์	จ�ากัด	(PFP)	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต

	 (1)	ปลาเส้น	ปลาแผ่น	และ	ปลาอบกรอบ	 PMF
	 (2)	ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส�าเร็จรูป	 PCI
	 (3)	ซอสมะเขือเทศ	ซอสพริก		 PCI
	 (4)	ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง	 PFP

    (1)  ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น ปลาแผ่น  และปลาอบกรอบ 
	 	 	 ผลิตภัณฑ์ปลาเส้นและปลาแผ่นซึ่งผลิตโดย	PMF	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนยอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์
อื่นๆ	ที่บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดจ�าหน่าย
	 	 	 ผลติภณัฑ์ปลาเส้น	ปลาแผ่น	และปลาอบกรอบของ	PMF	เป็นทีรู่จ้กัอย่างทัว่ไปในนามปลาสวรรค์ตรา	“ทาโร”		เป็น
สินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางอาหารสูง	ผลิตจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง	 (Surimi)	 	จากปลาทะเลที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดี
น�ามาผ่านกระบวนการผลิตพร้อมทั้งปรุงรสชาติในลักษณะต่างๆ	กัน		ได้แก่	รสดั้งเดิม	รสเข้มข้น	รสบาร์บีคิว	รสซูเปอร์แซบ	รสสโมคกี้	
แซลมอน	รสบาร์บีคิว&กิมจ	ิรสพิซซ่า	รสปลาย่างญี่ปุ่น	รสแกงกะหรี่ญี่ปุ่น	และปลาเส้นชุบน�้าจิ้ม	รสน�้าจิ้มเผ็ดเกาหล	ีเป็นต้น		ภายใต้ชื่อ
ตราสินค้าต่างๆ	กัน	เช่น	ทาโร		ทาโรเอ็กไซท	์ทาโรอบกรอบ	รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่	ได้แก่	ปลาเส้นสอดไส้ชีส	และปลาเส้นสอดไส้งาด�า	
เป็นต้น	จัดเป็นสินค้าที่มีปริมาณไขมันต�่าและเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง	สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาสทั้งเด็ก	วัยรุ่น	และผู้ใหญ่	และ
ด้วยคณุภาพของสนิค้าทีม่ชีือ่เสยีงมาช้านาน	จงึท�าให้ผลติภัณฑ์ปลาเส้น	“ตราทาโร”	สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหนึง่ของ
ขนมขบเคี้ยวประเภท	Fish	Snack	มาอย่างต่อเนื่อง
	 	 	 สินค้าทุกตัวได้ผ่านการผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภค	 มีกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพและความสะอาดทุกขั้นตอน	โดย	PMF	ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ	ดังต่อไปนี้			
										 	 	 †		ISO	9001:2008	ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพจาก	SGS	(Thailand)	Limited		ซึ่งเป็น
ระบบมาตรฐานสากลที่จะท�าให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์มีความสม�่าเสมอและมีมาตรฐานเดียวกัน
													 	 †		ISO	22000:2005	ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร	(Food	Safety)	จาก	
SGS	(Thailand)	Limited			ซึง่เป็นระบบทีไ่ด้รบัการพฒันาขึน้โดยผูเ้ชีย่วชาญจากอตุสาหกรรมอาหารตวัแทนขององค์กรระหว่างประเทศ	
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า	ทุกผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค
													 	 †		ISO	14001:2004	ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจาก		SGS	(Thailand)	Limited		ซึ่ง
เป็นระบบทีย่อมรบัอยา่งแพรห่ลายในระดบันานาชาติ	และบรษิทัมนีโยบายในการรกัษาสภาพแวดล้อมทัง้ภายในชมุชนอนัเป็นทีต่ัง้บรษิทั	
และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
													 	 †			Hazard	Analysis	Critical	Control	Point	(HACCP)	จากกรมประมง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และจาก	
SGS	 /ACFS	 Thailand	 โดยเป็นการรับรองระบบที่เน้นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นส�าคัญ	 	 ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงจุดอันตรายและ	
จดุวกิฤตทิีต้่องควบคมุ		ตลอดจนก�าหนดวธิกีารป้องกนัและแก้ไขในจดุวกิฤตนิัน้ๆ	เพือ่ให้มคีวามปลอดภยัและได้มาตรฐานตามหลกัสากล	
													 	 †		Good	Manufacturing	Practices	(GMP)	จากกรมประมง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และจาก	SGS	/
ACFS	Thailand	โดยถือว่าเป็นบริษัทที่มีการควบคุมทางชีวอนามัยที่ดีในการผลิต		
											 	 	 †		หนังสือรับรอง	Thailand’s	Brand	เพื่อรับรองการเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีคุณภาพสูง
	 	 	 †		หนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย	“ฮาลาล”	จากส�านักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย		
เพื่อรับรองว่าบริษัทได้ด�าเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
													 	 †	 ห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 ของบริษัท	 พี.เอม.ฟูด	 ได้รับการรับรองมาตรฐาน	 GLP	
(Good	Lab	Practice)	ภายใต้การรับรองโดยกรมประมง	ซึ่งมาตรฐาน	GLP	แสดงถึงบริษัทที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการที่
มีการวางแผนและกิจกรรมการท�างานอย่างเป็นระบบ	ท�าให้มั่นใจได้ว่าผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการดังกล่าวเป็นที่น่าเชื่อถือ	สามารถ
ตรวจสอบได้
															 	 †	 มาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขยีว	(Green	Industry)	ระดบั	3	จากกระทรวงอตุสาหกรรม	ว่าด้วยการบรหิารจดัการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ	มีการติดตามประเมินผล	และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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														 	 นอกจากนี	้PMF	ยังได้น�าเอาระบบการบริหาร	Supply	Chain	มาใช	้เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ	มาถึงกระบวนการ
ผลิต	กระบวนการโลจสิติกส์	รวมท้ังกระบวนการขายและการตลาด	โดยมเีป้าหมายทางธรุกจิคอืผลติภัณฑ์ปลาสวรรค์ทาโรทีม่อียูใ่นตลาด
ต้องสดใหม	่และรสชาติถูกปาก	อร่อยถูกใจทุกครั้งที่รับประทาน
              (2) ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส�าเร็จรูป    
		 	 	 นอกจากผลติภณัฑ์ปลาทนู่าจะเป็นผลติภัณฑ์หลกัของ	PCI	ทีใ่ช้ปลาทนู่าเป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติผลติภัณฑ์ปลา
ทนู่าส�าเร็จรปูและผลติภณัฑ์ปลาทนู่าทีเ่ป็นอาหารสตัว์เล้ียง	(Pet	Food)	แล้ว		ปัจจุบนั	PCI	ยงัผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส�าเรจ็รปูส�าหรบั
อาหารคนและอาหารสัตว์เลี้ยงอีกด้วย	 ซ่ึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดส่งไปจ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ	 โดยมุ่งเน้นไปยังตลาด	 เอเชีย	 ยุโรป	
อเมรกิา	ออสเตรเลีย	และ	ตะวนัออกกลาง	เป็นต้น	โดยมคีวามหลากหลายของสนิค้า	ทัง้ชนดิทีบ่รรจใุนถงุอลมูเินยีม	(Aluminum	Pouch)	
และกระป๋อง	ที่ขนาดบรรจุต่างๆ	
	 			 	 อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา	บริษัทยังคงให้ความส�าคัญในการพัฒนาสินค้า	และการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดเวลาในการฆ่าเชื้อลงจากกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม	 และยังส่งผลดีต่อ
คุณค่าทางอาหารของสินค้า	โดยยังคงมีความปลอดภัยเหมือนเดิมแต่ช่วยลดภาวะโลกร้อน	จากการใช้พลังงานให้น้อยลง	และเพื่อตอบ
สนองต่อกระแสความต้องการสนิค้าทีม่คีวามห่วงใยและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมในปัจจบุนั	นอกจากนีบ้รษิทัยงัคงให้ความส�าคญักบัระบบ
คุณภาพ	มกีารควบคมุและตรวจสอบคณุภาพอย่างเข้มงวดทกุขัน้ตอนการผลติและสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้	(Traceability)	โดยได้
รับการรับรองมาตรฐานหรือข้อก�าหนดในระดับสากลที่หลากหลาย
											 	 ระบบคุณภาพที่บริษัท	PCI	ได้รับมีดังนี้			
														 †			 ISO	 9001:2008	 รับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพจาก	 Intertek	 Industry	 and	 Certification	
Services	(Thailand)	Limited	เป็นระบบมาตรฐานสากลที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่างๆ	ที่จะท�าให้มัน่ใจได้
ว่าคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
	 	 †			มาตรฐาน	BRC		ได้รับการรับรองจากสถาบัน	SAI	Global	Assurance	Services	Limited			เป็นระบบมาตรฐาน
ที่มีการรับรองความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานยุโรป	(Global	standard	for	food	safety	:	Issue	7)		ที่เน้นเรื่องการวิเคราะห์
อันตรายจากอาหารที่เสี่ยงต่อการปลอมแปลง	ระบบ	HACCP	&	GMP	ของ	Supplier
										 	 †			Hazard	Analysis	Critical	Control	Point	 (HACCP)	 	จากกรมประมง	และกรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	ส�าหรบัผลิตภัณฑ์ปลาทนู่า,	อาหารทะเลส�าเรจ็รปู		ส่วนผลติภัณฑ์ปลาทนู่าทีเ่ป็นอาหารสตัว์เลีย้ง	โดยเป็นการรบัรองระบบทีเ่น้น
ถงึความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นส�าคญั		ซึง่ได้วิเคราะห์ถงึจดุอนัตรายและจดุวกิฤตทิีต้่องควบคมุ		ตลอดจนก�าหนดวธิกีารป้องกนัและ
แก้ไขในจุดวิกฤตินั้นๆ	รวมถึงการเฝ้าติดตามจุดวิกฤตเพื่อให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักสากล		
	 	 †			คูม่อื	HACCP	Edition	4	ผลติภัณฑ์ปลาทนู่าส�าเรจ็รปู	ทีใ่หก้ารรบัรองจากหน่วยงาน	USFDA		โดยเป็นการรบัรอง
ระบบที่เน้นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นส�าคัญ		ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม	ตลอดจนก�าหนดวิธีการ
ป้องกันและแก้ไขในจุดวิกฤตินั้นๆ	รวมถึงการเฝ้าติดตามจุดวิกฤตเพื่อให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา	
	 	 †			Good	Manufacturing	 Practices	 (GMP)	 จากกรมประมง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ส�าหรับผลิตภัณฑ	์
ปลาทนู่า	อาหารทะเลส�าเรจ็รปูจากกรมปศสุตัว์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ส�าหรบัผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นอาหารสตัว์เลีย้ง	โดยถอืว่าเป็นบรษิทั
มีการควบคุมสุขลักษณะการผลิตที่ด	ีและการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานที่ดี											
													 †		 	 ฮาลาล	 (Halal)	 จากคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย	 เพื่อรับรองว่าบริษัทได้ด�าเนินการผลิตอย่าง	
ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
	 	 †		 โคเชอร	์(Kosher)	จาก		Union	of	Orthodox	Jewish	Congregations	of	America	เพือ่รับรองวา่บริษัทได้ด�าเนิน
การผลิต	ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าส�าเร็จรูปอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนายูดายของชาวยิว
																 †	Subway	Food	Safety	and	Quality	System		เป็นระบบมาตรฐานเฉพาะของ	Subway	Company	ที่มีการตรวจ
รับรองการผลติ	ผลิตภัณฑ์ปลาทนู่าส�าเรจ็รปูว่ามคีวามปลอดภัยของอาหารต่อผูบ้รโิภค	โดยต้องมกีารควบคมุให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
ของคู่ค้า	และสอดคล้องกับคู่มือ	HACCP	Edition	4		ทีมีหน่วยงาน	USFDA	ได้รับรองแล้ว		โดย	Subway	Company	จะเป็นผู้คัดเลือก	
Third	Party	ในการเข้าตรวจโรงงานด้วยตนเอง
	 	 †			 TQM	System	(Total	Quality	Management	System)	จาก	JICA	ประเทศญี่ปุ่น	ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่
มุ่งเน้นด้านคณุภาพ	มกีารตดิตาม,	การประเมนิผล,	การปรบัปรงุกระบวนการ	และทีส่�าคญัทกุคนในบรษิทัมส่ีวนร่วมเพือ่การพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง
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	 	 †			 ตราสินค้า	คิงส์	คิทเช่น	(King’s	Kitchen	:	KK)	ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่	3	จาก	12		ตราสินค้า	ซึ่งเป็นการ	
จัดล�าดับธุรกิจปลาทูน่าในประเทศไทยเพื่อความยั่งยืน	 ภายใต้โครงการ	 “สร้างรักให้ทะเล”	 จากกลุ่มกรีนพีซ	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
นับได้ว่า	คิงส์	คิทเช่น	เป็นผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า	เพียงยี่ห้อเดียวที่ขายในประเทศไทยที่มีการระบุสายพันธุ์ปลาทูน่า	(ปลาทูน่าครีบเหลือง)	
ที่จับโดยวิธี	 Pole	 and	 line	 (เบ็ดตวัด)	 ซึ่งเป็นวิธีท�าประมงที่ดีที่สุดและมีจุดแข็งคือไม่ได้จัดหาวัตถุดิบจากเรือประมงที่ถูกทางการขึ้น	
บญัชดี�า	ไม่เกีย่วข้องกับการประมงทีม่กีารขนถ่ายปลากลางทะเล	และไม่จดัหาวตัถดุบิจากบรษิทัทีเ่คยถกูฟ้องร้องด�าเนนิคดใีนข้อหาการ
ประมงที่ผิดกฏหมาย	ไม่มีการรายงานและขาดการควบคุม	(IUU	Fishing)
	 	 †	 ISO	26000:2010	(CSR)	เป็นระบบมาตรฐานทีล่กูค้า	Seven	&	i	HLDGS	ประเทศญีปุ่่น	โดยลกูค้าจะเป็นผูค้ดัเลอืก	
Third	Party	ในการเข้าตรวจโรงงานเอง	รบัรองระบบโดยการตรวจตามมาตรฐานซึง่ครอบคลมุทัง้ด้านการจดัการแรงงาน	ความปลอดภยั
ในการท�างาน	การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	และการประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
	 	 †		 ISO	14001:2015	เป็นระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม	บรษิทัฯร่วมกบัสถาบนัอาหาร	กระทรวงอุตสาหกรรม	เพือ่
เพิ่มศักยภาพการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โดยได้รับการรับรองระบบจาก	TUV-SUD
	 	 †	 มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว	(Green	Industry)	ระดับ	3	จากกระทรวงอุตสาหกรรม	ว่าด้วยการบริหารจัดการ	
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ	มีการติดตามประเมินผล	และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	 	 จากที	่PCI	มรีะบบคณุภาพต่างๆ	เหล่านี	้	จะท�าให้ลูกค้า	ผูมี้ส่วนได้เสยี	มคีวามม่ันใจในด้านคณุภาพและความปลอดภัย
ด้านสินค้าอาหารของบริษัท	และเป็นแนวทางในการสร้างยอดขายและลูกค้ารายใหม่ๆ	ต่อไปในอนาคต	
 สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
	 บริษทั	พรีเมยีร์	แคนน่ิง	อนิดสัตรี	้จ�ากัด	ได้รบัสทิธปิระโยชน์จากการส่งเสรมิการลงทนุในกจิการผลติอาหารทะเลบรรจภุาชนะ
ผนึก	 อาหารพร้อมรับประทานบรรจุภาชนะผนึก	 อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุภาชนะผนึก	 ประเภท	 1.11	 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือ	
สิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
	 สิทธิและประโยชน์ที่ได้มีดังนี้
	 †			ได้รบัอนญุาตน�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรอืผูช้�านาญการ	คูส่มรสและบคุคลซึง่อยูใ่นอปุการะของบคุคลทัง้สองประเภท
นี้เข้ามาในราชอาณาจักรได	้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็น
สมควร	โดยคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมอืหรือผูช้�านาญการดงักล่าว	ได้รับอนุญาตท�างานเฉพาะต�าแหนง่หน้าที่การท�างานที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
	 †	 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ	
	 †	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา	 8	 ปี		
นับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน	 67,870,000	 บาท	 ทั้งนี้จะ	
ปรับเปลี่ยนตามจ�านวนเงินลงทุน	โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด�าเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
	 †	ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นทีต่อ้งน�าเข้ามาจากตา่งประเทศเพือ่ใช้ในการผลติ	เพือ่การสง่ออก
เป็นระยะเวลา	1	ปีนับแต่วันน�าเข้าครั้งแรก
	 †	ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�าเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา	 1	 ปีนับแต่วันน�าเข้า
ครั้งแรก
      (3)  ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก
	 				 	 ผลิตโดย	PCI	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“คิงส์	คิทเช่น”(King’s	Kitchen)	หรือใช้ชื่อย่อว่า	“KK”	ประกอบด้วย
สินค้าซอสมะเขือเทศที่มีรสชาติกลมกล่อม	ผลิตจากมะเขือเทศสดตามธรรมชาต	ิ	ซอสพริกสูตรเผ็ดก�าลังดีบรรจุในภาชนะรูปแบบต่างๆ	
ทั้งชนิดอยู่ในขวดแก้ว		และแกลลอน	อีกทั้งยังมีขนาดต่างๆ	กัน	คือ	300	กรัม		600	กรัม		และขนาด	3	กิโลกรัม		ผลิตภัณฑ์ซอสของ	
PCI	ได้รับการรับรองและอนญุาตให้ใช้เครือ่งหมาย	“ฮาลาล”	จากส�านกัคณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย	เพ่ือรบัรองว่าบรษิทั
ได้ด�าเนินการผลิตสินค้าตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม	ปัจจุบันสินค้า	KK	มีวางจ�าหน่ายทั่วประเทศและยังมีการ
ส่งออกไปขายยังประเทศใกล้เคียง
     (4)   สินค้าหอยลายปรุงรส และหอยลายสมุนไพรบรรจุกระป๋อง
	 				 	 ผลิตโดย	PCI	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“คิงส์	คิทเช่น”	(King’s	Kitchen)	หรือใช้ชื่อย่อว่า	“KK”	ผลิตภัณฑ์นี้		
ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย	 “ฮาลาล”	 จากส�านักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	 ปัจจุบันมอบหมายให้
บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นผู้จัดจ�าหน่าย
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     (5) ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง
								 			 	 	ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปแช่แข็งที่ผลิตโดยบริษัท	PFP	นั้น	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน�าวัตถุดบิในการประกอบ
อาหารต่างๆ	เช่น	อาหารทะเล	และเห็ด	เป็นต้น	มาผ่านขั้นตอนการแปรรูป	และปรุงรสต่างๆ	ตามความต้องการของลูกค้า	เพื่อให้กลาย
เป็นสินค้าที่เพิ่มคุณค่า	(VAP:	Value	Added	Products)	จากนั้นจะน�าผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปเหล่านี้มาเก็บโดยการแช่เยือกแข็ง	ทั้งนี้เพื่อ
สามารถเก็บได้นานและยังคงคุณค่าของรสชาติอาหารให้คงสภาพเดิมได้	
 2)  การตลาดและการแข่งขัน
  (1) สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
	 	 	 ข้อมลูจากสมาคมผู้ผลิตอาหารส�าเรจ็รปู	พบว่าบรษัิทผูผ้ลติปลาทนู่ากระป๋องในประเทศไทยมีจ�านวนรวมกนัทัง้สิน้	
31	บริษัท	ประกอบด้วยผู้ผลิตที่มีโรงงานทั้งขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเล็ก	กระจายอยู่ตามพื้นที่ทั่วประเทศ	แต่เมื่อพิจารณาถึง
ผู้ประกอบการรายใหญ่แล้ว	จะมีผู้ผลิตรายใหญ	่2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มบริษัท	ไทยยูเนี่ยน	โฟรเซ่นโปรดักส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และกลุ่มซ	ีแวลู	
ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีโรงงานในเครือรวมกันมากกว่า	7	โรงงาน	และมีก�าลังการผลิตรวมกันคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ	70	หรือกว่า	2	ใน	3	
ของก�าลังการผลิตในภาพรวมของประเทศ	ท�าให้ผู้ผลิตรายใหญ่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากการที่มีต้นทุนการผลิตที่ต�่ากว่า	
	 	 	 แนวโน้มการแข่งขันในอนาคตคาดว่าผู้ประกอบการรายเล็กคงได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่	
มีอ�านาจในการต่อรองสูงทั้งด้านราคาวัตถุดิบ	และด้านราคาขาย	ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็กกว่าจึงต้องมุ่งไปในด้านของคุณภาพ
และความปลอดภัยด้านอาหาร	 (Food	 Safety)	 โดยอาจเน้นชนิดสินค้าเฉพาะมากขึ้น	 รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		
เพื่อให้สามารถด�าเนินงานภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอนาคต	
  (2) กลยุทธ์การแข่งขัน
														 	 1)	 ให้ความส�าคญักับการรกัษามาตรฐานในด้านต่างๆ	เพือ่ให้มคีณุภาพสนิค้าทีด่	ีและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมโดย	
เริม่ตัง้แต่กระบวนการการจดัหาวตัถดุบิ	ทีม่แีนวคดิในการแบบรกัษาทรพัยากรทางทะล	เพ่ือให้เกดิความยัง่ยนืการบรหิารจดัการการผลติ
ทีย่ดึหลกัความปลอดภัยด้านอาหาร	(Food	Safety)	การจดัเกบ็และการขนส่ง	ไปจนถงึระบบการตรวจสอบย้อนกลบั	(Traceability	System)
														 	 2)	 พฒันาผลติภัณฑ์ใหม่	(R&D)	โดยใช้วตัถดุบิทีเ่ป็น		Farming	จากภายในประเทศและหาง่าย,	มีการปรบัเปลีย่น
สูตรการผลิต	 โดยการยินยอมจากลูกค้า	 เช่น	 วัตถุดิบไก่,	 โค,	 ผัก	 หรือปลาน�้าจืด	 ทดแทนปลาทูน่า	 เพื่อลดความเสี่ยงการท�าประมง	
ผิดกฎหมาย,	การประมงที่ขาดการรายงาน	และการประมงที่ขาดการควบคุม	(IUU	Fishing	:	IIIegal	Unreported	and	Unregulated	
Fishing)	
										 	 	 3)	 ผลิตสินค้าภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน	 และผ่านการรับรองตามมาตรฐานการผลิตในระดับสากล
ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน	GMP,	HACCP,	รวมทั้งคุณภาพมาตรฐาน	ISO,	BRC	ซึ่งจะท�าให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในต่างประเทศ	ตลอด
จนการผลิตสินค้าที่ถูกต้องตามหลักของแต่ละศาสนาอีกด้วย
	 								 4)	 มกีารวางแผนร่วมกันกับคูค้่า	ท�าให้สามารถส่งสนิค้าได้อย่างสม�า่เสมอและเป็นไปตามความต้องการของลกูค้า
															 	 5)			สร้างความไว้วางใจให้กับคู่ค้าด้วยคุณภาพสินค้า	การบริการที่ดี	และการแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา
																								6)			รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย	(Suppliers)	เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	(Business	Alliances)	ให้ยั่งยืน
      (3)   ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
				 		 	 PMF	ผู้ผลิตปลาสวรรค	์	“ตราทาโร”		และ	“ทาโร	อบกรอบ”		จ�าหน่ายในประเทศผ่านบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	
จ�ากัด	 (มหาชน)	ที่ท�าหน้าที่กระจายสินค้าผ่านร้านค้าในช่องทางค้าส่งและค้าปลีกดั้งเดิม	รวมทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม	่โดยลักษณะ
ลูกค้า	 (Consumers)	 กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้	 คือ	 มีตั้งแต่	 วัยเด็ก	 วัยรุ่นและวัยท�างาน	 ส่วนลูกค้า	
(Consumers)ในต่างประเทศนั้น	จะขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละแห่ง	
					 	 	 PCI	 เป็นผู้ผลิตสินค้าปลาทูน่าเพื่อการส่งออกทั้งหมด	 โดยเป็นการผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย	 และมี
ตลาดหลักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น	 รวมทั้งลูกค้าในกลุ่มประเทศยุโรป	 อเมริกา	 ออสเตรเลีย	 และจากประเทศตะวันออกกลางด้วย	 ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ	 ซอสพริก	 และซอสปรุงส�าเร็จสูตรพริกไทยด�าและสูตรสาหร่าย	 รวมถึงสินค้าหอยลายปรุงรส	 และหอยลาย
สมุนไพร	บรรจุกระป๋อง	ตรา“คิงส์	คิทเช่น”	(King’s	Kitchen)	นั้น	จะจ�าหน่ายผ่านบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ทั้งใน
ประเทศและประเทศใกล้เคียง	 โดยมีแม่บ้านเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและลูกค้าประเภทสถาบัน	 เช่นร้านอาหาร	 ภัตตาคารและโรงแรม		
ที่น�าสินค้าเหล่านี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบของการปรุงอาหารและมีไว้บริการลูกค้าของตนเอง
					 	  PFP สนิค้าอาหารส�าเรจ็รปูแช่แข็งพร้อมใช้และพร้อมรบัประทานทีผ่ลติจากโรงงาน	PFP	นัน้จะเป็นลกูค้าในประเทศ
เป็นหลัก	อันได้แก่	เครือข่ายฟาสฟู้ดส์ขนาดใหญ่	และซูปเปอร์มาร์เก็ต	เป็นต้น
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 3)  การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย
  ปลาสวรรค์ตรา “ทาโร” “ทาโร อบกรอบ” และผลิตภัณฑ์ซอสตรา “คิงส์ คิทเช่น” (King’s Kitchen)
	 	 ทั้งปลาสวรรค์ตรา	“ทาโร”	“ทาโร	อบกรอบ”	ภายใต้การผลิตจากโรงงาน	PMF	และซอสมะเขือเทศ	ซอสพริก	และซอส
ปรุงส�าเร็จ	ตรา	 “คิงส์	คิทเช่น”	 (King’s	Kitchen)	ภายใต้การผลิตจากโรงงาน	PCI	นั้นเป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศเป็นหลัก	
สว่นการขายน้ันจะผ่านบรษิทั	พรีเมยีร	์มารเ์ก็ตต้ิง	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึง่เป็นผูท้�าหน้าทีก่ระจายสนิค้าผ่านรา้นค้าประเภทตา่งๆ	ทัง้ช่องทาง
ค้าปลีกสมัยใหม่	(Modern	Trade)	ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	และรถขายเงินสด	(Cash	Van)
  ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส�าเร็จรูป
	 	 การจ�าหน่ายสินค้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส�าเร็จรูปนั้น	 มีทั้งการขายไปถึงลูกค้าโดยตรง	 และการขายผ่าน
ตัวแทนการค้า	หรือ	Trading	Firms	ทั้งในและต่างประเทศ	โดยทีมงานด้านการตลาดของ	PCI	เอง	และได้แบ่งช่องทางการจัดจ�าหน่าย
สินค้าออกเป็น	3	ประเภทดังนี้
	 	 (1)		 จ�าหน่ายตรงให้กบักลุม่ลกูค้าทีค่ดัเลอืกมาเป็นพนัธมติร	มีความใกล้ชดิในการตดิต่อค้าขายกนัเป็นเวลานาน	ดงันัน้	
จึงมีความร่วมมือในการศึกษาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด
	 	 (2)		 จ�าหน่ายผ่านบริษัทตัวแทนการค้า	 หรือ	 Trading	 Firm	ต่างๆ	ซึ่งเป็นตัวแทนการค้าที่น�าสินค้าไปจ�าหน่ายต่อยัง
ห้างสรรพสินค้า	คอนวีเนียนสโตร์	และร้านอาหาร	เป็นต้น
	 	 (3)	 จ�าหน่ายตรงไปยังผู้ซื้อโดยไม่ผ่านตัวแทนการค้า	และเจาะกลุ่มคู่ค้าที่ให้ความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง 
	 	 ผลติภัณฑ์อาหารส�าเรจ็รปูแช่แขง็ทีผ่ลติจากโรงงานของ	PFP	นัน้	จะจัดจ�าหน่ายตรงไปยงัลูกค้าประเภทเครอืข่ายฟาสฟู้ด
ขนาดใหญ่	โดยทีมงานการตลาดของ	PFP	เอง
           4)   การจัดหาวัตถุดิบ 
  PMF 
	 	 วตัถดุบิทีส่�าคญัและเป็นต้นทนุหลกัในการผลติปลาสวรรค์	ทาโร	คอื	เนือ้ปลาบดแช่แขง็	(Surimi)	ซึง่แปรรปูมาจากปลาสด	
ได้แก่	ปลาไล้กอ	ปลาดาบและปลาฤาษี	เป็นต้น		ซึ่งเป็นปลาที่มีเนื้อขาวนุ่ม	ไม่ยุ่ยมีกลิ่นคาวน้อยมากและเป็นปลาที่จับได้ในน่านน�้าของ
ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงโดยจัดหาเนื้อปลาบดแช่แข็งจากโรงงานผู้ผลิตหลายรายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ		
	 	 ปัจจุบันการผลิตซูริมิในประเทศไทยเผชิญปัญหาราคาปลาที่ใช้เป็นวัตถุดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	จากการขาดแคลนวัตถุดิบ	
เนือ่งจากเรอืประมงออกจับปลาน้อยลง	อนัเป็นผลมาจากการจดัระเบยีบการท�าประมง	และการสร้าง	ความยัง่ยนืในการท�าประมงภายใน
ประเทศไทย		
		 	 PMF	 ได้ลดความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศ	 โดยการจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มมาก
ขึ้นจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ	ภายในภูมิภาคอาเซียน	ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการสั่งซื้อเนื้อปลาบดแช่แข็งดังกล่าวจะต้องมีการทดลองผลิตจนมั่นใจ
ในคุณภาพ	 ซึ่งผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการซ้ือขายอย่างเคร่งครัด	 ซึ่งการสั่งซื้อจะท�าล่วงหน้า	 รวมทั้งก�าหนดจ�านวน	 ราคา	
แผนการส่งมอบเป็นเดือนๆ	ไป		
	 	 จากการจดัการข้างต้น	บรษิทัไม่เคยพบปัญหาการขาดแคลนวตัถดุบิทีส่่งผลกระทบต่อการผลติแต่อย่างใด	อย่างไรกต็าม	
ราคาจ�าหน่ายเนื้อปลาบดแช่แข็งจะมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในบางช่วงหรือบางฤดูกาล	 ข้ึนอยู่กับปริมาณปลาที่จับได้ใน
ช่วงนั้นๆ	ดังนั้นทาง	PMF	ยังได้สรรหาแหล่งวัตถุดิบไปยังภูมิภาคอื่นๆ	เพิ่มเติมอีกด้วย	เช่น	ทวีปอเมริกา	โดยมีคัดเลือกประเภทของ
ปลาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด	 เตรียมเอาไว้ล่วงหน้า	 ซึ่งสามารถน�ามาใช้งานได้ทันทีในกรณีเกิดการขาดแคลนขึ้นใน
อนาคต
	 	 นอกจากเนื้อปลาบดแช่แข็งแล้ว	 บรรจุภัณฑ์นับเป็นวัตถุดิบหลักอีกชนิดหนึ่งซึ่ง	 PMF	 ได้วางนโยบายไว้คล้ายกัน	 โดย	
จัดซื้อจากโรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศหลายราย	ตามขนาด	และรูปแบบที่ต้องการ	ท�าให้สามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมได้	
  Pci 
	 	 PCI	จะจัดหาวตัถดุบิปลาทนู่าและวตัถดุบิอาหารทะเลจากทัง้แหล่งในประเทศและต่างประเทศ	โดยจะสัง่ซือ้ให้เหมาะสม
กับแผนงานด้านการผลิต	 ในบางช่วงอาจต้องมีการสั่งซื้อมากกว่าระดับปกติและเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อป้องกันในกรณีที่วัตถุดิบอาจจะ
ขาดแคลน	อย่างไรก็ตาม	ในการสั่งซื้อวัตถุดิบต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		นอกจากนี้	
บริษัทยังได้มีการจัดท�าข้อก�าหนดแนวทางการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารทางทะเล	ดังนี้	
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	 	 1.	 ไม่สนับสนุนการท�าประมงที่ผิดกฏหมาย	 	 ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	 ตามระเบียบ	 (IUU	 :	 Illegal,	
Unreported	and	Unregulation)
	 	 2.	 ไม่จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งเรือประมงที่ลักลอบการท�าประมงที่ผิดกฏหมาย	 ที่ถูกทางการขึ้นบัญชีด�า	
(Vessels	engaged	in	IUU	fishing)
	 	 3.	 ไม่ซื้อปลาจากเรือประมงที่มีการขนถ่ายปลากลางทะเล	และ
	 	 4.	 ไม่ซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เคยถูกฟ้องร้องทางคด	ีในข้อหาการท�าประมงที่ผิดกฏหมาย
	 	 ในด้านบรรจุภัณฑ์	 ที่ประกอบด้วยกระป๋องและถุง	 (Pouch)	 นั้น	 PCI	 จะจัดหามาจากทั้งในประเทศและน�าเข้าจากต่าง
ประเทศ		ส�าหรับการสั่งซื้อในประเทศนั้น	PCI	จะติดต่อกับผู้ผลิตหลายราย	ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่น�าเข้าจากต่างประเทศนั้นจะเป็นการจัดหา
โดยผู้ว่าจ้างผลิตแต่ละราย	ในการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการผลิตซึ่งเป็นไปตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า	
	 		 ส่วนการจดัหาวตัถดุบิส�าหรบัผลติภัณฑ์ซอสมะเขอืเทศ	ซอสพรกิ	นัน้จะประกอบด้วยเนือ้มะเขอืเทศเข้มข้น	พรกิชีฟ้้า	และ
กระเทียม		ซึ่งจัดซื้อจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศหลายราย	โดย	PCI	มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตทุกราย	และมีการติดต่อค้าขายกันมา
เป็นระยะเวลานาน	ส�าหรับวัตถุดิบอื่นๆ	ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อไม่มาก	ได้แก่	น�้าตาล	เกลือ	และน�้าส้มสายชู	เป็นต้น	ซึ่งสามารถจัดหาได้
ง่ายจากตลาดทั่วไป	นอกจากนี	้ยังมีบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ	ทั้งขวดแก้ว	ถุง	ซอง	และแกลลอน	จะเป็นการจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ	
ซึ่งได้ท�าการสั่งซื้อกันเป็นประจ�า
    PFP
	 	 ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปแช่แข็งที	่ PFP	 ผลิต	 ประกอบด้วยวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ทะเล	 เช่น	 กุ้ง	 ปลาหมึก	 เป็นหลัก	
นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ	ได้แก	่เห็ด	ผัก	และเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสต่างๆ	
	 	 การจัดหาวตัถดุบิดงักล่าวจัดหาจากในประเทศทัง้หมดซึง่สามารถหาซือ้ได้ง่ายและมผีูค้้าหลายราย	ประกอบกบั	PFP	มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ค้าวัตถุดิบเหล่านี้	ท�าให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด	
            5)   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ค�านึงถึงการช่วยกันลดภาระของมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการท�างาน
เชิงรุกตั้งแต่การจัดเก็บสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับเหมาะสม	มีการหมุนเวียนสินค้าในร้านค้าเพื่อให้เกิดความสดใหม่	อีกทั้งการบริหาร
จัดการเพื่อลดปัญหาที่สินค้าจะหมดอายุและอาจต้องน�ากลับมาท�าลายด้วยมาตรการที่กล่าว	มาข้างต้น	ท�าให้บริษัทประสบความยุ่งยาก
นอ้ยมากเกี่ยวกบัปัญหาดงักล่าวและมสีว่นชว่ยบรรเทาความเดอืดรอ้นจากมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมไปได้มาก	นอกจากนีแ้ล้วบรษิัทยอ่ย
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร	 ได้แก่	 PMF	 PCI	 PFP	 และ	 PM	 SE	 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ	
กรมโรงงาน	กระทรวงอุตสาหกรรม	ในเรื่องของการบ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยน�้าทิ้งสู่แหล่งน�า้สาธารณะ	
	 บริษัทย่อยได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตและได้ด�าเนินการตามแนวทางที่ก�าหนดอย่าง
เคร่งครัด	 โดยมีมาตรการป้องกันน�้าทิ้งจากโรงงานอย่างดี	 ซึ่งน�้าเสียที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านการบ�าบัดน�้าเสียในโรงงานก่อน	 เพ่ือให้ได้
มาตรฐานก่อนทีจ่ะน�าไปปล่อยทิง้		โดยบรษิทัย่อยมกีารตรวจสภาพน�า้อย่างสม�า่เสมอ	ผลของการตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนด	
และปัจจุบันได้น�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วบางส่วนมาใช้หมุนเวียนภายในบริษัท	เพื่อช่วยลดการใช้น�้าและเป็นการช่วยอนุรักษ์แหล่งน�้าอีก
ด้วย	ทั้งนี้	บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถควบคุมของเสียจากการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน	รวมทั้งยังสามารถน�าพลังความร้อนสูญเสีย
จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย
	 ด้วยความตระหนกัและการก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมอย่างเข้มงวดและให้ความส�าคญัอย่าง
ยิ่ง	ในป	ี2559	บริษัทย่อยทั้ง	PMF	และ	PCI	มีโครงการต่อเนื่อง	ได้แก	่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว	(Green	Industry)	ระดับที่	3	จาก
กระทรวงอตุสาหกรรม	เป็นโรงงานทีม่กีารบริหารงานทีไ่ด้มุ่งเน้นระบบสเีขยีว	(Green	System)		หรอืการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ	มีการติดตาม	ประเมินผล	และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	
	 อกีทัง้บรษิทั	PMF	ยงัได้รบัรางวลั	CSR-DIW	Award		เป็นโครงการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
อย่างมีส่วนรวมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	และบริษัท	PCI	เข้าร่วมโครงการ	“ตาสับปะรด”	กับอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงเป็นโครงการที่เน้นการเฝ้าระวังก�ากับ	 ดูแลและ	 ร่วมกันแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ		ภายใต้ความร่วมมือของประชาชน	สถานประกอบการและส่วนราชการ	เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่คู่กับชุมชน
และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนและสานต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สะอาด	 ปลอดภัย	 น่าอยู่	
และตอ่ยอดไปถึงการพฒันาจังหวดัสมทุรปราการให้เป็นจงัหวดัสเีขยีวตอ่ไปในอนาคต			นอกจากนีแ้ล้วบรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัค�านงึถงึ
การดูแลผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่การประกอบกิจการขององค์กร	เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประสบความส�าเร็จร่วม
กันระหว่างธุรกิจ	พนักงาน	และสังคมโดยรวม
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง	
เพื่อที่จะรับรู้ถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ	 ที่เกิดข้ึนและอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้	 อีกทั้งเพื่อให้บริษัทสามารถจัด
เตรียมมาตรการป้องกันหรือมาตรการรับมือ	เพื่อป้องกัน	บรรเทาหรือขจัดความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที
	 ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้าน	เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน	ภายใต้พันธกิจหลักของกลุ่มบริษัท	“ธุรกิจก้าวหน้า	พนักงานมั่นคง	สังคมยังยืน”
 นโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
	 1).		บริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงแบบครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท	อันได้แก่	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)		
และบริษัทย่อย	ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง	ISO	31000	:2009	และ	COSO	ERM	ซึ่งนอกจากจะท�าให้ทราบปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
การบรรลวุตัถปุระสงค์		หรือผลส�าเร็จของการด�าเนินงานและเพิม่คณุค่าให้แก่บรษัิทแล้ว		ยงัเป็นกลไกในการตอบสนองการเปลีย่นแปลง
ทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น		โดยจะให้ความส�าคัญต่อการบ่งชี้และการจัดการความเสี่ยง
	 2).		บรษิทัตระหนกัดว่ีาการบรหิารความเสีย่งทีไ่ด้ผลจะต้องได้รบัการสนบัสนนุจากพนกังานทกุระดบั	จงึจัดต้ังคณะอนกุรรมการ
ด้านการบริหารความเสีย่ง		เพือ่ให้มกีารน�าการบรหิารความเสีย่งเข้าใช้งานทัว่บรษิทั		และเพือ่ผลกัดนัให้มกีารน�ามาใช้ในทกุขัน้ตอนของ
การด�าเนินงาน	รวมทั้งเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
	 3).		บรษิทัมุง่หวงัทีจ่ะให้พนกังานทกุคนตระหนกัและรบัรูว่้า		การบรหิารความเสีย่งเป็นวฒันธรรมขององค์กรทีต้่องใส่ใจตลอด
เวลา	จงึได้จดัท�าคูม่อืบริหารความเสีย่ง	ซึง่ได้ประกาศใช้เม่ือต้นปี	2558	รวมทัง้ก�ากับดแูลการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทให้เป็นไปตาม
คู่มือบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
	 ผังโครงสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร																

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะท�างานด้านความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานประจ�าปี 2559  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 50



หน้าที่และความรับผิดชอบ
	 1.		 คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	
และบริษทัย่อย	โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าทีป่ระเมนิประสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่งเพือ่ให้มัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่ง
ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และสอดคล้องกับแนวทางที่ก�าหนด
	 2.			 กรรมการผู้จัดการใหญ	่มีหน้าที่	ให้การสนับสนุน	และส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง	และ
จนกลายเป็นวัฒนธรรมของบริษัท
	 3.			 คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีพ่จิารณากลยทุธ์	แผนการจัดการความเสีย่ง		ทบทวนความเส่ียงและติดตามการ
บริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร	พร้อมปรบัปรงุก�าหนดหน้าทีโ่ครงสร้างคณะผูร้บัผดิชอบบรหิารความเสีย่ง	และรายงานการบรหิารความเส่ียง
ต่อคณะกรรมการด้านการพฒันาระบบงานเพือ่ความยัง่ยนื	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบรษิทั	
	 4.			 คณะท�างานบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีศ่กึษา	ตดิตาม	รวบรวมข้อมลูปัญหาอปุสรรค	เพือ่มาวเิคราะห์ปัญหาและหามาตรการ
แก้ไขและป้องกันกับปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯ
	 5.			 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของคณะท�างานด้านความเสี่ยง	เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการน�าระบบ
การบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม

กรอบการบริหารความเสี่ยง
	 บรษิทัได้มกีารปรับปรุงกรอบการบริหารความเสีย่งให้ทนัสมัย	เพือ่ให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการด�าเนนิธรุกจิ	
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 บริษัทจึงได้น�าแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม	 ISO	 31000:2009	 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของ	
International	 Organization	 of	 Standard	 (ISO)	 ที่มีการประกาศใช้ในปี	 พ.ศ.	 2552	 โดยเป็นมาตรฐานในลักษณะของแนวปฏิบัติ	
(Guideline)	ส�าหรับการบริหารความเสี่ยง	แต่ไม่ใช่ข้อก�าหนด	(Specification)	ซึ่งมีชื่อเต็มว่า	Risk	Management	-	Guidelines	on	
principles	and	implementation	of	risk	management	และ	COSO-Enterprise	Risk	Management	เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	ได้อย่างยั่งยืน		บริษัทจึงได้ก�าหนดกรอบ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร	เพื่อให้
	 1.	 เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงองค์กรกับระบบประเมินผลการด�าเนินงาน
	 2.			 สื่อสารให้เห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
	 3.		 ช่วยในการจัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยง	และเสริมสร้างทัศนคติเรื่องความเสี่ยง	(risk	attitude)
	 4.			 ก�าหนดขอบเขตและการประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงในองค์กร
	 5.			 ก�าหนดอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
	 6.			 ก�าหนดหลักการและวิธีการของการบริหารความเสีย่งทีเ่ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่แีละเป็นมาตรฐานสากลมาใช้	ตลอดทัว่ทัง้
องค์กร
	 7.			 ก�าหนดให้มีการเฝ้าติดตามและการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ	 และมีการปรับปรุงกรอบ	
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
	 8.			 มีการพิจารณาทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเพียงพอและสอดรับกับความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ใน
การบริหารความเสี่ยง
	 9.				เกิดความมั่นใจว่า	การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะบรรลุเป้าหมายเพื่อสามารถรายงานความเสี่ยงที่ส�าคัญได้

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและบูรณาการของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
			 1.		 ระดับองค์กร	(Entity	Level)		บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมหลักทางธุรกิจ	เช่น	ความเสี่ยงในเชิงกล
ยุทธ์		แผนงานหลัก		หรือนโยบายในการบริหาร	รวมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร		ซึ่งส่งผลกระทบกับการด�าเนิน
ธุรกิจ	อย่างมีนัยส�าคัญ
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	 2.	ระดับหน่วยงาน	(Activity	Level)	บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน		ครอบคลุมถึง
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท�างาน	การใช้อุปกรณ์	เทคโนโลยี	บุคลากรที่ปฏิบัติงาน	

ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้า
 1. ความเสี่ยงจากก�าลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศที่ชะลอตัวลงอันเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ
	 จากสภาวการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง	อันเนื่องจากสาเหตุ	ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก	การเกิดปัญหา
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ		ล้วนส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศในปี	2559	ทั้งสิ้น	นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ยังคงเป็นปัญหา	ไม่ว่าจะ
เป็นตวัเลขของภาคการส่งออกทีย่งัตดิลบเมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา	การลงทนุของภาคเอกชนทีย่งัอยูใ่นระดบัต�า่		และส่งผลกระทบต่อความ
เชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคในการจบัจ่ายใช้สอย	ท�าให้ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ด้วางไว้	อย่างไรกต็ามจากมาตรการ
จดัการความเสีย่งในปี	2559	ทีผ่่านมา	ท�าให้บริษทัสามารถบรรเทาผลกระทบดงักล่าวและท�าให้ยอดขายโดยรวมอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกบั
ปีที่ผ่านมา	
 แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ
	 บริษัทได้มีการเตรียมแผนงานเพื่อรับมือกับสภาวการณ์ข้างต้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน	 โดยได้มีแผนรองรับทั้งในด้านการ	
ส่งเสริมการขายและการวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 เพ่ิมมากขึ้น	 เพื่อเป็นการกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภครวมทั้งการดูแลควบคุมการใช	้
งบประมาณต่างๆ	ให้เป็นไปอย่างเคร่งคัด		นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งผู้จัดจ�าหน่ายในต่างประเทศ	เพิ่มเติมเพื่อเป็นการขยาย
ไปยังตลาดใหม่ๆ	ซึ่งเท่ากับเป็นการลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวและเพิ่มโอกาสในการขยายรายได้ในเวลาเดียวกัน
 2. ความเสี่ยงจากการจัดจ�าหน่ายในช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่
	 ในปีที่ผ่านมา	 การขยายตัวหรือการควบรวมธุรกิจของกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม	่ (Modern	 Trade)	 อันได้แก่	 ร้านสะดวกซื้อ		
ห้างดิสเคาท์สโตร	์และ	ห้างค้าส่งประเภท	Cash	&	Carry	ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะกลุ่มร้านสะดวกซื้อ	ท�าให้บทบาทและ
อ�านาจในการต่อรองจากช่องทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นและกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงของการถูกเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือผลตอบแทนในอัตราสูง	
ดังนั้นบริษัทจึงได้พยายามลดผลกระทบเหล่านี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
 แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ
	 บริษัทได้ด�าเนินแผนงานเพื่อกระจายสัดส่วนการขายของกลุ่มร้านค้าแต่ละประเภทในช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่	 (Modern	
Trade)	และสร้างสมดุลในกลุ่มร้านค้าแบบดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม	รวมถึงมีการพัฒนาแผนธุรกิจร่วม
กับร้านค้าทั้งสองช่องทางเพื่อให้การใช้งบประมาณและการพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสม	นอกจากนี้บริษัทได้เตรียม
การรองรับการขยายตัวของร้านค้าแบบดั้งเดิมที่ปรับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจมาเป็นลักษณะร้านค้าปลีกสมัยใหม่	 รวมท้ังความส�าคัญ	
ของชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ยรูปแบบใหม่ๆ	อาทิ	ช่องทาง	ออนไลนต์ามแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอกีด้วย	นอกจากนี้การพฒันาการ
ขายในตลาดต่างประเทศผ่านการหาพันธมิตรใหม่ๆ	 ก็ช่วยบรรเทาผลกระทบจากค่าใช้จ่ายการขายของช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ได	้	
นอกจากนี้การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ดูแลช่องทางการขายเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานจัดซื้อของ	
ร้านค้าแต่ละแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยควบคุมการใช้ค่าใช้จ่ายด้วย
 3. ความเสี่ยงจากการมียอดขายที่มาจากสินค้าหลักเพียงไม่กี่แบรนด์
	 นอกเหนือจากการเติบโตจากการจัดจ�าหน่ายสินค้าคู่ค้าแล้วนั้น	บริษัทยังได้มีการลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีตราสินค้าที่
เป็นยอดขายหลักและเป็นของบริษัทเองเพียงน้อยราย	 โดยการเพิ่มศักยภาพของทีมงานวิจัยและพัฒนาสินค้าโดยการเพิ่มบุคลากรที่มี
ความเชีย่วชาญเข้ามาร่วมทมีอกีทัง้การเสรมิความรูแ้ละศกัยภาพในการพฒันาสนิค้าใหม่ๆโดยร่วมมือกับพนัธมิตรทัง้ในและต่างประเทศ	
ท�าให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าใหม่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้
 แนวทางการป้องกันและการรับมือ
	 ในปัจจุบัน	บริษัทได้พยายามหาทางลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทมียอดขายจากสินค้าหลักที่จ�ากัด	ด้วยการเพิ่มศักยภาพทีม
งานวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่	โดยการเสริมบุคลากรที่มีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	พร้อมกับการส่งไปดูงานหาความรู้ด้านการพัฒนาสินค้า

รายงานประจ�าปี 2559  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 52



ใหม่ๆ	นอกจากนีแ้ล้วทมีงานของบรษิทัยงัได้ลงมอืเจรจากบัคูค้่าทีเ่ป็นเจ้าของสนิค้าใหม้ารว่มกนัพฒันา	ประเภทสนิค้าทีจ่ะได้ประโยชน์
ทางการค้าร่วมกัน	โดยอาจเป็นในรูปจ้างให้คูค้่าผลิตและบรษัิทรบัมาท�าการตลาดและวางแผนงานขาย	การจดัจ�าหน่ายเองหรอืออกเป็น
รูปแบบการลงทุนร่วมกัน	ตั้งแต่การพัฒนาสินค้าและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการขาย	และการจัดส่งทั้งหมด	ด้วยแนวทางดังกล่าว
ข้างต้น	บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสการเจริญเติบโตของกิจการอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต
 4. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาตัวแทนจัดจ�าหน่ายสินค้า
	 ในธรุกจิการให้บรกิารเป็นตวัแทนจดัจ�าหน่ายสนิค้า	บรษิทัจะร่วมหารอืแนวทางการด�าเนนิงานกบัคูค้่า	เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์
และเป้าหมายร่วมกันในระยะยาว	 อย่างไรก็ตามสัญญาตัวแทนจัดจ�าหน่ายเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญส�าหรับธุรกิจจัดจ�าหน่ายโดยสัญญาจะ
มอีายรุะหว่าง	3-5	ปี	และมเีงือ่นไขการต่ออายสุญัญาไว้อย่างชดัเจน	บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากการทีคู่ค้่าไม่ต่ออายสุญัญาและอาจท�าให้
บริษัทสูญเสียรายได้จากการจัดจ�าหน่ายสินค้านั้นๆ	 นอกจากนี้การต่ออายุสัญญาอาจมีโอกาสที่คู่สัญญาจะขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือ
ข้อก�าหนดในสัญญาทีอ่าจท�าให้บรษิทัเสยีประโยชน์หรอือาจได้รบัผลตอบแทนทีล่ดลง	ซึง่บรษิทัได้ด�าเนนิมาตรการต่างๆ	ในการลดโอกาส
ที่เกิดขึ้นและพยายามควบคุมให้เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจโดยรวมน้อยที่สุด
 แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ
	 ในการด�าเนินงานกับคู่ค้านั้น	บริษัทได้มุ่งเน้นพิจารณาประโยชน์และเป้าหมายร่วมกันในระยะยาวและต้องมีการร่วมหารือกับ
คูค้่าอย่างสม�า่เสมอในการด�าเนนิงาน	 อกีทัง้บรษิทัยงัต้องยดึถอืและปฏบิตัติามข้อก�าหนดและเงือ่นไขในสญัญาอย่างเคร่งครดั	 นอกจากนี้	
การท�างานร่วมกันระหว่างบริษทัและคูค้่าทีม่มีาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน	ต้องพฒันาให้กลายเป็นพนัธมิตรทางธรุกจิทีใ่กล้ชิดและได้รบัความ
ไว้วางใจในการต่ออายสุญัญา	รวมทัง้เร่ืองผลตอบแทนทีบ่รษัิทได้รบัจากการจดัจ�าหน่ายให้อยูใ่นอตัราทีเ่หมาะสม	นอกจากการพยายาม
สร้างความยัง่ยนืในการด�าเนนิธรุกจิร่วมกนักบัคูค้่าเดมิแล้ว	บรษิทัยงัได้จดัตัง้หน่วยงานในการสรรหาคูค้่าหรอืพนัธมติรทางธรุกจิรายใหม่ๆ	
ที่มองเป้าหมายการท�าธุรกิจร่วมกันในระยะยาวเป็นหลัก	ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อความเสี่ยงข้างต้นอีกด้วย
	 ในรอบหลายปีทีผ่่านมา	บริษทัได้มยีอดขายท่ีเตบิโตอย่างต่อเนือ่งทัง้จาการขายสนิค้าทีบ่รษัิทผลติเองโดยตรง	และการรบัจดั
จ�าหน่ายสินค้าจากคู่ค้าหลายราย	อย่างใดก็ตาม	การเติบโตด้านยอดขายยังท�าได้ไม่เต็มที	่	ทั้งนี้เนื่องมาจากสินค้าหลักของบริษัทยังอยู่
ในวงจ�ากัดเพียงไม่กี่แบรนด	์	และจ�าเป็นต้องมีการขยายจ�านวนให้เพิ่มขึ้นโดยเร็ว

ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณวัตถุดิบ
	 ผลติภณัฑ์ของบรษิทัย่อยต้องพึง่พาวตัถดุบิหลัก	ได้แก่	ปลาทนู่า	และเนือ้ปลาบดแช่แข็ง	โดยวตัถดุบิดงักล่าวมาจากธรรมชาติ	
ท�าให้ปริมาณของวัตถุดิบขึ้นกับฤดูกาล	สภาพดินฟ้าอากาศ	ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ	ภัยธรรมชาติ	เป็นต้น	รวมทั้งราคามีการขึ้น/ลง
ตามระดับอุปสงค์และอุปทานในตลาด	 นอกจากน้ี	 ราคาวัตถุดิบดังกล่าวยังอาจได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากปัจจัยภายนอกต่างๆ	 ท่ี	
ไม่อาจควบคุมได้	 อันได้แก	่ ราคาน�้ามัน	อัตราแลกเปลี่ยน	หรือแม้กระทั่งกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ	ของประเทศคู่ค้า	นอกจากนี้	
ยงัมข้ีอจ�ากดัของวัตถุดบิทางทะเล	ทีต้่องจัดหาให้ถูกต้องตามกฎระเบยีบของยโุรป	:	IUU	Fishing	(Illegal,	Unreported,	Unregulated	
Fishing)	 และมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น	 และในอนาคตจะมีการขยายผลครอบคลุมสินค้าที่ขายในประเทศ	 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ	และต้นทุนการผลิตของบริษัทย่อยโดยตรง
	 ทัง้น้ีในการด�าเนนิงานทีผ่่านมาบรษิทัย่อยสามารถควบคมุผลกระทบของความเสีย่งนีใ้ห้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้	และมแีนวทาง
ป้องกันและรับมือดังจะกล่าวต่อไปนี้
 แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ  
	 1)		สรรหาแหล่งวัตถุดิบใหม่เพิ่มขึ้น
	 2)		พัฒนาสินค้าใหม่ใช้วัตถุดิบทางทะเลในสัดส่วนที่น้อยลง
	 3)		ผลติสนิค้าใหม่	ประเภทอาหารสตัว์เลีย้งให้มคีวามหลากหลายของวตัถดุบิ	เช่น	Beef,	Chicken,	Lamb,	Vegetable	ท่ีมี	
มาตรฐานเทียบเท่า	Human	grade	สามารถสืบย้อนกลับได้	เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วย
	 4)		มีการซื้อขายล่วงหน้าในระยะสั้น	3	เดือน	และเก็บสต็อคสินค้าเพิ่มขึ้นในช่วงที่คาดการณ์ว่าจะขาดแคลน
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 2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	 จากการที่บริษัทย่อยมีรายได้จากการส่งออก	 จึงท�าให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บรษิทัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้		โดยรายได้จากการส่งออกส่วนใหญ่เป็นสกลุเงนิดอลล่าร์สหรฐั	ดงันัน้กจิการจงึต้องหาทางป้องกนัปัจจยัความ
เสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน	(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนค่อนข้างมาก)	เพื่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อรายได้และก�าไรให้น้อยทีส่ดุ	โดยในปีทีผ่่านมา	บรษิทัย่อยสามารถบรหิารปัจจัยเสีย่งจากอตัราแลกเปล่ียนได้เป็นอย่างดี	ทัง้ๆ	ทีมี่ความ
ผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างสูง
 แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ
	 แม้บรษิทัย่อยซ่ึงมรีายได้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศในขณะเดยีวกนักมี็ต้นทนุค่าใช้จ่ายเป็นเงินสกลุต่างประเทศเช่นเดยีวกนั	
อันได้แก่	 ค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ	 ท�าให้บริษัทมีแนวทางควบคุมความเสี่ยงโดยการวางแผนการช�าระค่า
สนิค้าในเวลาเดยีวกนักบัการรบัช�าระค่าสนิค้า	(Natural	Hedge)	นอกจากนี	้บรษิทัยงัมวีงเงนิซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า	(Forward	
Contract)	จากสถาบนัการเงนิให้เพยีงพอต่อการป้องกันความเสีย่ง	อกีทัง้บรษิทัยงัได้มกีารตดิตามความเคลือ่นไหว	ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อย่างใกล้ชิด	 และมีการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ	 (Foreign	Currency	Deposit	 -	 FCD)	 เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ	
เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
 3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และตลาดส่งออกในประเทศญี่ปุ่น
	 ในปีที่ผ่านมาบริษัทย่อย-บริษัท	 พรีเมียร์	 แคนนิ่ง	 อินดัสตรี้	 จ�ากัด	 (PCI)	 ซึ่งส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า	 และอาหารส�าหรับ	
สัตว์เลี้ยง	 (Pet	 Food)	 ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งลูกค้าหลักเหล่านั้น	
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและนโยบายลดค่าเงินเยนของรัฐบาลญ่ีปุ่น	 ส่งผลให้การส่งออกสินค้าไปยังประเทศญ่ีปุ่นมี
ปริมาณลดลง	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทย่อย	 (PCI)	 ได้	 ขยายตลาดการส่งออกไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศอื่นๆ	 ในหลากหลายทวีปมากขึ้น	
และท�าให้สามารถลดผลกระทบของความเสี่ยงข้อนี้ได	้
 แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ
	 บรษิทัย่อยยงัคงเน้นมาตรการทีต่่อเนือ่งในการลดระดบัการพึง่พงิกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ในประเทศญีปุ่่น	ด้วยการกระจายการขาย
สนิค้าไปยงัหลากหลายทวปีมากขึน้	รวมทัง้มุง่เน้นการสร้างและพฒันาแบรนด์ทีเ่ป็นของบรษิทัเองให้มคีวามเข้มแขง็เพิม่ขึน้	ทัง้นีเ้พือ่ช่วย
ลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
 4. ความเสี่ยงจากข้อตกลงทางการค้าและกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น
	 การท�าข้อตกลงทางการค้า	ทัง้การตกลงร่วมกนัในกลุม่ทวปีหรอืข้อตกลงเฉพาะประเทศต่อประเทศ	อาจไม่ก่อให้เกดิประโยชน์
กบับรษิทัขนาดกลางและบรษิทัขนาดเลก็ในการแข่งขนัทางการค้า	เช่น	การท�าความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิไทย		-		ญีปุ่่น	JTEPA		(Japan		
-		Thailand	Economic	Partnership	Agreement)		เพื่อเปิดเสรีและอ�านวยความสะดวกให้กับสินค้าและบริการระหว่างประเทศคู่เจรจา
มากขึน้นัน้	อาจส่งผลให้บรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากข้อตกลง	ดงักล่าว	โดยเฉพาะอย่างยิง่กฎว่าด้วยถิน่ก�าเนดิของสนิค้า	(Rule	of	Origin)	
ซึ่งระบุวา่	ปลาทูนา่ทีจ่ับได้ต้องจบัโดยเรือประมงที่มสีัญชาติไทย	หรือประเทศคูเ่จรจา	หรือจบัโดยเรือประมงที่ขึน้ทะเบียนเป็นสมาชิกของ	
IOTC	(Indian	Ocean	Tuna	Catching)	จากการที่ในน่านน�้าของประเทศไทย	ไม่มีปลาทูน่าซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท		ท�าให้การ	
รับซื้อและการขอใช้สิทธิว่าด้วยแหล่งก�าเนิดสินค้าดังกล่าวมีข้อจ�ากัด	 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของบริษัทย่อยที่ส่งไปขายยังประเทศ
ญี่ปุ่นอาจไม่ได้รับประโยชน์จากข้อตกลง	 JTEPA	 มากนักจึงท�าให้มีผลต่อรายได้การส่งออกปลาทูน่าของบริษัทไปญี่ปุ่นลดลง	 นอกจาก
นั้นแล้วการค้าขายกับทาง	EU	หรือสหภาพยุโรป	ก็มีมาตรการที่เข้มงวด	โดย	EU	ได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน	/	ต่อต้าน	และ
ขจัดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	IUU	Fishing	(Illegal	Unreported	and	Unregulated	Fishing)		
เพื่อให้ปลาที่น�ามาผลิตเป็นสินค้าและส่งไปขายยังสหภาพยุโรปมีการจับโดยกระบวนการที่ถูกต้อง	 และต้องไม่มีการใช้แรงงานท่ีผิด	
กฏหมาย	เช่น	แรงงานบังคับ	และแรงงานเด็ก	รวมทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง		เช่น	กฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อม	 ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 ที่รับผิดชอบโดยกระทรวงอุตสาหกรรม,	 กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 รวมท้ังกรมเจ้าท่า	
กระทรวงคมนาคม	เป็นต้น	ส่วนการท�าประมง,	การใช้แรงงานในธรุกจิต่อเนือ่งประมง	นัน้กจ็ะต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบของกรมประมง	
กระทรวงเกษตร	และสหกรณ์การเกษตร	รวมทั้งกฎเกณฑ์ของกรมจดัหางาน,	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงานด้วย

รายงานประจ�าปี 2559  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 54



เช่นกัน	 อย่างใดก็ตาม	 บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆของประเทศคู่ค้าและหน่วยงานราชการ
รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง		ท�าให้สามารถควบคุมความเสี่ยงในเรื่องนี้ให้อยู่ในระดับที่สามารถด�าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้
 แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ
	 นอกจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว	บริษัทได้วางแผนให้มีการศึกษากฎระเบียบของประเทศคู่ค้า
ทีเ่ป็นรายใหม่ในอนาคต	อกีทัง้มกีารร่วมท�างานกับหน่วยงานราชการ	อาท	ิกรมประมง	กรมปศสุตัว์	ตลอดจน	Supplier	ทีเ่ป็นคูค้่าอย่าง
ใกล้ชิด	โดยมีการตรวจเยี่ยม	Supplier	ตามแผนที่ก�าหนดไว้		นอกจากนี้ยังพยายามพัฒนาการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ	มากขึ้น	เช่น	
ยุโรป	ออสเตรเลีย	และอเมริกา	เป็นต้น	ใช้วัตถุดบิที่มแีหล่งก�าเนิดภายในประเทศในการขยายตลาดการส่งออกไปยังประเทศอืน่ๆ	ทั้งใน
ยุโรป,	ออสเตรเลีย	และประเทศอเมริกา	เพื่อเป็นกระจายความเสี่ยงในอีกด้านหนึ่ง
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
 1. จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	598,245,300	บาท	เรียกช�าระแล้ว	598,245,300	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	
598,245,300	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
 2. ผู้ถือหุ้น
	 (1)	 กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก
	 	 รายละเอยีดเกีย่วกบักลุม่ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ	10	รายแรก	ทีม่ชีือ่ปรากฏตามทะเบยีนบญัชผีูถ้อืหุน้	ณ	วนัที	่30	ธนัวาคม	2559		
มีดังต่อไปนี้

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น % การถือหุ้น

			1.		บริษัท	พรีเมียร	์ฟิชชั่น	แคปปิตอล	จ�ากัด		 	 295,970,000	 	 49.47
							-	บริษัท	พรีเมียร์	ฟิชชั่น	แคปปิตอล	จ�ากัด	 295,950,000	 	 49.47
							-	นางสาวทิพย์ชยา		พงศธร	 20,000	 	 0.00
		 2.		HSBC	(SINGAPORE)	NOMINEES	PTE	LTD	 	 40,578,100	 	 6.78
			3.		DEUTSCHE	BANK	AG,	SINGAPORE	(DCS)	A/C	
							PANGOLIN	ASIA	FUND		 	 26,745,800	 	 4.47
			4.		STATE	STREET	TRUST	COMPANY	CANADA	 	 19,691,398	 	 3.29
			5.		บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 	 15,488,104	 	 2.59
			6.		NORTRUST	NOMINEES	LTD	–	NTGS	CL	AC	 	 13,988,862	 	 2.34
			7.		CHASE	NOMINEES	LIMITED	 	 12,948,229	 	 2.16
			8.		นายสันติ		สิงหวังชา	 	 11,474,400	 	 1.92
			9.		STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED	 	 10,806,200	 	 1.81
	 10.		นายอภิสิทธิ	์พันธุ์พฤกษ์	 	 5,900,000	 	 0.99
	 	 รวม	 	 453,591,093	 	 75.82

*	 	 นับรวมหุ้นของคุณทิพย์ชยา	 พงศธร	 จ�านวน	 20,000	 หุ้น	 เนื่องจากคุณทิพย์ชยา	 พงศธร	 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	 พรีเมียร	์	
แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ	99.84	ในบริษัท	พรีเมียร์	ฟิชชั่น	แคปปิตอล	จ�ากัด
	 (2)	 สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย	(Free	Float)	เท่ากับร้อยละ		41.85		
	 (3)	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการบริษัทมีดังนี้	
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 ชื่อ ประกอบธุรกิจประเภท บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

	 1.	บริษัท	พรีเมียร	์ฟิชชั่น	แคปปิตอล	จ�ากัด	 บริการจัดการธุรกิจและ	การลงทุน	 1.	นายวิเชียร		พงศธร	 	
	 	 	 2.	นางดวงทิพย์		เอี่ยมรุ่งโรจน์
	 	 	 3.	นายสมชาย		ชุณหรัศมิ์	
	 	 	 4.	นายสุรเดช		บุณยวัฒน
	 	 	 5.	นางเพ็ญศร	ี	เดชติ่งเอง
	 	 	 				เป็นกรรมการร่วม		

	 (4)			ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
									 	 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใด	(Shareholders’	Agreement)	
 3. การออกหลักทรัพย์อื่น
		 	 -	ไม่มี	-

การจัดการ
 1. คณะกรรมการบริษัท
	 	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน	10	ท่าน	ประกอบด้วย

    การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

   ประชุม ประชุม การประชุม
 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง คณะกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น
   บริษัท ตรวจสอบ

	 1.		นายวิเชียร		พงศธร	 ประธานกรรมการ	 5/5	 -	 1/1
	 2.		นายขัติยา		ไกรกาญจน์	 กรรมการอิสระ	และ	 5/5	 9/9	 1/1
	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 3.		นายวิชัย		หิรัญวงศ์	 กรรมการอิสระ	และ	 5/5	 9/9	 1/1
	 	 	 กรรมการตรวจสอบ
	 4.		นางสาวแน่งน้อย	ใจอ่อนน้อม	 กรรมการอิสระ	และ	 5/5	 9/9	 1/1
	 	 	 กรรมการตรวจสอบ
	 5.		นางดวงทิพย์	เอี่ยมรุ่งโรจน์	 กรรมการ	 5/5	 -	 1/1
	 6.		นางแน่งน้อย		บุณยะสาระนันท์	 กรรมการอิสระ	 5/5	 -	 1/1
	 7.		นายสุรเดช		บุณยวัฒน			 กรรมการ	 5/5	 -	 1/1
	 8.		นางเพ็ญศรี		เดชติ่งเอง			 กรรมการ	 5/5	 -	 1/1
	 9.		นายสมชาย		ชุณหรัศมิ์	 กรรมการ	และ
	 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 5/5	 -	 1/1
	10.		 นายปิย		สมุทรโคจร	 กรรมการ	และ	 3/5	 -	 -
	 	 	 กรรมการผู้จัดการ	

	 	 †	 กรรมการล�าดบัที	่(10)	นายปิย	สมทุรโคจร	ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบรษิทั	ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้	
ประจ�าปี	2559	เมื่อวันที่	21	เมษายน	2559	และลาประชุม	1	ครั้ง	เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศซึ่งได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้า
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแล้ว
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	 	 โดยมีนายธีระพล	จุฑาพรพงศ์		เลขานุการบริษัท	เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	
โดยประวัติของนายธีระพล	จุฑาพรพงศ์	ปรากฏตามเอกสารแนบ	1	
 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
	 กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทั	ประกอบด้วย	นายวเิชยีร	พงศธร	นางดวงทพิย์	เอีย่มรุง่โรจน์	นายสมชาย	ชณุหรศัมิ์	
นายสุรเดช	บุณยวัฒน		นางเพ็ญศรี	เดชติ่งเอง	และนายปิย		สมุทรโคจรโดยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับ
ตราส�าคัญของบริษัท	
            วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสาม	ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง	
จดทะเบียนบริษัทนั้น	 ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต�าแหน่ง	กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้
 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	 1)		 จัดการบริษัทเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคบัของบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้น	เว้นแต่ใน
เร่ืองทีต้่องได้รับอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นก่อนด�าเนนิการ	เช่น	เรือ่งทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รบัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	การท�ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัและการซือ้หรอืขายสนิทรพัย์ทีส่�าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	หรอืตามทีห่น่วยงานราชการอืน่ๆ	
ก�าหนด	เป็นต้น	
	 2)	 ทบทวนและอนมุติัเรือ่งทีม่สีาระส�าคญั	เช่น	นโยบาย	กลยทุธ์	แผนงานและงบประมาณ	โครงสร้างการบรหิาร	อ�านาจการ
บริหาร	นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมาย
ก�าหนดเป็นประจ�าทุกป	ี
	 3)	 ก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย		กลยุทธ์		แผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัต	ิ	
	 4)	 พิจารณาอนุมติัแต่งต้ังบคุคลทีม่คีณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามทีก่�าหนดในพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ�ากัด	
พ.ศ.	2535	(รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์รวมถึงประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือ	
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
	 5)	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	และกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 6)		 จัดให้มีระบบบัญชี	การรายงานทางการเงิน	และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได	้รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 7)			ก�ากับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม	และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	การรายงาน	และ
การติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
	 8)			รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั	ในการจดัท�ารายงานทางการเงนิ	โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบ
บัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี
	 9)			ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เป็นธรรม	และค�านึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน	์มีความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
	 10)	 อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	ทั้งนี้	ก�าหนดให้รายการที่
กรรมการหรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งมส่ีวนได้เสยี	หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดของบรษิทั	หรอืบรษิทัย่อย	(ถ้าม)ี	ให้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
	 	 (ก)	 เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 (ข)	 การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย	 และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้อง	
	 	 	 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น		
											11)	 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน	
คณะกรรมการกไ็ด้	ทัง้นีก้ารมอบอ�านาจแก่กรรมการดงักล่าวข้างต้น	จะไม่รวมถงึการมอบอ�านาจหรอืการมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้กรรมการ
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หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากกรรมการสามารถอนุมติัรายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง	มีส่วนได้เสยี	หรอืมีผลประโยชน์ในลกัษณะ
อื่นใด		ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		รวมทั้งก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัท	ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
											ประธานกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	รวมถึงเรื่องหรือ
กิจการต่างๆ	ดังต่อไปนี้
	 	 1)		พจิารณากลัน่กรอง	นโยบาย	กลยทุธ์	แผนงาน	และงบประมาณ	โครงสร้างการบรหิารงานและอ�านาจการบรหิารต่างๆ	
ของบริษัท	ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 	 2)		ก�ากบัดแูลและตดิตามการบรหิารงานของบรษัิทและบรษัิทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย	กลยทุธ์	แผนงานและงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	 	 3)		มีอ�านาจในการด�าเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ	ตามขอบเขตที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการของบริษัท
	 	 4)		ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	คณะกรรมการตรวจสอบ
 2. คณะผู้บริหาร
	 	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2559	ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย		ประกอบด้วย

 รายชื่อผู้บริหาร  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) ต�าแหน่ง

	 1.		นายสมชาย		ชุณหรัศมิ์	 กรรมการผู้จัดการใหญ่
	 2.		นายปิย		สมุทรโคจร	 กรรมการผู้จัดการ
	 3.		นายสุเทพ		วังตาล	 ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
	 4.		นายพรศักดิ	์	สินคณารักษ์											 รองกรรมการผู้จัดการ	-	การตลาด	1
	 5.		นายชูชีพ		เอื้อการณ์							 รองกรรมการผู้จัดการ	-	บุคคล-ธุรการ
	 6.		นายรักสกุล		เจริญวงศ์	 รองกรรมการผู้จัดการ	-	บัญชีและการเงิน
	 7.		นางโสภาพร		เหลืองอมรนารา																 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	บัญชีและการเงิน
	 8.		นางสาวมาล	ี	สุขอารีย์ชัย	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	การตลาด	2	
	 9.		นายพิฑูรย	์	พึ่งวิรวัฒน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	การขาย

	 	 ทั้งนี้นายสุเทพ	วังตาล	เดิมด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ-การขาย	จนถึงวันที่	30	 เมษายน	2559	โดยปัจจุบัน
ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายขาย

 รายชื่อผู้บริหาร  บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จ�ากัด ต�าแหน่ง

	 1.		นางพรทิพย	์	เสาวภาคย์	 กรรมการผู้จัดการ

 รายชื่อผู้บริหาร  บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จ�ากัด ต�าแหน่ง

	 1.		นางพรทิพย	์	เสาวภาคย์	 กรรมการผู้จัดการ
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 รายชื่อผู้บริหาร  บริษัท พี. เอม. ฟูด จ�ากัด ต�าแหน่ง

	 1.		นายสมชาย		ชุณหรัศมิ์	 กรรมการผู้จัดการ

	 	 ทัง้น้ี	ผูบ้ริหารของบริษทัได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าทีใ่ห้ด�าเนนิการภายใต้นโยบาย	กลยทุธ์	และเป้าหมายทีค่ณะกรรมการ
บริษัทก�าหนดไว้
  อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
											 		 กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ�านาจและหน้าที่ในการก�ากับการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย	ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย	รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ	ดังต่อไปนี้
	 	 1)	 วางแผนภาพรวม	พิจารณากลั่นกรอง	นโยบาย	กลยุทธ	์แผนงาน	และงบประมาณ	โครงสร้างการบริหารงานและ
อ�านาจการบริหารต่างๆ	ของบริษัทและบริษัทย่อย	ส�าหรับน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 	 2)	 ก�ากับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย	 กลยุทธ์	 แผนงานและ	
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
	 	 3)	 มีอ�านาจในการด�าเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ	ตามขอบเขตที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการของบริษัท
	 	 4)	 ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร
	 	 5)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 ทัง้น้ี	อ�านาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่	ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บคุคลอืน่ทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่เหน็สมควร	จะไม่
รวมถงึอ�านาจหรอืการมอบอ�านาจในการอนมุตัริายการใดทีต่นหรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องซึง่อาจมคีวามขดัแย้ง	มส่ีวนได้เสยี	หรอืผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใด	 ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด�าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท	 ซึ่ง
การอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	และ/หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	เพื่อพิจารณาและอนุมัติตาม
ที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด
  อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
													 กรรมการผู้จัดการมีอ�านาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท	 ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย	 รวมถึง
เรื่องหรือกิจการต่างๆ	ดังต่อไปนี้
	 	 1)			 ด�าเนินกิจการ	และ/หรือ	บริหารงานประจ�าวันของบริษัท	
	 	 2)			 จดัท�านโยบาย	กลยุทธ์	แผนงาน	และงบประมาณ	โครงสร้างการบรหิารงาน	และอ�านาจการบรหิารต่างๆ	ของบรษิทั	
น�าเสนอต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อกลั่นกรอง	ส�าหรับที่จะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
	 	 3)			 ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย	กลยุทธ	์แผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
	 	 4)			 มีอ�านาจในการด�าเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ	ตามขอบเขตที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจด�าเนินการของบริษัท
	 	 5)			 พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
													 6)			 เป็นผู้รับมอบอ�านาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามอ�านาจด�าเนินการของบริษัท
													 7)			 ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร
													 8)			 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 ทั้งนี้	 อ�านาจของกรรมการผู้จัดการ	 ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรจะไม่รวมถึง
อ�านาจหรือการมอบอ�านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรือผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด	ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด�าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท	ซึ่งการ
อนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	 และ/หรือ	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	 เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที	่
ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด
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 3. เลขานุการบริษัท
	 	 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง	นายธีระพล	จุฑาพรพงศ์	เป็นเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่วันที่	21	กุมภาพันธ	์2556	เพื่อท�า
หน้าทีเ่กีย่วกบัการประชมุของการประชมุผูถ้อืหุน้	การประชมุคณะกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการชดุย่อยรวมทัง้สนบัสนนุให้การก�ากบั
ดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี	โดยประวัติของนายธีระพล	จุฑาพรพงศ์	ปรากฏตามเอกสารแนบ	1	ทั้งนี้	เลขานุการ
บริษัทต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  คุณสมบัติ
	 	 1)	 	 ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย	
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
	 	 2)		ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ
	 	 3)		ต้องมีความรู้ในธุรกิจประเภทต่างๆ	ของบริษัท	และความสามารถในการสื่อสารที่ดี	เป็นคุณสมบัติเสริมที่ช่วยให้การ
ท�าหน้าที่เลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
	 	 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลักของเลขานกุารบรษิทั	คอื	การสนบัสนนุคณะกรรมการในด้านทีเ่กีย่วข้องกบักฎระเบยีบ	ส�าหรบั
หน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 	 1)		จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัท	และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด	และข้อพึงปฏิบัติที่ด	ี
	 	 2)		แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ให้ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องและตดิตามการปฏบิตัติามมตแิละนโยบาย
ดังกล่าวผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 3)	 ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท	
ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ
	 	 4)		ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร	อาท	ิหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล	บริคณห์สนธิ	
ข้อบังคับ	ทะเบียนผู้ถือหุ้น	และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
	 	 5)		ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานก�ากบั	ดแูลโดยเป็นไปตามกฎหมาย	
กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
	 	 6)		ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป	ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	
	 	 7)		ให้ข่าวสารและข้อมลูแก่กรรมการในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทั		เพือ่ประกอบการปฏบิตัหิน้าที่
ของกรรมการ
	 	 8)		จัดให้มีการให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	
 4.   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
	 	 บรษิทัมนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัทีเ่หมาะสม	โดยค�านงึถงึผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	 รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละ
ท่าน	 โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปบ�าเหน็จประจ�าปี	 และเบี้ยประชุม	 ส�าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน	 โบนัส	 และ	
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
   (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 	 	 ก.			ค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559		เมื่อวันที่	21	เมษายน	2559		มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	ดังนี้
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 องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 -	ประธานกรรมการ	 (บาท/ครั้ง)	 24,000
	 -	กรรมการบริษัท	 (บาท/คน/ครั้ง)	 17,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

	 -	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 (บาท/ครั้ง)	 24,000
	 -	กรรมการตรวจสอบ	 (บาท/คน/ครั้ง)	 17,000
บ�าเหน็จ

	 -	ประธานกรรมการ	 (บาท/ปี)	 330,000
	 -	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 (บาท/ปี)	 500,000
	 -	กรรมการตรวจสอบ	 (บาท/ปี)	 460,000
	 -	กรรมการที่มิใช่กรรมการตรวจสอบ	 (บาท/คน/ปี)	 310,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	 	 -ไม่มี-

	 ในปี	 2559	 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุมและบ�าเหน็จ
กรรมการ	และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบเบี้ยประชุมตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม	ดังนี้

    ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

    เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ รวม
 รายชื่อ ต�าแหน่ง คณะกรรมการ  คณะกรรมการ  กรรมการ
   บริษัท ตรวจสอบ

	 1.	นายวิเชียร		พงศธร*	 ประธานกรรมการ	 -	 -	 -	 -
	 2.	นางดวงทิพย์		เอี่ยมรุ่งโรจน	์*	 กรรมการ	 -	 -	 -	 -
	 3.	นายสมชาย		ชุณหรัศมิ์	*	 กรรมการและ	 -	 -	 -	 -
	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่
	 4.	นายสุรเดช		บุณยวัฒน	*	 กรรมการ	 -	 -	 -	 -
	 5.	นางเพ็ญศรี		เดชติ่งเอง	*	 กรรมการ	 -	 -	 -	 -
	 6.		นายปิย		สมุทรโคจร		*	 กรรมการและ	 -	 -	 -	 -	
	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการ
	 7.		นายขัติยา		ไกรกาญจน์	 กรรมการอิสระและ	 85,000	 192,000	 500,000	 777,000
	 	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 8.		นายวิชัย		หิรัญวงศ์	 กรรมการอิสระและ	 85,000	 136,000	 460,000	 681,000
	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ
	 9.	นางสาวแน่งน้อย		ใจอ่อนน้อม	 กรรมการอิสระและ	 85,000	 136,000	 460,000	 681,000
	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ
	10.		นางแน่งน้อย		บุณยะสาระนันท์	 กรรมการอิสระ	 85,000	 -	 310,000	 395,000
	 	 	 	 รวม	 	 	 	 2,534,000

หมายเหตุ :		*	กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท															
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	 	 	 ข.			ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 	 	 ในป	ี2559	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสดังนี้

   ปี 2559
 ค่าตอบแทน จ�านวนราย  ค่าตอบแทน (บาท)

เงินเดือนและโบนัส		 9	 34,671,209.98
									
	 	 ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมเงินผลตอบแทนจูงใจและผลตอบแทนจากการขาย	ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย
  (2) ค่าตอบแทนอื่น
      ก.   ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ        

	 	 	 					-	ไม่ม	ี-		
      ข.   ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

                            เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 	 	 บรษิทัได้จดัให้มกีองทนุส�ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้รหิารและพนกังาน	 โดยบริษัทได้สมทบในอตัราส่วนร้อยละของ	
เงนิเดอืนตามทีบ่รษิทัก�าหนด	โดยในปี	2559	บริษทัได้จ่ายเงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัผูบ้รหิาร	9	ราย	รวมทัง้สิน้	1,904,104	บาท
  (3) การว่าจ้างด้านการบริหารและให้ค�าปรึกษาธุรกิจ
	 	 	 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท	พรีเมียร์	ฟิชชั่น	แคปปิตอล	จ�ากัด	 (PFC)	ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท	ให้ด�าเนินการด้านงานบริหารและงานสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทย่อย	ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้ค�าปรึกษาธุรกิจ		โดย
ขอบเขตการให้บริการของ	PFC	ครอบคลุมงานด้านต่างๆ	ได้แก่	งานด้านการบริหารและนโยบาย		งานสนับสนุนด้านบัญชีและการเงิน	
ด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน		ด้านระบบงานและข้อมูล	ด้านทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ์		
	 	 	 การว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน	(outsourcing)	ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อใช้
บริการจากหน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	 ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน	 (sharing	 cost)	
ตามขนาดและปรมิาณธรุกรรมของแต่ละบรษิทั	เพือ่ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมทีบ่รษัิทจะต้องจัดหาบคุลากรทีเ่พิม่ข้ึน	เพือ่มารองรบังานสนบัสนนุ
ให้ครอบคลุมในทุกๆ	ด้าน
	 	 	 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่	PFC	เป็นรายเดือน	โดย	PM	มีค่าใช้จ่ายเดือนละ	471,500	บาท	PMF	
และ	 PCI	 มีค่าใช้จ่ายเดือนละ	 432,200	 บาท	 และ	 PFP	มีค่าใช้จ่ายเดือนละ	 157,200	บาท	 ค่าใช้จ่ายดังกล่าว	 PFC	 ก�าหนดอัตรา	
ค่าบริการโดยค�านวณบนหลักเกณฑ์การกระจายต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ	 PFC	 ไปยังกลุ่มบริษัทผู้ว่าจ้างโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ	
ได้แก่	รายได้รวม	สินทรัพย์รวม	และจ�านวนบุคลากรของแต่ละบริษัท	
	 	 	 ทัง้นีต้ามเงือ่นไขของสญัญา	บริษทัมสีทิธบิอกเลกิสญัญาก่อนถงึก�าหนดระยะเวลาตามสญัญาได้		ถ้า	PFC	ด�าเนนิการ	
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค	์ และ	PFC	จะเรียกร้องค่าจ้างส่วนที่เหลือตามระยะเวลาจ้างหรือค่าเสียหายใดๆ	แก่บริษัทไม่ได้ทั้งสิ้น	 และ
เมื่อครบก�าหนดอายุสัญญาแล้ว	ให้ถือว่าสัญญามีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ	1	ป	ีโดยถือข้อตกลงเดิมจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา	
โดยฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบก่อนวันหมดอายุสัญญาไม่น้อยกว่า	90	วัน
	 	 	 อย่างไรก็ตาม	การท�าสญัญากับ	PFC	ดังกล่าว	ถอืเป็นการท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั	ซึง่บรษิทัต้องปฏิบติัตามนโยบาย	มาตรการ	และขัน้ตอนการท�ารายการระหว่างกนัอย่างเคร่งครดั		นอกจากนีห้าก	
PFC	 มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา	 หรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย	 บริษัทจะน�ารายละเอียด	 และ
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นของความเหมาะสมของสัญญาที่
เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าท�าสัญญาใหม่
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 5. บุคลากร
																		การด�าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะผู้ผลิต	(บริษัทย่อย)	และตัวแทนผู้จัดจ�าหน่าย	(PM)	สินค้าอุปโภคบริโภค			บุคลากร
ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส�าคัญที่ท�าให้บริษัทสามารถรักษาการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ช่วง	 3-5	ปีที่ผ่านมา	 เศรษกิจของประเทศ
อยูใ่นภาวะถดถอยและทรงตวั	การดแูลให้ความส�าคญักบับคุลากรทกุระดบัจงึถอืเป็นหวัใจส�าคญันบัตัง้แต่กระบวนการสรรหา	ทัง้ในเร่ือง
การพฒันาบคุลากร	การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนทีจ่งูใจตามผลส�าเรจ็ของงาน	การดแูลพนกังานให้มีคณุภาพชีวติทีด่	ี	โดย	ณ	31	ธนัวาคม	
2559	บริษัท	มีพนักงานทั้งหมด	347	คน		บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนทั้งสิ้น	203	ล้านบาท		ซึ่งผลตอบแทน	ได้แก่	
เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	เงินโบนัส	เงินช่วยเหลือพิเศษ	เงินประกันสังคม	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
เป็นต้น	นอกจากนี	้บรษิทัย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัรวม	226	ล้านบาท	(ไม่รวมเงินผลตอบแทน
จูงใจและผลตอบแทนจากการขาย	ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย)
	 	 ในส่วนของการปรับขึ้นค่าจ้างประจ�าปี	 บริษัทก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน	
ของบริษัท

 จ�านวนพนักงานและค่าตอบแทน PM  PCI PFP PMF PMSE รวม  
 ปี 2559   (บริษัทย่อย)  (บริษัทย่อย)  (บริษัทย่อย)  (บริษัทย่อย)
ผู้บริหาร		 -	ชาย	(คน)	 7	 -	 -	 1	 2	 10
														 -	หญิง	(คน)	 2	 1	 -	 -	 1	 4
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน
	 -	ชาย	(คน)	 158	 169	 3	 93	 1	 424
	 -	หญิง	(คน)	 180	 329	 8	 234	 2	 753
รวม  (คน)  	 347	 499	 11	 328	 6	 1,191
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	 203	 110	 3	 112	 1	 429

 นโยบายด้านบุคลากร
	 บริษัทมนีโยบายสง่เสริมและพฒันาบคุลากรทุกระดบัอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยได้จดัท�าแนวทางการพฒันาบคุลากรใหส้อดคล้องกับ	
คุณค่าหลัก	(Core	Value)	ทั้ง	5	ประการ	ของบริษัทและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ	โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินการด้านระบบการ
ท�างานและบุคลากรไว้ดังนี้
 1) แผนการพัฒนาระบบการท�างาน
	 	 สบืเนือ่งจากบคุลากรของบรษิทัเริม่เข้าสูว่ยัเกษยีณอายุ		ดงันัน้เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจในระบบงานบรษิทัได้ด�าเนนิการน�า
ระบบบริหารคุณภาพ	 ISO9001:2008	 ในการท�างานมาปฏิบัติโดยให้ทุกหน่วยงานมีการจัดท�ามาตรฐานการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน	
ส่งผลให้ระบบการท�างานสามารถด�าเนินการภายใต้หลัก		plan	-	do	-	check	-	action	ในทุกขบวนการท�างานส่งผลให้มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการท�างานอย่างต่อเนื่อง
        2)   การพัฒนาศักยภาพ (competency) ของบุคลากร
	 						ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้ตอบสนองต่อแนวนโยบายหลักของบริษัท	บริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อ
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน	3	แนวทางหลัก	ดังนี้
	 	 2.1)	ด้านความสามารถหลัก	(Core	Competency)
	 	 2.2)	ความสามารถทางด้านการจัดการ	(Managerial	Competency)
	 	 2.3)	ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ	(Functional	Competency)
	 	 บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู้	ทักษะ	ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระงาน	เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 เต็มก�าลังความสามารถ	 เพ่ือให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลของการท�างานและมีมาตรฐานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
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PM

PMF

Pci

3 หลักสูตรความสามารถหลัก  Core Competency  
	 จ�านวน	 12	 หลักสูตร
	 พนง.เข้าร่วม	 335		 คน

3 หลักสูตรความสามารถทางด้านการจัดการ Managerial Competency
	 จ�านวน	 12	 หลักสูตร
	 พนง.เข้าร่วม	 59		 คน

3 หลักสูตรความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ Functional Competency
	 จ�านวน	 70	 หลักสูตร
	 พนง.เข้าร่วม	 380		 คน

3 หลักสูตรความสามารถทางด้านการจัดการ Managerial Competency
	 จ�านวน	 12	 หลักสูตร
	 พนง.เข้าร่วม	 8		 คน

3 หลักสูตรความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ Functional Competency
	 จ�านวน	 55	 หลักสูตร
	 พนง.เข้าร่วม	 328		 คน

3 หลักสูตรความสามารถหลัก  Core Competency  
	 จ�านวน	 23	 หลักสูตร
	 พนง.เข้าร่วม	 313		 คน

3 หลักสูตรความสามารถทางด้านการจัดการ Managerial Competency
	 จ�านวน	 11	 หลักสูตร
	 พนง.เข้าร่วม	 132		 คน

3 หลักสูตรความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ Functional Competency
	 จ�านวน	 62	 หลักสูตร
	 พนง.เข้าร่วม	 347	 คน

14.40 %

8.59 %

35.05 %

29.54 %

12.12 %

56.06 %

91.41 %

52.83 %

	 	 ในปี	 2559	 บริษัทและบริษัทย่อยได้ด�าเนินการพัฒนา	 Competency	 ในด้านต่างๆ	 ให้กับบุคลากรโดยค�านึงถึงและ
สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กรดังนี	้
	

	 	 †		PM	มีผลการด�าเนินงานตามแผนฝึกอบรมพนักงานในปี	2559	เท่ากับ	21.53	ชม.	ต่อคน	

	 	 †		PMF	มีผลการด�าเนินงานตามแผนฝึกอบรมพนักงานในปี	2559	เท่ากับ	20.47	ชม.	ต่อคน	

	 	 †		PCI	มีผลการด�าเนินงานตามแผนฝึกอบรมพนักงานในปี	2559	เท่ากับ	44.43	ชม.	ต่อคน
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             ในปี	 2559	 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ร่วมกับบริษัท	 Gallup	 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือ	 Performance	
Management	 System	 (PMS)	 ที่สามารถวัดและประเมินผลการท�างานของบุคลากรได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันใน	
ทกุๆ	กลุม่ธรุกจิและสามารถน�าไปใช้เพือ่เป็นหลกัและแนวทางในการพฒันาบคุคลากร	โดยได้น�าคณุค่าหลักเข้ามาผสมผสานในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานนี้	 เป็นสิ่งที่ช่วยก�าหนดและเป็นแนวทางให้บุคลากรของพรีเมียร์ทราบถึงพฤติกรรมที่คาดหวัง	 ซึ่งจะน�าไปสู่	
วัฒธรรมขององค์กรที่ยั่งยืนต่อไป	
 3)  กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
								 	 จากการพัฒนาระบบการท�างานภายใต้มาตรฐาน	 ISO	 9001	 :	 2008	 อย่างต่อเนื่องบริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินการ	
จัดท�า	ดังนี้

 บริษัท คู่มือ (เล่ม) Quality Procedures 

              4)   การด�าเนินการจัดท�า career Path & Succession Plan
	 	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งเชิงปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ	 และเชิงคุณภาพที่พนักงานแต่ละคน
จะได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล	 (Individual	 Program)	 ในปี	 2559	 บริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ด�าเนินการพัฒนา	หลักสูตร	พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ		Managerial	Competency	ให้ผู้บริหารแต่ละ
หน่วยงานในต�าแหน่งส�าคัญๆ	จ�านวน	25	คน	ให้สอดคล้องกับ	Career	Path	&	Succession	Plan		
              5)  การด�าเนินการดูแลพนักงานภายใต้คุณค่าหลัก
	 	 ด้วยความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานปี	 2559	 ทางบริษัทได้ด�าเนินการดูแลพนักงานตามคุณค่าหลักให้พนักงานอยู่ดีมีสุข
มาอย่างต่อเนื่องโดยให้ความส�าคัญในการดูแลเอาใจใส่พนักงานในฐานะผู้มีส่วนได้เสียคนส�าคัญ	 ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศการ
ท�างานที่เอื้อต่อความสุขในการท�างานผ่านภายใต้แนวคิด	“Happy	Work	Place	:	Happy	8”	โครงการ	“คนส�าราญ	งานส�าเร็จ”	มาเป็น
เครือ่งมอืด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่โครงการดงักล่าวสร้างความพงึพอใจให้พนกังานร้อยละ	79		อกีทัง้สร้างการมส่ีวมนร่วม	ปลกูจติ
ส�านึกของพนักงาน	เพื่อน�าไปสู่ปัจจัยที่สร้างให้เกิดความยั่งยืน	ผ่านคณะท�างานคุณค่าหลัก	4	ด้าน	(ESGW)

คู่มือ (เล่ม)

Quality 
Procedures

Work In

PM PMF Pci PFP

 1 2 8 1

 31 53 56 39

 31 131 150 77
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	 	 	 Environment 	มพีนัธกจิในการปลูกจิตส�านกึเรือ่งสิง่แวดล้อม	ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยนื	ประหยดั	
	 	 	 พลงังาน	รวมถงึวธิกีารปฎบิติังานทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม	น�าองค์กรไปสูอ่งค์กรสเีขียวต่อไป	ซึง่ในปี	2559		
	 	 	 จัดโครงการ	Premier	V	Go	Green	เพื่อให้ความรู้และรณรงค์การใช้พลังงาน	ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน	
	 	 	 สถานที่ท�างาน

	 	 	 Social	มีพันธกิจในการปลูกจิตส�านึกด้านสังคมให้พนักงานโดยอาศัยการต่อยอดจากงานสังคมของกลุ่ม	
	 	 	 บริษัทผ่านมูลนิธิต่างๆ	ซึ่งในปี2559	จัดโครงการ	อาสาพรีเมียร์	เพื่อสร้างเครือข่าย	เผยแพร่งานอาสาและ	
	 	 	 สร้างการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

	 	 	 Good Governance		มพีนัธกจิในการปลกูจติส�านกึด้านธรรมาภิบาล	และความโปร่งใสในองค์กร	ส่งเสรมิ	
	 	 	 ให้เกิดการมีส่วนร่วมด้วยการขยายแนวร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในห่วงโซ่ธุรกิจ	 ซึ่งในปี	 2559		
	 	 	 จดัโครงการ	กจิกรรมท�าความด	ีสร้างความรบัรูแ้ละเข้าใจนโยบายการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ให้กบัพนกังาน	
	 	 	 และเชิญชวน	สนับสนุนให้คู่ค้าเป็นแนวร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกัน	

	 	 	 Well being	มีพันธกิจในการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี	ด้วยการกระตุ้นให้พนักงานเลือกวิถีการด�ารง	
	 	 	 ชีวิตให้ดีขึ้น	 โดยมุ่งเน้นในการป้องกันให้พนักงานมีสุขภาพดี	 เช่น	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค	
	 	 	 อาหารที่มีประโยชน์	และความปลอดภัยในการท�างาน	ซึ่งในปี	2559	จัดโครงการวันสุขภาพกับมุมสุขภาพ		
	 	 	 เพือ่ให้พนกังานได้ปรบัพฤตกิรรมการบรโิภค	โดยจดัให้มข้ีาวกล้องฟร,ี	มมุผกัผลไม้สดทกุวนัศกุร์,	โครงการ		
	 	 	 ป้องกันโรค	Office	Syndrome	และโครงการ	การขับขี่อย่างปลอดภัย	เป็นต้น	
 แผนงาน/แนวทางการพัฒนาบุคลากร ปี 2560
	 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยื่นในการพัฒนาบุคลากร	บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับแนวทางการด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้
	 1.			พัฒนาระบบการท�างานภายใต้โครงการ	Smart	Office	เข้ามาด�าเนินการในทุกๆ	กระบวนการการท�างานรวมถึงปรับปรุง
ระบบการท�างานโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
	 2.			การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งเชิงปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการและเชิงคุณภาพที่
สอดคล้องกบั	Competency	ของแต่ละหน้าที	่ดงัน้ันบคุลากรทกุคนทกุต�าแหน่งทัง้ของบรษัิทและบรษัิทย่อย	จะได้รบัการทบทวน/วเิคราะห์	
Competency	ครบทุกต�าแหน่งงานเพื่อน�าไปสู่การพัฒนารายบุคคล	(IDP)	ต่อไป	
	 3.	 การพัฒนาบุคลากรยังคงก�าหนดแนวการพัฒนาใน	 3	 ด้านหลัก	 อันได้แก่	 ด้าน	 Core	 Competency/	 Managerial	
Competency	 และด้าน	 Functional	 Competency	 เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้สามารถตอบสนองเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ	
โดยก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนาไม่น้อยกว่า	18	ชั่วโมง/คน/ปี	
	 4.		 เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการท�างานให้ดียิ่งขึ้น	ภายในปี	2560	จึงก�าหนดให้		แต่ละส่วนงาน
พัฒนาระบบคุณภาพของส่วนงานเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนจากข้อก�าหนด	 ISO	 9001:2008	 ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนด	
ISO9001:	2015	
	 5.	 	 การดูแลให้พนักงานอยู่ดีมีสุข	 ประสานงานผ่านคณะท�างานร่วมคุณค่าหลักกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	 ตลอดจนแผนการดูแล	
ซึ่งกันและกันด้วยความผูกพันแบบ	“คนครอบครัวเดียวกัน”	ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศการท�างานที่เอื้อต่อความสุขในการท�างาน
ผ่านโครงการ	“Happy	Work	Place”	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน
	 6.	ยึดหลกัคณุธรรมและจริยธรรม	สง่เสริมและเขา้รว่มในกิจกรรมทีส่นับสนนุตามหลกัวถิไีทยทีด่ี	และกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 	 คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีโดยเชือ่มัน่ว่ากระบวนการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการบรหิาร
จัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ด	ี มีความโปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได	้ และเป็นธรรมกับ	 ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้
บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนด
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	ดังนี้
	 	 1.	 ด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์	เป็นธรรม	และโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ทุกฝ่าย
	 	 2.	 จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยง	และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
	 	 3.	 ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น	และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
	 	 4.	 ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	กฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และจรรยาบรรณทางธุรกิจ	เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
	 	 5.	 จัดโครงสร้าง	บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
	 	 โดยหลักการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัสอดคล้องกบัหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี	2555	ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งครอบคลุมหลักการ	5	หมวด	ดังนี้
 หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 	 บริษทัตระหนกัและให้ความส�าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่างๆ	ของผูถ้อืหุน้ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรพัย์และในฐานะเจ้าของ
บริษัท	โดยก�าหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้
 1.  การประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 1.1		คณะกรรมการมนีโยบายในการสนบัสนนุหรอืส่งเสรมิผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนัให้เข้าร่วมประชมุ
ผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตน	 โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย	 ได้แก่	 การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ	 การซื้อขายหรือโอนหุ้น		
	 การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ	 การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งต้ังหรือถอดถอน
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	แต่งต้ังผูส้อบบญัชแีละก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบญัชี	และเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั	เช่น	การ
จดัสรรเงนิปันผล	การก�าหนดหรอืการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบรคิณห์สนธิ	การลดทนุหรอืเพิม่ทนุ	และการอนมุตัริายการพเิศษ	เป็นต้น
	 	 	 1.2	 	บริษัทมีการให้ข้อมูล	วัน	เวลา	สถานที่	และวาระการประชุม	โดยมีค�าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ
ประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น	หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม	และละเว้นการกระท�า
ใดๆ	ที่เป็นการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท	โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
	 	 			 	 1.2.1	 	บรษิทัไม่มกีารลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบรษัิททีต้่องเปิดเผยตามข้อก�าหนดต่างๆ		
และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	 เช่น	 ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส�าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน	 ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลีย่นแปลงขอ้มลูส�าคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหน้า	ใหส้ทิธใินการซกัถามคณะกรรมการในทีป่ระชมุ	ไม่จ�ากดัสทิธใินการเขา้
ประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย	เป็นต้น
	 	 	 	 1.2.2		บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน	 เวลา	 สถานที่	 และวาระการประชุม	 โดยก�าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ	
และมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ชัดเจน	รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 ก.	วาระการแต่งตั้งกรรมการ
	 	 	 	 	 	 1)	 ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง	เช่น	ค�าน�าหน้าชื่อ	ชื่อ	อายุ	ประเภทกรรมการ	การศึกษา		
	 	 	 	 	 	 	 ประสบการณ	์เป็นต้น		
	 	 	 	 	 	 2)		 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น	 โดยหากกิจการใดเป็นกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล	
	 	 	 	 	 	 	 ประโยชน์ต่อบริษัทก็ได้ระบุไว้ชัดเจนแล้ว
	 	 	 	 	 	 3)	 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	(กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่)
	 	 	 	 	 	 4)	 จ�านวนปีทีด่�ารงต�าแหน่งและผลการปฏบิตังิานในระหว่างเป็นกรรมการ	(กรณแีต่งตัง้กรรมการเดิม)
	 	 	 	 	 	 5)	 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่คณะกรรมการสรรหา	
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	 	 	 	 	 	 6)		ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้		
	 	 	 	 	 ข.	วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ			
	 	 	 	 	 	 1)	 จ�านวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามต�าแหน่งหรือภาระหน้าที่ของกรรมการ
	 	 	 	 	 	 2)	 นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 	 	 	 	 3)	 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
	 	 	 	 	 	 4)	 สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ที่ได้รับในฐานะกรรมการ	(ปัจจุบันกรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด	นอกจาก	
	 	 	 	 	 	 	 เบี้ยประชุมและบ�าเหน็จประจ�าปี)
	 	 	 	 	 	 5)	 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	 	 	 	 	 	 6)	 ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได	้	
	 	 	 	 	 ค.	 วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
	 	 	 	 	 	 1)	 ชื่อผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี
	 	 	 	 	 	 2)		ประสบการณ	์ความสามารถของผู้สอบบัญชี
	 	 	 	 	 	 3)	 ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
	 	 	 	 	 	 4)	 จ�านวนปีที่ท�าหน้าที่ให้บริษัท	 (กรณีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิม)	 หรือเหตุผลที่เปล่ียนตัวผู้สอบบัญชี		
	 	 	 	 	 	 	 (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่)
	 	 	 	 	 	 5)	 วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญช	ีรวมทั้งค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี
	 	 	 	 	 	 6)	 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 	 	 7)	 ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได	้
	 	 	 	 	 ง.	 วาระการจ่ายเงินปันผล
	 	 	 	 	 	 1)	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 	 	 	 	 	 2)		 จ�านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกับนโยบาย
	 	 	 	 	 	 3)	 เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย
	 	 	 	 	 	 4)	 ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได	้	
	 	 	 	 	 จ.	 วาระเพือ่พจิารณาเรือ่งส�าคญัของบรษิทั	เช่น	การเพิม่/ลดทนุ	การแก้ไขข้อบงัคบั	การขาย/	เลกิ	/	โอนกจิการ	
			 	 	 	 	 	 การควบรวมกิจการ	เป็นต้น
	 	 	 	 	 	 1)	 	รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
	 	 	 	 	 	 2)	 วัตถุประสงค์	เหตุผลหรือความจ�าเป็น
	 	 	 	 	 	 3)	 ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 	 	 4)	 ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได	้	
	 	 	 1.3	 	คณะกรรมการอ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธใินการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอย่างเตม็ที่	และควรละเว้น
การกระท�าใดๆ	ที่เป็นการจ�ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น	การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่าย
มากเกินไป	และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง	
	 	 	 1.4	 	บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม	โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าให้ชัดเจน	
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน�าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 นอกจากนี้	 บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้า	
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย	 คณะกรรมการได้มีการก�าหนดการกลั่นกรองค�าถามล่วงหน้าและก�าหนดให้บริษัทตอบค�าถามให้	
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	พร้อมกับมีการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ	โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
	 	 	 	 1.4.1			บริษทัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามทีเ่กีย่วข้องกบัวาระการประชุมถงึคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะ
เวลา	โดยในส่วนของการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นน้ัน	คณะกรรมการจะรวบรวมค�าถามจนถงึประมาณ	7	วนัก่อนวนัประชุม	โดยบรษัิทปฏบิตัิ
ตามแนวปฏิบัต	ิดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 1)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าให้ชัดเจน
	 	 	 	 	 2)	 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน�าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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	 	 	 	 	 3)	 วิธีการส่งค�าถามล่วงหน้า	 เช่น	ให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	หรืออีเมล	หรือส่งจดหมาย	
	 	 	 	 	 	 ถึงคณะกรรมการ	เป็นต้น
	 	 	 	 	 4)	 ช่วงเวลาที่เปิดให้ส่งค�าถามล่วงหน้า	ก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 	 5)	 มกีระบวนการกล่ันกรองค�าถามล่วงหน้าทีผู่ถ้อืหุน้ถาม	เพือ่ให้คณะกรรมการพจิารณาในการตอบค�าถาม	
	 	 	 	 	 	 เหล่านั้น
	 	 	 	 	 6)	 บริษัทได้ตอบค�าถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
	 	 	 	 	 7)	 บริษัทได้ตอบค�าถามให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม
	 	 	 	 	 8)	 บรษิทัได้แจ้งให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบถงึค�าถามทีม่ผีูถ้อืหุน้ถามมาล่วงหน้า	และค�าตอบของค�าถามเหล่านัน้
	 	 	 1.5	 คณะกรรมการสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก�าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีง
ได	้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
													 ทั้งนี้	 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้	 และยังก�าหนดให้บริษัทจัดให้มี
อากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นส�าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย	 นอกจากน้ีให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่
ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ	 และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่
วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป	เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
  2.  การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 2.1	 คณะกรรมการสง่เสริมให้บริษัทน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผูถ้ือหุ้น	ทัง้การลงทะเบียนผูถ้ือหุน้	การนบัคะแนน
และแสดงผล	เพื่อให้การด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นย�า
	 	 	 2.2	 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ	
	 	 	 	 2.2.1	กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 2.2.2	ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปนี้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 	 1)	 ประธานกรรมการ
	 	 	 	 	 2)	 กรรมการผู้จัดการ
	 	 	 	 	 3)	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 2.2.3	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
	 	 	 2.3	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ	เช่น	วาระการแต่งตั้ง
กรรมการ
	 	 	 2.4	 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจนับการจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆวาระและการบันทึกวิดิทัศน์
การประชมุอย่างสมบรูณ์ครบถ้วน	และมกีารเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษัิท	ท้ังนีใ้นการประชุมและการนบัคะแนนเสยีงในทกุๆ	วาระ	เป็น
ไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
	 	 	 2.5	 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�าถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
  3.  การจัดท�ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 3.1	 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน
ด�าเนนิการประชมุรวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นต้ังประเดน็หรอืซกัถาม	พร้อมทัง้มีบนัทกึค�าถามค�าตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร	 รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม
ด้วย
	 	 	 3.2	 บรษิทัเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนน	และรายงานการประชมุบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั	โดยมรีายละเอยีด
ในการปฏิบัติดังนี้
	 	 	 	 3.2.1	 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวันท�าการถัดไป
	 	 	 	 3.2.2	 เผยแพร่รายงานการประชมุภายใน	14	วนันบัจากวนัประชมุผูถ้อืหุน้	เพ่ือใช้เป็นช่องทางให้ผูถ้อืหุน้แสดงความ
เห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
	 	 	 	 3.2.3	 เผยแพร่วิดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
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  4.  บรษิทัให้การดแูลผูถ้อืหุน้มากกว่าสทิธติามกฎหมาย โดยการให้ข้อมลูส�าคญัทีเ่ป็นปัจจุบนัผ่านบนเวบ็ไซต์ 
ของบริษัท
	 	 	 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	บริษัทจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่	21	เมษายน	2559	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้อง
ประชุม	501	ชั้น	5	พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค	เลขที	่1	ซอยพรีเมียร์	2	ถนนศรีนครินทร์	แขวง				หนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร	
มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจ�านวน	 144	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 74.0783	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว		
มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม	 9	 ท่าน	 ประกอบด้วย	 ประธานกรรมการ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และ
กรรมการท่านอ่ืนอกี	6	ท่าน	นอกจากนีย้งัมผู้ีบริหารระดบัสงูของบรษัิทและบรษัิทย่อย	ผูบ้รหิารระดบัสงูทีด่แูลงานด้านบญัชี	การเงิน	และ
กฎหมาย	เลขานุการบริษัท	รวมถึงผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย	
	 	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว	 รวมท้ังในปี	 2559	 บริษัทได้มอบให้บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	
จ�ากดั	ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัด�าเนนิการจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมหลกัเกณฑ์วธิกีารเข้าร่วมประชมุ	และข้อมลูประกอบการ
ประชมุตามวาระต่างๆ	ซึง่ในแต่ละวาระมคีวามเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพยีงพอและชัดเจนให้ผูถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้าก่อน
วันประชุม	 และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท	 www.premier-marketing.co.th	 ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	30	วัน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม	และได้จัดท�ารายงานการ
ประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน	 14	 วันนับจากวันประชุม	 เพื่อให้	
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
									 	 ในปี	 2559	 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ
การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทยร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	และสมาคมบริษทัจดทะเบยีน	โดยหลักเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมินคณุภาพครอบคลมุขัน้ตอนต่างๆ	ในการจดัการประชมุ
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม	วันประชุม	และภายหลังวันประชุมในระดับ	“ดีเลิศ”	ด้วยคะแนนเต็ม	100	คะแนน	ติดต่อกันเป็นปีที	่6
	 	 	 ส�าหรับหลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ	์Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	
(CGR)	ประจ�าปี	2559	ในหมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้
	 	 	 1.	 บริษัทไม่ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น	 เนื่องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็น	
ผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกันการทุจริตในการลงคะแนนเสียง	อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการ
ตรวจนับ	การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน	และการบันทึกวีดิทัศน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน	และมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทอีกด้วย	ดังนั้นการด�าเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อยู่แล้ว
 หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม	 อาทิ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้ถือหุ้นราย
ย่อย	นักลงทุนสถาบัน	หรือนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน	ทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	การมีมาตรการป้องกันกรรมการ	
ผูบ้ริหารและพนักงานใช้ข้อมลูภายในเพือ่หาผลประโยชน์ในทางมชิอบ	รวมทัง้ให้กรรมการและผูบ้รหิารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยี
ของตนและผู้เกี่ยวข้อง
	 	 บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	ดังนี้
 1.  การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 1.1	 บรษิทัแจ้งก�าหนดการประชมุพร้อมระเบยีบวาระ	และความเหน็ของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท	โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
	 	 	 	 1.1.1	บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้มีเวลาศกึษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเวบ็ไซต์ของบรษัิทอย่าง
น้อย	30	วัน	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	
	 	 	 	 1.1.2	ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือ
หุ้นในรูปแบบเอกสาร	
	 	 	 	 1.1.3	บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ	 หุ้นมากกว่าที่
กฎหมายก�าหนด	(อย่างน้อย	30	วันก่อนวันประชุม)
	 	 	 1.2	 บริษทัแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ	ทีใ่ช้ในการประชุม	ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต	ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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	 	 	 1.3	 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดท�าเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ	 และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทย
 2.  การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
	 	 	 2.1	 คณะกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า	เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ	โดย
มีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
	 	 	 	 1)			ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
	 	 	 	 2)	 รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
	 	 	 	 3)	 เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม
	 	 	 	 4)	 ช่องทางรับเรื่อง	เช่น	ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ	โดยอาจส่งเรื่องผ่านบนเว็บไซต์	หรืออีเมลมาก่อน	เป็นต้น	
	 	 	 	 5)	 ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง	ตั้งแต	่1	มกราคม	ถึง	31	ธันวาคม	ของทุกปี
	 	 	 	 6)	 คณะกรรมการแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบหลกัเกณฑ์เสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุไว้บน	เวบ็ไซต์ของบรษิทั	
	 	 	 	 7)	 มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ	เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ	
	 	 	 	 8)	 แจ้งผลการพจิารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถ้อืหุ้นทราบโดยแจ้งไปยงัผูถ้อืหุ้นผูเ้สนอวาระและแจ้ง	
	 	 	 	 	 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น							
	 	 	 2.2		คณะกรรมการก�าหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น	พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
	 	 	 	 1)	 ช่องทางรับเรื่อง	โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
	 	 	 	 2)	 ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง	ตั้งแต	่1	มกราคม	ถึง	31	ธันวาคม	ของทุกปี
	 	 	 	 3)	 ข้อมูลประกอบการพิจารณา	 เช่น	 ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อหนังสือยินยอมของผู้ได้รับ	
	 	 	 	 	 การเสนอชื่อ	เป็นต้น
	 	 	 	 4)	 คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์	
	 	 	 	 	 แห่งประเทศไทย	และบนเว็บไซต์ของบริษัท	
	 	 	 	 5)	 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดไว้
	 	 	 	 6)	 เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นที่	
	 	 	 	 	 เป็นผู้เสนอ	และประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม
	 	 	 2.3	 ผูถ้อืหุ้นทีเ่ป็นผูบ้รหิารไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุทีไ่ม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระส�าคัญ
ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ	
	 	 	 2.4	 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
 3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
	 	 	 3.1	 คณะกรรมการก�าหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์
อักษร	 และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ	 รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้กรรมการ		
ผู้บริหาร	และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ
	 	 	 3.2	 ก�าหนดให้กรรมการทกุคนและผู้บรหิารทีมี่หน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าว
ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ�า	รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจ�าปี
 4.  การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
	 	 	 4.1	 คณะกรรมการมนีโยบายก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร	รายงานการมส่ีวนได้เสยีอย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระนัน้	
และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ	ดังนี้
	 	 	 	 1)	 คณะกรรมการก�าหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อ	
	 	 	 	 	 คณะกรรมการ	เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
	 	 	 	 2)	 แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อก�าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ธนาคารแห่ง	
	 	 	 	 	 ประเทศไทย	ส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นต้น
	 	 	 	 3)	 ก�าหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ	ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
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	 	 	 	 4)	 เลขานุการบริษัทท�าหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ	 ข้อมูลของกรรมการและ	
	 	 	 	 	 ผูบ้รหิาร	รวมทัง้ผูเ้กีย่วข้อง	โดยเฉพาะเมือ่คณะกรรมการต้องพจิารณาธรุกรรมระหว่างบรษิทักบักรรมการหรอื	
	 	 	 	 	 ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
	 	 	 4.2	 คณะกรรมการดแูลให้กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีอย่างมนียัส�าคญัในลกัษณะทีอ่าจท�าให้กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ	 งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2559	 ไม่มี
การเปลีย่นแปลงล�าดบัระเบยีบวาระการประชมุ	หรอืเพิม่เตมิวาระการประชมุและไม่มกีารขอให้ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่นอกเหนอืจากที่
ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
	 	 	 นอกจากน้ี	กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถอืหลกัทรพัย์ในบรษัิทของตนเอง	คูส่มรส	และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ
ให้แก่คณะกรรมการหรอืผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมายเป็นประจ�าทกุไตรมาส		รวมทัง้มกีารเปิดเผยในทีป่ระชมุคณะกรรมการและรายงาน
ประจ�าปี
	 	 	 หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ	์Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	
ประจ�าปี	2559	ในหมวดที	่2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	มีดังต่อไปนี้
	 	 	 1.	บริษัทไม่ได้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม	(Cumulative	Voting)	
ด้วยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 ครบถ้วน	 และบริหารกิจการโดยค�านึงถึงสิทธิ	
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอยู่แล้ว
	 	 	 2.	บรษิทัไม่ได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้อย่างน้อย	1	
วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย	เนื่องจากบริษัทมีระเบียบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน	โดยให้คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่ท�าการ
ซื้อขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท	ในช่วงระยะเวลา	1	เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน	และภายใน	3	วัน	ภายหลังจากเปิด
เผยงบการเงิน	การซื้อขายหลักทรัพย์ในบางกรณีเป็นการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลขณะนั้น	ท�าให้ไม่สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้
 หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 	 บรษิทัเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนทีม่คีวามส�าคญัต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ	และถอืเป็นหน้าทีใ่นการดแูลให้เกดิ
ความอยูร่อดและยัง่ยนืของสงัคมรว่มกัน	ดงันัน้	บริษทัและบรษิทัยอ่ยยดึมัน่เจตนารมณข์องการด�าเนนิธรุกจิใหป้ระสบความส�าเรจ็อยา่ง
ยัง่ยนื	โดยตระหนกัและให้ความส�าคญักบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วนภายใต้ปรชัญาของกลุ่มบรษัิทพรเีมียร์	นัน่คอื	“ธุรกิจก้าวหน้า	พนกังาน
มั่นคง	สังคมยั่งยืน”	 เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ	พนักงานและสังคมนั้น	จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท	สังคม	และ	
สิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ	กันอย่างเข็มแข็งและยั่งยืน
		 	 บริษัทได้ด�าเนินการก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	ดังนี้
 1.  การก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 	 	 1.1	 คณะกรรมการก�าหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	พร้อมมาตรการด�าเนินการที่เป็นรูป
ธรรม	มกีารแถลงนโยบายและมมีาตรการเก่ียวกับการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม	ทีท่�าให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัและห่วงโซ่อปุทาน	(Value	Chain)	ของ
บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ดังนี้
	 	 	 	 1)			ผู้ถือหุ้น	

	 	 	 					 		 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น	 บริหารงานด้วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ	 เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น	 ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เก่ียวข้อง	 โดยใช้ข้อมูล
ใดๆ	ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	และไม่ด�าเนินการใดๆ	ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	
รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขันของบริษัท
	 	 	 	 2)	 พนักงาน	

	 	 	 	 	 บรษิทัเล็งเห็นถงึความส�าคญัของพนกังานซึง่ถอืเป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่า	จงึปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนอย่างเท่า
เทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน	ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยก		สีผิว	เชื้อชาต	ิเพศ	ศาสนา	ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก
หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย	 มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม	 เหมาะสมกับลักษณะงาน	 หน้าที่
ความรับผดิชอบและความสามารถของพนักงานแตล่ะคน	สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกัน	ตลอดจนมนีโยบาย
การพฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่พฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังานให้ได้รบัความ
ก้าวหน้าในอาชีพ	
	 	 	 	 	 ส�าหรับนโยบายด้านสวัสดิการ	 บริษัทจัดให้มีสวัสดิการส�าหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฏหมายก�าหนด	 เช่น	
กองทนุส�ารองเลีย้งชพีพนักงานเพือ่เป็นเคร่ืองมอืในการสร้างแรงจงูใจการปฏบิตังิานของพนกังานและรกัษาบคุลากรไว้กบับรษัิทในระยะ
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ยาวโดยให้มีลักษณะการออมอย่างสม�่าเสมอเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ	 สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉิน	 การประกันสุขภาพกลุ่ม	 การประกันชีวิตกลุ่ม	 การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	 การตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี	 ห้องพยาบาลของบริษัทโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ	 ห้องสมุดส�าหรับพนักงาน	 ชมรมกีฬาต่างๆ	 รถรับส่งพนักงาน	 และ
สวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ																				
	 	 	 	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย	 โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย	 	 ชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด		
มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย	ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง	พร้อมทั้ง
ส่งเสริมในการสร้างจิตส�านึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัต	ิและก�าหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกัน
ภัยในอาคารส�านักงาน	การซ้อมหนีไฟเป็นประจ�าทุกป	ีรวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง	และตรวจวัดระดับความดังเสียง
	 	 	 3)	 ลูกค้า	

	 	 	 	 บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า	 โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานมีความปลอดภัย	เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า	มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	 รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง	 เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า	 และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้า
หากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
	 	 	 4)	 คู่ค้าและเจ้าหนี้

	 	 	 	 บรษิทัมกีารคดัเลอืกคูค้่าอย่างเป็นธรรม	ด�าเนนิธรุกจิต่อกนัด้วยความยตุธิรรม	ไม่เอารดัเอาเปรยีบเคารพและปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขสัญญาที่ก�าหนดไว้	 ไม่เรียก	หรือไม่รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้	หากในกรณีที่
ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริต	บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วเเละเกิดความ
ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
	 	 	 5)	 คู่แข่ง

									 	 	 คู่แข่ง	บริษัทฯ	สนับสนุนและส่งเสริม	นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม	ไม่ผูกขาดหรือ	ก�าหนด
ให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้นและไม่มีนโยบายการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ	ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิด
กฎหมายและขัดต่อจริยธรรม
			 	 	 	 บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี	 ไม่ท�าลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวร้ายหรือกระท�าการใดๆ	โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม	 	อีกทั้งบริษัท	พร้อมที่จะสนับสนุนร่วมมือกับคู่แข่ง	 ในส่วนที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในด้านต่างๆ		
	 	 	 6)	 ชุมชน/สังคม

	 	 	 	 บริษัทก�าหนดแนวปฏิบัติต่อชุมชน	สังคม	ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ	เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน	ดังนี้
	 	 	 	 1)	 สนบัสนนุกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมส่วนรวม	และสร้างปฏิสมัพนัธ์อนัดกัีบชุมชนทีส่ถานประกอบการ	
	 	 	 	 	 ของบริษัทตั้งอยู	่
	 	 	 	 2)	 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 3)	 ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อชุมชน	สังคม	
	 	 	 	 4)	 ใส่ใจและรบัผดิชอบแก้ไขในภัยอนัตรายทีส่งัคมหวัน่วติก	อนัอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บรกิาร	หรอืการด�าเนนิงาน	
	 	 	 	 	 ของบริษัท
	 	 	 	 5)		 มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี	สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	พัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม		
	 	 	 	 	 รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม	รวมถึงปลูกฝังจิตส�านึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นใน	
	 	 	 	 	 หมู่พนักงาน	
	 	 	 7)	 สิ่งแวดล้อม

	 	 	 						1)		 ไม่กระท�าการใดๆ	ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม	
	 	 	 						2)			ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
															 	 3)		 ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม	
											 	 	 4)		 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ		
	 	 	 	 	 โดยการน�าเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท
	 	 											5)		 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับ	
	 	 	 	 	 พนักงาน	โดยก�าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ทราบ	

รายงานประจ�าปี 2559  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 74



	 	 	 1.2	 คณะกรรมการก�าหนดให้เลขานกุารบรษิทัเป็นผูร้บัข้อร้องเรยีน	และจดัการกบัข้อร้องเรยีนของผูม้ส่ีวนได้เสยี	โดยได้
เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์	หรือรายงานประจ�าปีของบริษัท
	 	 	 1.3		มกีลไกการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส	และมีมาตรการชดเชยในกรณีทีผู่มี้ส่วนได้เสยีได้รบัความเสยีหายจากการทีบ่รษิทั
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย	
 2.  การเปิดเผยการปฏบิตัติามนโยบายและการจดัท�ารายงานเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainability Development  
Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  (cSR Report)
	 	 	 2.1	 บรษิทัเปิดเผยกจิกรรมต่างๆ	ทีแ่สดงให้เห็นถงึการด�าเนนิการตามนโยบายดงักล่าวข้างต้น	และเปิดเผยกลไกในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย
	 	 	 2.2		คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดท�ารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็น
ฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจ�าป	ีและได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

 3.  บรษัิทมนีโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ รวมถงึการสนบัสนนุกจิกรรมทีส่่งเสรมิและปลูก
ฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย	และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 4.  บริษัทมีการก�าหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	ไม่ว่า
จะเป็นทรัพย์สนิทางปัญญาในประเทศหรอืต่างประเทศและห้ามการน�าซอฟต์แวร์ทีล่ะเมดิลขิสทิธิม์าใช้งานในบรษิทั	รวมท้ังมนีโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ	ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตลอดมา
	 	 	 ในปี	2559	บรษิทัไม่มข้ีอพพิาทใดๆ	ทีม่นียัส�าคญักับผูมี้ส่วนได้เสยี	นอกจากนีบ้รษัิทได้ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี	อาทิ
	 	 	 1.		 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2559	 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ	 เกี่ยวกับการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า	 โดยทุกๆ	ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	ซึ่งในการประชุมดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้า
	 	 	 2.		 ในปี	 2558	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถก�าหนดอัตราเงินสะสมในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้สอดคล้อง
กับฐานรายได้และอายุงานของตน	 เพื่อให้โอกาสพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฏิบัติการมีก�าลังในการออม	 พร้อมกันนี้บริษัทได้
ปรับอัตราเงินสมทบในกองทุนส�ารองเล้ียงชีพให้สูงข้ึนส�าหรับพนักงานที่มีอายุงานสูง	 เพื่อให้เป็นแหล่งเงินออมและเป็นหลักประกันใน
การด�ารงชวีติของพนกังานภายหลงัเกษยีณ	และในปีปัจจบุนัมพีนกังานเป็นสมาชกิเพิม่ขึน้รวม	270	คน	คดิเป็นร้อยละ	81.08	ของพนักงาน	
ที่มีสิทธิสมัครกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 	 	 รวมถงึมกีารรณรงค์ให้พนกังานเข้าร่วมออมเงินกับสหกรณ์ออมทรพัย์เพือ่ส่งเสรมิการออมอกีช่องทางหนึง่	ปัจจบุนับรษิทั
มีพนักงานเป็นสมาชิกจ�านวน	255	คน	คิดเป็นร้อยละ	73.49	ของพนักงานทั้งบริษัท
	 	 	 3.		 บริษัทไม่มีกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน	การจ้างงาน	ผู้บริโภค	การแข่งขันทางการค้า	สิ่งแวดล้อม	ไม่มีกรณี
การกระท�าผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	ด้านการทุจริต	หรือกระท�าผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ	ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
หรืออัตราการหยุดงาน	หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท�างานบริษัทได้รายงานไว้ในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 	 	 4.			 บริษัทได้จัดท�ารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยก
จากรายงานประจ�าปี	โดยใช้แนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ภายใต้วสิยัทศัน์	พนัธกจิ	และปรชัญา
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	นั่นคือ	“ธุรกิจก้าวหน้า	พนักงานมั่นคง	สังคมยั่งยืน”		และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
	 	 	 5.			 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	วันที่	25	กุมภาพันธ์	2557	และได้
รับการรับรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทจุริต	เมือ่วันที	่4	เมษายน	2557	มกีารจัดท�าคูมื่อการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน	เริม่ตัง้แต่การก�าหนดนโยบาย	การก�าหนด
ขัน้ตอนการปฎบิตั	ิ การฝึกอบรมเพือ่สร้างส�านกึของการเป็นคนซือ่สตัย์	 	 มจีรยิธรรมและคณุธรรม	 การประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติ		
การตรวจตดิตาม	การทบทวนนโยบายและกระบวนการ	รวมถงึการรายงานผลการปฏบิตั	ิและส่งต่อนโยบายและวธิปีฏบิตัใิห้กบับรษิทัย่อย	
เพือ่เป็นแนวปฏบิตัเิดยีวกนั	ท้ังนีใ้นปี	2559	บรษิทัได้ด�าเนนิการยืน่ต่ออายกุารรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทจุรติแล้วและอยูร่ะหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ	
	 	 	 หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ	์Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	
ประจ�าปี	2559	ในหมวดที่	3	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	มีดังต่อไปนี้
	 	 	 บริษัทไม่ได้จัดท�ารายงานแบบบูรณาการ	(Integrated	Report)	เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(Annual	Report)	มีเนื้อหาและสาระส�าคัญครบถ้วนแล้ว	โดยไม่จ�าเป็นที่จะต้อง
จัดท�าในลักษณะรายงานแบบบูรณาการ	(Integrated	Report)
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 หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 	 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมลูทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังานก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจนข้อมลู
อื่นที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดย
บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�า่เสมอ
	 	 บริษัทได้ด�าเนินการก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	ดังนี้
 1.  การเปิดเผยข้อมูล
	 	 	 1.1	 คณะกรรมการมกีลไกทีจ่ะดแูลให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลทีเ่ปิดเผยต่อนกัลงทนุถกูต้อง	ไม่ท�าให้ส�าคญัผดิ	และเพียงพอต่อ
การตัดสินใจของนักลงทุน	ทั้งนี้
	 	 	 	 1)	 มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัของบรษัิททัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีมิ่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	
	 	 	 	 	 ทนัเวลา	โปร่งใส	และเป็นไปตามเกณฑ์ทีส่�านกังานก�ากบัหลักทรพัย์และตลาด	หลกัทรพัย์	และตลาดหลักทรพัย์	
	 	 	 	 	 แห่งประเทศไทยก�าหนด	
	 							 	 2)	 มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจ�า
	 	 	 1.2	 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง	 และ
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม	ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป	และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	รวมทั้งกรณีที่
ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล	โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	รายงานประจ�าปี	และบนเว็บไซต์ของ
บริษัท	เป็นต้น
	 	 	 1.3	 คณะกรรมการจดัให้มรีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูก่บัรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าป	ีโดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 	 	 1)	 การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	เหมาะสมกับธุรกิจ	ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	และถือปฏิบัติ	
	 	 	 	 	 โดยสม�่าเสมอ
	 	 	 	 2)	 รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
	 	 	 	 3)	 รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิลงนามโดยประธานกรรมการ		และกรรมการ	
	 	 	 	 	 ผู้จัดการ	
	 	 	 1.4	 คณะกรรมการสนบัสนนุให้บรษิทัจดัท�าค�าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ	(Management	Discussion	and	
Analysis	หรือ	MD&A)	เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทกุไตรมาส	ทัง้นี	้เพือ่ให้นกัลงทนุได้รบัทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญของบริษัท	รวมถึงปัจจัยและเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการ
เงินหรือผลการด�าเนินงาน	นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
	 	 	 1.5	 คณะกรรมการก�าหนดให้มกีารเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอืน่ทีผู่ส้อบบญัชใีห้บรกิารไว้ในรายงานประจ�าปีของ
บริษัท
	 	 	 1.6	 คณะกรรมการก�าหนดให้มีการเปิดเผยในรายงานประจ�าปี
	 	 	 	 1)	 บทบาท	หน้าที	่และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ		
	 	 	 	 2)	 บทบาท	หน้าที	่และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุดย่อย
	 	 	 	 3)	 จ�านวนครั้งของการประชุม	และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
	 	 	 	 4)	 ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
	 	 	 1.7	 คณะกรรมการเปิดเผย	วิธกีารสรรหากรรมการ	และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ	และ
รายบุคคล	และวิธีการประเมนิผลงานของกรรมการผูจั้ดการใหญ่	นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ะท้อนถงึ	
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน	 รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย	 ทั้งนี้	 จ�านวนเงินค่าตอบแทน	 รวมถึง	
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
 2.  ข้อมูลขั้นต�า่ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
	 	 	 2.1	 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี	(แบบ	56	-	1)	และรายงานประจ�าปีแล้ว	คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่อง
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ทางอื่นด้วย	เช่น	เว็บไซต์ของบริษัท	โดยกระท�าอย่างสม�่าเสมอ	พร้อมทั้งน�าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	อนึ่ง	ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท	
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
	 	 	 	 (1)	 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
						 	 	 	 (2)	 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
	 	 	 	 (3)	 โครงสร้างองค์กร	รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
	 	 	 	 (4)	 คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท
	 	 	 	 (5)		 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
	 	 	 	 (6)		 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
	 	 	 	 (7)		 ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน�าเสนอต่อนักวิเคราะห์	ผู้จัดการกองทุน	หรือสื่อต่างๆ		
	 	 	 	 (8)		 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
	 	 	 	 (9)		 โครงสร้างกลุ่มบริษัท	รวมถึงบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทร่วมค้า	และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์/	
	 	 	 	 	 กิจการเฉพาะ	(Special	purpose	enterprises	/	vehicles	-	SPEs/SPVs)	
								 	 	 (10)	กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	5	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	
	 	 	 	 	 และมีสิทธิออกเสียง
	 	 	 	 (11)	การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้บริหารระดับสูง
	 	 	 	 (12)	หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 (13)	ข้อบังคับบริษัท	หนังสือบริคณห์สนธิ	และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น	(ถ้ามี)
	 	 	 	 (14)	นโยบายและแนวตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
	 	 	 	 (15)	นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง	รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
	 	 	 	 (16)	กฎบตัร	หรือหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	คณุสมบตั	ิวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการรวมถงึเรือ่งทีต้่องได้รบั	
	 	 	 	 	 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
		 	 	 	 (17)	กฎบัตร	หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ	คุณสมบัต	ิวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
	 	 	 	 (18)	จรรยาบรรณส�าหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท	
	 	 	 	 (19)	จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
	 	 	 	 (20)	ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย
	 	 	 	 (21)	ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน	 หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์	 เช่น	 ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้		
	 	 	 	 	 หมายเลขโทรศัพท์
	 	 	 	 (22)	แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจ�าปี
	 	 	 ในป	ี2559	บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจ�าปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน	120	วัน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี	
โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2559	พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ของบริษทัได้ในวันเดยีวกัน	นอกจากนีบ้รษิทัยงัได้มกีารเผยแพร่รายงานการประชมุครัง้ล่าสดุไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั	ภายใน	14	วนัหลงั
จากการประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย	
	 	 	 ทั้งนี้บริษัทได้มีการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน	 ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	
รายย่อย	นักลงทุนสถาบัน	นักวิเคราะห	์และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	ผ่านช่องทางต่างๆ	ทั้งการร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน	
(Opportunity	Day)	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที	่25	มีนาคม	2559	ร่วมพบปะให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับนักวิเคราะห์	 นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 นักลงทุนรายย่อยอย่างสม�่าเสมอ	 และการประชุมทางโทรศัพท์กับนัก
วเิคราะห์และนกัลงทนุ	(Conference	Call)	จ�านวน	48	ครัง้โดยรวม	นอกจากนี	้ยงัมกีารตอบค�าถามของผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ	และนักวิเคราะห์
ผ่านทางอีเมลและทางโทรศัพท์อย่างสม�่าเสมอและเท่าเทียมกัน
	 	 	 หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ	์Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	(CGR)	
ประจ�าปี	2559	ในหมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสมีดังต่อไปนี้
	 	 	 1.		 บริษัทไม่ได้จัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหรือการจัดท�าจดหมายข่าวที่น�าเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท	
เน่ืองจากบรษิทัได้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัและข้อมลูเกีย่วกบัฐานะทางการเงินของบรษัิทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	
56-1)	 รายงานประจ�าปี	 (Annual	 Report)	 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Sustainability	 Development	 Report)	 รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น	และบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน	และบริษัทพร้อมที่จะให้ข้อมูลต่างๆ	ดังกล่าวต่อสื่อมวลชน
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	 	 	 2.		 บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่	 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการไม่เปิดเผย	
ค่าตอบแทนของบุคลากรทุกคนรวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้แก่บุคคลภายนอก
 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ากับดูแลการท�างานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	กลยุทธ์	และงบประมาณ	รวมทั้ง
ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
	 	 บริษัทได้ด�าเนินการก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ดังนี้
 1.  โครงสร้างคณะกรรมการ
	 	 	 1.1	 คณะกรรมการก�าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย	 ทั้งในด้าน
ทักษะ	ประสบการณ	์ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท	เพศ	และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย	
1	คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่
	 	 	 1.2	 คณะกรรมการจัดให้มกีารเปิดเผยนโยบายในการก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการทีม่คีวามหลากหลาย	รวม
ถึงจ�านวนปีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ�าปี	และบนเว็บไซต์ของบริษัท	ทั้งนี้รวมถึงการ	
	 	 	 	 1.2.1	 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส	และจ�านวนปีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท
ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ�าป	ีและบนเว็บไซต์ของบริษัท		
	 	 	 	 1.2.2	 		เปิดเผยรายชือ่กรรมการ	ประวตั	ิคุณวฒุ	ิประสบการณ์	และการถอืหุน้บรษัิททีแ่สดงให้เหน็ว่าคณะกรรมการ
มีความรู้	ความสามารถ	คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทผ่านช่องทางรายงานประจ�าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท	
	 	 	 	 1.2.3	 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น	 /	 กรรมการที่ไม่เป็น	
ผู้บริหาร	/	กรรมการอิสระ	/	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 	 	 1.3	 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม	 ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้	 ประสบการณ์	 และความสามารถที่เพียงพอท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	และไม่ควรเกิน	12	คน	
	 	 	 1.4	 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจ�านวนที่
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์(ก.ล.ต.)	ประกาศก�าหนด
	 	 	 1.5	 สดัส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลกัเกณฑ์เรือ่งความรูค้วามสามารถและความ
เหมาะสมของบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการเป็นหลัก	มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน
	 	 	 1.6	 บริษัทค�านึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทก�าหนดมากกว่าจ�านวนหรือ
สัดส่วนของกรรมการอิสระ
	 	 	 1.7	 คณะกรรมการมีการก�าหนดจ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งในแต่ละวาระ	แต่ไม่มีการก�าหนดจ�านวนวาระที่ด�ารงต�าแหน่ง
ติดต่อกันได้นานที่สุด
													 1.8	 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น	“กรรมการอิสระ”	เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท
มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทโดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์(ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด
	 	 	 1.9	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท	ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถด�าเนินการได้โดยทันที
	 	 	 1.10	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน	คณะกรรมการก�าหนดอ�านาจ
หน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด
	 	 	 1.11	 บริษทัเคารพในวจิารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั	 ในการทีจ่ะไม่ไปด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของบรษิทัอืน่ทีม่ธีรุกจิอย่างเดยีวกนั	หรอืมลีกัษณะแข่งขนักนักบัธรุกจิของบรษิทั	หรอืมลีกัษณะทีข่ดักนักบัผลประโยชน์ของบรษิทั
	 	 	 1.12	 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซ่ึงท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ	
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ	รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ	
	 	 				 	 คณะกรรมการมีการก�าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เลขานุการบริษัท	และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ�าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท
	 	 	 1.13	 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย	 การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัท	 บริษัทก�าหนดคุณสมบัติและแต่งต้ังบุคคลมาด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทโดยค�านึงถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการท�างานเป็นหลัก	ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจ�าของบริษัทหรือไม่
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 2.  คณะกรรมการชุดย่อย  
	 	 	 2.1	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	มีวาระ
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ	ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด
	 	 	 2.2	 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการ
ท่ีมีส่วนได้เสียจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ	 โดยค่า
ตอบแทนของกรรมการ	คณะกรรมการจะตอ้งน�าเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นมุตัิ	และท�าหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการ
ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ก�าหนดไว้	 และ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
 3.  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 	 	 3.1	 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 	 	 1)	 คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจอนมุตัเิรือ่งตา่งๆ	ของบรษิทัตามขอบเขตหน้าทีท่ีก่�าหนดโดยกฎหมาย	ขอ้บงัคบั	
	 	 	 	 	 ของบริษัท	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบใน	
	 	 	 	 	 เรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท	เช่น	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ	์เป้าหมายทางการเงิน	ความ	
	 	 	 	 	 เสี่ยง	 แผนงานและงบประมาณ	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น		
	 	 	 	 	 รวมถึงท�าการทบทวนและอนุมัติเป็นประจ�าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท
	 	 	 	 2)	 การติดตามและดแูลให้ฝ่ายจัดการด�าเนนิงานตามนโยบาย	กลยทุธ์	และแผนงานทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
	 	 	 	 	 และประสิทธิผล
	 	 	 	 3)	 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการ	 ด�าเนินการกรณี	
	 	 	 	 	 มีการชี้เบาะแส
	 	 	 	 4)	 การดแูลให้การด�าเนนิธุรกิจต่อเนือ่งในระยะยาว	รวมทัง้แผนการพฒันาพนกังาน	แผนพฒันาผูส้บืทอดต�าแหน่ง	
	 	 	 	 	 งาน	(Succession	Plan)
	 	 	 3.2	 คณะกรรมการมีการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร	ดังนี้
	 	 	 	 1)	 คณะกรรมการก�าหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร	
	 	 	 	 2)	 สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
	 	 	 	 3)	 มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ก�าหนด	
	 	 	 	 4)		 ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 	 	 3.3	 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน	
ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
	 	 	 3.4	 คณะกรรมการได้พิจารณาเร่ืองความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	 การพิจารณาการท�ารายการที่อาจมี
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญโดยที่ผู้มีส่วน
ได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 และคณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับข้ันตอนการด�าเนินการ
และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
	 	 	 3.5	 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด�าเนินงาน	 ด้านรายงานทางการเงิน	 และด้านการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบและนโยบาย	คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่ส�าคัญอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี
	 	 	 3.6	 คณะกรรมการก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง	 (Risk	Management	 Policy)	 ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร	
โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ�า	 มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผล
ของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ	1	ครั้งและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี	และในทุกๆ	ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
	 	 	 3.7	 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเหน็ถงึความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในและการบรหิาร
ความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ�าปี
	 	 	 3.8	 คณะกรรมการจัดให้มแีนวทางด�าเนนิการทีชั่ดเจนกบัผูท้ีป่ระสงค์จะแจ้งเบาะแส	หรอืผูมี้ส่วนได้เสยีผ่านทางเวบ็ไซต์
ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท	 โดยคณะกรรมการก�าหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของ	
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ผู้มีส่วนได้เสีย	โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจ�าปีของบริษัท	มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและ
มีมาตรการชดเชยในกรณีที	่	ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย	
	 	 	 3.9	 คณะกรรมการมีกลไกก�ากับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท	 โดยคณะกรรมการ
มหีน้าทีใ่นการพจิารณาความเหมาะสมของบคุคลทีจ่ะสง่ไปเป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ยเพือ่ควบคมุการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท	และการท�ารายการต่างๆ	ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4.  การประชุมคณะกรรมการ
	 	 	 4.1	 บริษัทจัดให้มีก�าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคน
ทราบก�าหนดการดังกล่าว	เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
	 	 	 4.2	 จ�านวนครัง้ของการประชมุ	คณะกรรมการพจิารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
และลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	ในกรณีทีบ่รษิทัไม่ได้มกีารประชมุทกุเดอืน	บรษิทัจะส่งรายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการ
ทราบในเดอืนทีไ่ม่ได้มกีารประชมุเพือ่ให้คณะกรรมการสามารถก�ากบัควบคมุและดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเนือ่งและ
ทันการณ์
	 	 	 4.3	 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการร่วมกนัพจิารณาการเลอืกเรือ่งเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการ	โดยดใูห้แน่ใจ
ว่าเรือ่งทีส่�าคญัได้น�าเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมอีสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเข้าสูว่าระการประชมุ
	 	 	 4.4		 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	5	วันท�าการก่อนวันประชุม
	 	 	 4.5	 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้
มีขึ้นในรอบปี
	 	 	 4.6	องค์ประชุมขั้นต�า่	ณ	ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	 2	 ใน	3	ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด	อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีเหตุ	“วาระเร่งด่วน”	เหตุสุดวิสัยอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการด�าเนินงาน
ของบริษัทและไม่อาจด�าเนินการให้กรรมการจ�านวน	2	ใน	3	เข้าประชุมได้กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอ�านาจที่จะ
พิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ	ได้
	 	 	 4.7	 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ปัญหาส�าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน	 ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ	 กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับ
ประเด็นทุกเรื่องที่น�าสู่ที่ประชุม	รวมทั้งประเด็นการก�ากับดูแลกิจการ
	 	 	 4.8	 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการ
สืบทอดงาน
	 	 	 4.9	 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ	เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับ
มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ก�าหนด	 และในกรณีที่จ�าเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
	 	 	 4.10	คณะกรรมการถอืเป็นนโยบายให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมีโอกาสทีจ่ะประชุมระหว่างกนัเองตามความจ�าเป็นเพือ่
อภิปรายปัญหาต่างๆ	เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย	และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการ
ประชุมด้วย
	 	 	 4.11	 รายงานการประชุม	ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย	และมีระบบการจัดเก็บด	ี สืบค้นง่าย	แต่ไม่สามารถ
แก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
	 	 	 	 †	 วัน	เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม
	 	 	 	 †	 ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
	 	 	 	 †	 สรุปสาระส�าคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ
	 	 	 	 †	 สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
	 	 	 	 †	 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย	(ถ้ามี)
	 	 	 	 †	 ผู้จดรายงาน	-	เลขานุการคณะกรรมการ
	 	 	 	 †	 ผู้รับรองรายงาน	-	ประธานกรรมการ
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 5.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
	 	 	 5.1	 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ	1	ครั้งเพื่อให้คณะ
กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา	 เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป	 โดยก�าหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงาน
อย่างมีหลักเกณฑ์
	 	 	 5.2	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะ	และรายบุคคล	
รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท
	 	 	 5.3		คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่	 หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อน�า
ไปใช้ในการก�าหนดค่าตอบแทน	โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด
	 	 	 ส�าหรบักระบวนการในการประเมนิตนเองของคณะกรรมการนัน้	เลขานกุารบรษิทัจะจดัส่งแบบประเมนิดงักล่าวข้างต้นให้
กรรมการทุกท่านท�าการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่	15	ธันวาคมของทุกป	ีหลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะ
ท�าการรวบรวมและรายงานสรปุผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมาต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัในคราวถดัไป	เพือ่รบัทราบ
และปรับปรุงแก้ไขการท�างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป	
	 	 	 ส�าหรับหลักเกณฑ์การประเมิน	 บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการ	
ปฏิบัติงานรายบุคคล	โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ	5	ระดับ	ดังนี้		
	 	 	 	 0	=	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น		
	 	 	 	 1	=	ไม่เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย		
	 	 	 	 2	=	เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร		
	 	 	 	 3	=	เห็นด้วยค่อนข้างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี		
	 	 	 	 4	=	เห็นด้วยอย่างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม	
	 	 	 ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย	6	หัวข้อหลัก		ได้แก่
	 	 	 	 1.		โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
	 	 	 	 2.		บทบาท	หน้าที	่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 	 	 	 3.		การประชุมคณะกรรมการ
	 	 	 	 4.		การท�าหน้าที่ของกรรมการ
	 	 	 	 5.		ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
	 	 	 	 6.		การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
	 	 	 นอกจากนี	้ บริษัทยังมีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่	 โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานทางธุรกิจของ
บรษิทั	ผลการด�าเนนิงานตามนโยบายทีไ่ด้รบัจากคณะกรรมการบรษิทัเพือ่การปรบัปรงุแก้ไข	ใช้วธิกีารให้คะแนนแบบเดยีวกบัการประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล	 ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย	 3	 หมวดหลัก		
ได้แก่
	 	 	 หมวดที่	1		:		ความคืบหน้าของแผนงาน
	 	 	 หมวดที่	2		:		การวัดผลการปฏิบัติงาน
	 	 	 	 2.1		ความเป็นผู้น�า
	 	 	 	 2.2		การก�าหนดกลยุทธ์
	 	 	 	 2.3		การปฏิบัติตามกลยุทธ์
	 	 	 	 2.4		การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
	 	 	 	 2.5		ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
	 	 	 	 2.6		ความสัมพันธ์กับภายนอก
	 	 	 	 2.7		การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
	 	 	 	 2.8		การสืบทอดต�าแหน่ง
	 	 		 	 2.9		ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
	 	 	 	 2.10	คุณลักษณะส่วนตัว
	 	 	 หมวดที่	3		:		การพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่	
 6.  ค่าตอบแทน
	 	 	 ค่าตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมประสบการณ์	ภาระ
หน้าที่	ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ	(Accountability	and	Responsibility)	รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ
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แต่ละคน	กรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้	เช่น	เป็นสมาชกิของคณะกรรมการชดุย่อยควรได้รบัค่าตอบแทน
เพิ่มที่เหมาะสมด้วย
 7.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 	 	 7.1	 คณะกรรมการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัท	เช่น	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	เลขานุการบริษัท	เป็นต้น	เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง	การฝึกอบรมและให้ความรู้ต่างๆ	อาจกระท�าเป็นการภายในบริษัท	หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
	 	 	 7.2	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ	และการ
ด�าเนินการด้านต่างๆ	 ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการป่ฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	 โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานใน
เรื่องต่างๆ	อาท	ิโครงสร้างธุรกิจ	และโครงสร้างกรรมการ	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่	ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ	แนวทางการด�าเนินงาน	เป็นต้น
	 	 	 7.3		คณะกรรมการก�าหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร	 และเปิดเผยในรายงานประจ�าปี
ของบริษัท
	 	 	 7.4		คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้งถึงแผนการพัฒนาและสืบทอด
งาน	ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมแผนงานให้พร้อมถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	
	 	 	 ในปี	2559	มกีรรมการเข้าร่วมการสมัมนาและเข้ารบัอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	
ดังนี้	

 ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2559
 ระยะเวลาอบรม  

    (วัน)

	 ดร.สมชาย	ชุณหรัศมิ์	 กรรมการ	และ	 -		หลักสูตร	Ethical	Leadership	:		 1
	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 		Combating	Corruption	Together	
	 ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์	 กรรมการอิสระ	และ	 -		หลักสูตร	Independent	Observer	 2
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 		Program	(IOP)		รุ่นที่	3/2016
		คุณวิชัย	หิรัญวงศ์	 กรรมการอิสระ	และ	 -		หลักสูตร	Driving	Company	Success	 2
	 	 กรรมการตรวจสอบ	 	 with	IT	Governance	(ITG)	รุ่นที่	2/2016
		คุณแน่งน้อย	ใจอ่อนน้อม	 กรรมการอิสระ	และ	 -		หลักสูตร	Driving	Company	Success	 2
	 	 กรรมการตรวจสอบ		 	 with	IT	Governance	(ITG)	รุ่นที่	2/2016				
	 คุณดวงทิพย	์เอี่ยมรุ่งโรจน์	 กรรมการ	 -		หลักสูตร	Family	Business	Governance		 2
			 	 	 (FBG)	รุ่นที่	5/2016	
	 คุณสุรเดช	บุณยวัฒน	 กรรมการ	 -		หลักสูตร	Independent	Observer	Program		 2
			 	 		(IOP)		รุ่นที่	3/2016
	 	 	 -		หลักสูตร	Board	Matters	and	Trends		 2
			 	 	 (BMT)		รุ่นที่	1/2016	
	 คุณเพ็ญศรี	เดชติ่งเอง	 กรรมการ	 -		หลักสูตร	Successful	Formulation	and		 3
			 	 	 Execution	of	Strategy	(SFE)		รุน่ที	่26/2016
	 คุณปิย	สมุทรโคจร	 กรรมการ	และ	 -		หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	 1
	 	 กรรมการผู้จัดการ	 		(DAP)		รุ่นที่	132/2016
	 	 	 -		หลักสูตร	Managing	Technology	&		 1/2
			 	 	 Disruption	
	 	 	 -		หลกัสตูร	Ethical	Leadership	:	Combating	 1
			 	 	 Corruption	Together	
	 	
	 	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทยังได้ก�าหนดแนวทางให้มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อ
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัท		
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
	 	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	ดังนี้
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย

 รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

	 1.	นายขัติยา	ไกรกาญจน์	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 9/9
	 2.	นายวิชัย		หิรัญวงศ์	 กรรมการตรวจสอบ	 9/9
	 3.	นางสาวแน่งน้อย	ใจอ่อนน้อม*	 กรรมการตรวจสอบ	 9/9
												
	 	 *		เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
	 	 โดยในปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุรวม	9	ครัง้	ประกอบด้วย	การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส	
จ�านวน	5	ครัง้	การประชมุกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่งของบรษัิทและบรษัิทย่อยจ�านวน	1	ครัง้	การประชุมร่วมกบัผูบ้รหิารโรงงาน
ของบริษัทย่อย	จ�านวน	2	ครั้ง	และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม	จ�านวน	1	ครั้ง	
												ทั้งนี้	นายธีระพล	จุฑาพรพงศ์	เลขานุการบริษัท	รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	21	กุมภาพันธ์	
2556	เป็นต้นมา	และนายเอกพนัธ์ุ	นวลเมอืง	ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	เป็นผูด้แูลงานระบบการควบคมุภายใน	ระบบตรวจสอบ
ภายในและระบบบริหารความเสี่ยง	 และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยประวัติของนายเอกพันธุ์	 นวลเมือง	 ปรากฏตาม
เอกสารแนบ	3
 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
	 	 กรรมการตรวจสอบมีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ป	ีกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	อาจได้รับการ
แต่งต้ังใหม่ได้	 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ	 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที	่
เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต	หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	ดังนี้
	 	 1)		 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน	อย่างถูกต้องและเพียงพอ	
	 	 2)	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal	 Control)	 และระบบการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit)	 ที่	
เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	
โยกย้าย	เลิกจ้าง	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
	 	 3)		 สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 4)	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	เลิกจ้าง	บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และ	เสนอค่า
ตอบแทนบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 	 5)	 พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 	 6)	 จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิท		ซึง่รายงานดงักล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
	 	 	 †	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 	 	 †	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
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	 	 	 †	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย	์	
	 	 	 	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 	 †	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 	 	 †	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 	 †	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 	 	 †	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(charter)
	 	 	 †	 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	
	 	 	 	 จากคณะกรรมการบริษัท
	 	 7)			ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 8)			สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
	 	 9)			ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อย	ปีละ	1	ครั้ง

	 	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
	 	 ปัจจุบัน	บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้น
กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ท�าหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการ	ก่อนน�าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นให้เป็นผูอ้นมัุติ	และท�าหน้าทีแ่ทนในการพจิารณาหลักเกณฑ์
และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 เพื่อด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ	รวมทัง้คดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาทีก่�าหนดไว้	และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการซึง่จะน�าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ		
	 	 อน่ึง	กระบวนการในการสรรหาบคุคลดงักล่าวนัน้	บรษิทัได้คดัเลอืกจากกรรมการอาชพีในท�าเนยีบของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย	(	IOD	)	และบุคลากรในสาขาต่างๆ	โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ	วัยวุฒิ	และประสบการณ์ในการท�างาน
	 	 นอกจากนี้		บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการด้านต่างๆ	ดังนี้				

คณะกรรมการด้านการพัฒนา
ระบบงานเพื่อความยั่งยืน

คณะอนุกรรมการด้าน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะอนุกรรมการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการ
ด้านการบริหารความเสิี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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 คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

 รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

	 1.	 ดร.สมชาย	ชุณหรัศมิ์											 ประธานคณะกรรมการ	 4/4
	 2.	 นายธีระพล	จุฑาพรพงศ์	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	 4/4
	 3.	 นายเอกพันธุ์	นวลเมือง	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	 4/4
	 4.		นางพรทิพย์	เสาวภาคย์	 กรรมการ	 4/4
	 5.		นายสุเทพ	วังตาล	 กรรมการ	 4/4
	 6.		นายชูชีพ	เอื้อการณ์	 กรรมการ	 4/4
	 7.		นายพรศักดิ์	สินคณารักษ์	 กรรมการ	 4/4
	 8.		นายรักสกุล	เจริญวงศ์	 กรรมการ	 4/4
	 9.		นางสาวมาลี	สุขอารีย์ชัย	 กรรมการ	 4/4
	 10.	 นายวิภาส	จิรภาส	 กรรมการ	 4/4
	 11.	 นายพิฑูรย	์พึ่งวิรวัฒน์	 กรรมการ	 4/4
	 12.	 นางโสภาพร	เหลืองอมรนารา	 กรรมการ	 4/4
	 13.	 นางสาวสุทิศา	คล้ายเกตุ														 กรรมการ	 4/4
	 14.	 นางสาวไพรินทร	์วงศ์กฤติยะโชติ	 กรรมการ	 4/4
	 15.	 นางศศิธร	ศรีประเสริฐ	 เลขานุการ	 4/4

	 	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน
	 	 1.	 	ก�าหนดและทบทวนกรอบนโยบายของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ	 ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายของ
บริษัท
	 	 2.		มอบหมายและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ให้เป็นไปตามภารกิจของบริษัท
	 	 3.		ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
	 	 4.	 	 ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษากับคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงและแก้ไข
ข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

 คณะอนุกรรมการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

	 1.		 นายชูชีพ		เอื้อการณ	์																			 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
	 2.		 นางโสภาพร		เหลืองอมรนารา				 ประธานคณะอนุกรรมการ
	 3.		 นางสาวศิริพร		ไกรสมรวม																																 คณะอนุกรรมการ
	 4.		 นางสาวโสภา		เสรีรัตนกิจ																			 คณะอนุกรรมการ
	 5.		 นางสาวเพ็ญศิรี		คล้อยพึ่งอาจ			 คณะอนุกรรมการ
	 6.		 นางน�า้ฝน		หรั่งชะเอม								 คณะอนุกรรมการ
	 7.		 นางอารีรัตน	์	วงศ์วิลาศ														 คณะอนุกรรมการ
	 8.		 นายธวัชชัย		ตุลาบดี	 คณะอนุกรรมการ
	 9.		 นายณัฐพงษ์		พวงบุรี	 เลขานุการ

ANNUAL REPORT 2016  PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED 85



 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
												1.		ทบทวน/ปรบัปรงุกระบวนการและแนวปฏิบติัให้เหมาะสม	สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปัช่ันตามโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
												2.			ตรวจสอบ	ตดิตามการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัเิรือ่งการทจุรติและต่อต้านด้านการคอร์รปัชัน่ในองค์กร
อย่างสม�่าเสมอ
	 	 3.			สนับสนุนและส่งเสริมค่านิยมขององค์กร	และจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องความสุจริต	โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้ในทุก
กระบวนการและขั้นตอนการท�างาน
	 	 4.			จดัให้มกีารประชมุทบทวนและติดตามผลการด�าเนนิงานตามระบบการต่อต้านทจุรติคอร์รปัช่ันทีส่�าคญั	พร้อมรายงานผล
ต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง
	 	 5.			ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอปีละ	1	ครั้ง
	 	 6.			ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ	 ในการะบวนการด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
												7.			รับผดิชอบสือ่สารประชาสมัพนัธ์และอบรมให้ความรูใ้นเรือ่งการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่กบัพนกังานในองค์กร	และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
												8.			รับผดิชอบต่อการอืน่ใดที	่คณะกรรมการด้านการพฒันาระบบงานเพือ่ความยัง่ยนื	กรรมการผูจ้ดัการ	คณะกรรมการตรวจ
สอบและคณะกรรมการบริษัท	มอบหมาย
	 	 9.			ก�าหนดให้จัดท�ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ	 ภายใน	 15	 วันหลังการประชุม	 พร้อมส่งส�าเนารายงานการประชุมให้
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

 คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

	 1.		นายพรศักดิ์		สินคณารักษ์	 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
	 2.	 นางสาวสุทิศา		คล้ายเกต	ุ																 ประธานคณะอนุกรรมการ
 คณะท�างานด้าน cSR - in process

	 3.		นางโสภาพร		เหลืองอมรนารา	 คณะอนุกรรมการ
	 4.		นางสาวศิริพร		ไกรสมรวม	 คณะอนุกรรมการ
	 5.		นางสาวไพรินทร	์	วงศ์กฤติยะโชต	ิ			 คณะอนุกรรมการ
	 6.		นายประสาร		สิริรัตนชัยกุล	 คณะอนุกรรมการ
	 7.	 นางณัฐชยาภรณ์		กะลัมภะวนิช	 คณะอนุกรรมการ
	 8.	 นางสาวฉลาด		ภูสีห์รัตน์	 คณะอนุกรรมการ
	 9.		นางสาวปัทมา		ศรีอริยนันท์	 คณะอนุกรรมการ
	 10.	 นางสาวสิรินทรา		อรรคลีพันธุ์	 คณะอนุกรรมการ
	 11.	 นายณัฐพงษ์		พวงบุรี	 เลขานุการ
 คณะท�างานด้าน cSR - HaPPY 8

	 12.	 นายธนกฤต		ตระการกิตติกุล	 คณะอนุกรรมการ
	 13.	 นางสาวพิชชากานต์		วงษ์ศรี	 คณะอนุกรรมการ
	 14.	 นางสาววัฒนา		ศิริศิลป์	 คณะอนุกรรมการ
	 15.	 นางสาวกันยารัตน	์	เนื่องพลี	 คณะอนุกรรมการ
	 16.	 นายประทีป		ประจันบาน	 คณะอนุกรรมการ
	 17.	 นายธีระวุฒ	ิ	เลิศธนาสิน	 คณะอนุกรรมการ
	 18.	 นายวิศว		ว่องไพฑูรย์	 เลขานุการ
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 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
	 	 1.	 ก�าหนดและทบทวนการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐาน
สากลตามที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนมอบหมาย
	 	 2.			สนบัสนนุและพฒันาการด�าเนนิการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร	รวมทัง้ส่งเสรมิ
วัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
	 	 3.	 ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และการมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิง
แวดล้อม	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร	และมีผลในทางปฏิบัติ
	 	 4.	 ติดตามและรายงานการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบ
งานเพือ่ความยัง่ยนื	เพือ่ให้มัน่ใจว่ากระบวนการบรหิารจดัการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมถกูน�าไปปฏบิตัใิห้สอดคล้อง
และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง
	 	 5.	 รับผดิชอบต่อการอืน่ใดทีค่ณะกรรมการด้านการพฒันาระบบงานเพือ่ความยัง่ยนื	กรรมการผูจ้ดัการ	คณะกรรมการตรวจ
สอบและคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
	 	 6.	 ก�าหนดให้จัดท�ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน	 15	 วันหลังการประชุม	 พร้อมส่งส�าเนารายงานการประชุมให้
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

 คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง

 รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

	 1.	 นายชูชีพ		เอื้อการณ์	 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
	 2.		นายพิฑูรย	์	พึ่งวิรวัฒน์	 ประธานคณะอนุกรรมการ
	 3.		นางโสภาพร		เหลืองอมรนารา				 คณะอนุกรรมการ
	 4.	 นายสมหวัง		พงศ์วัฒนธรรม						 คณะอนุกรรมการ
	 5.		นายไพฑูรย์		ประภาพรรณสิร	ิ				 คณะอนุกรรมการ
	 6.	 นางสาวสุภาภรณ์		ธนะพิงค์พงษ์						 คณะอนุกรรมการ
	 7.		นางสาวสุทิศา		คล้ายเกต	ุ																	 คณะอนุกรรมการ
	 8.		นางสาวศิริพร		ไกรสมรวม								 คณะอนุกรรมการ
	 9.		นางสาวไพรินทร	์	วงศ์กฤติยะโชต	ิ													 คณะอนุกรรมการ
	 10.	 นายธีระ		เกตุธวัชถาวร	 คณะอนุกรรมการ
	 11.		นายธนพนธ	์	งามพิสัย																	 คณะอนุกรรมการ
	 12.		นางสาวโสภา		เสรีรัตนกิจ																 คณะอนุกรรมการ
	 13.		นางสาวฉลาด		ภูสีห์รัตน	์																	 คณะอนุกรรมการ
	 14.		นางสาวภาวิณ	ี	ฤทธิ์เกรียงไกร										 คณะอนุกรรมการ
	 15.		นายณัฐพงษ์		พวงบุรี				 เลขานุการ

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง 
												1.	 ก�าหนดและทบทวนกรอบการบรหิารความเสีย่งองค์กรทีเ่หมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ	และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล	
												2.	 ก�าหนดและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 เพื่อให้มี
ประสิทธิผล	มีความเพียงพอ	และสอดคล้องตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
	 	 3.	 สนับสนุนและให้ความร่วมมือการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร	 รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความ
เสี่ยงในองค์กรให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
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											4.		ติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน	กรรมการ	
ผู้จัดการ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกน�าไปปฏิบัติให้
สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างสม�า่เสมออย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	
											5.		 รับผดิชอบต่อการอืน่ใดที	่คณะกรรมการด้านการพฒันาระบบงานเพือ่ความยัง่ยนื	กรรมการผูจ้ดัการ	คณะกรรมการตรวจ
สอบ	และคณะกรรมการบริษัท	มอบหมาย
												6.		 ก�าหนดให้จัดท�ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ	 ภายใน	 15	 วันหลังการประชุม	 พร้อมส่งส�าเนารายงานการประชุมให้
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานเพื่อความยั่งยื่น

3. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
	 	 คณะกรรมการจดัใหม้คีณะกรรมการสรรหาโดยทีค่ณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มสีว่นได้เสียท�าหนา้ที่พจิารณา	โดย
มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก	แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดดังนี้	
 (1) กรรมการอิสระ
	 	 	 คณะกรรมการบริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่กรณี)	 เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ	 เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท	
ทั้งนี้	บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ	และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	3	คน	โดย
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจ�านวน	4	คน		ได้แก่	นายขัติยา	ไกรกาญจน์		นายวิชัย	หิรัญวงศ์		นางสาวแน่งน้อย	ใจอ่อนน้อม	และ	
นางแน่งน้อย	บุณยะสาระนันท์
	 	 	 บริษัทได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุที	่ทจ.4/2552	ลงวนัที	่20	กมุภาพนัธ์	2552	เรือ่ง	คณุสมบตัิ
ของกรรมการอิสระ	กล่าวคือ	กรรมการอิสระ	หมายถึง	กรรมการที่มีคุณสมบัติ	ดังนี้
														 1.		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย	
														 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนกังาน	ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงินเดอืนประจ�า	หรือ	ผูมี้อ�านาจ
ควบคุมของบริษัท	เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง	ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ	หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษิทั
	 	 	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือ	 โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น	 บิดามารดา		
คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
	 	 	 4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ	ผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
	 	 	 ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่	รวมถงึการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการการเช่าหรอื
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ	 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม		
ค�า้ประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดี่ยวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้อง
ช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่	ตัง้แต่ร้อยละ	3	ของสนิทรัพย์ทีม่ตัีวตนสทุธขิองบรษัิท	หรอืตัง้แต่	20	ล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า	ทัง้นี้
การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน	 โดยอนุโลม	แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	 ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
	 	 	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษัิท	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุ
ของบรษิทั	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุ้นส่วนของส�านกัสอบงานบญัชี	ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิท	บรษัิทใหญ่	บรษิทั
ย่อย	บริษทัร่วม	ผูถื้อหุ้นรายใหญ่	หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	
2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
	 	 	 6.	 	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ	่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
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ของบริษทั	และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นียั	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วยเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	
	 	 	 7.	 	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	 	 	 8.		ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	
	 	 	 9.			ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
 (2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  ก. กรรมการบริษัท
	 	 		 	 การคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมการ	คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีเป็นผูส้รรหาและ
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อลง
มติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป	โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท	ดังนี้
	 			 	 	 1.	 คณะกรรมการของบริษทัมจี�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นมัุต	ิและกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
	 			 	 	 2.	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 (1)			ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
	 	 	 	 	 (2)		 ผู้ถือหุน้แตล่ะคนจะต้องใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ทั้งหมดตาม	(1)		เลอืกตั้งบุคคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็น	
	 	 	 	 	 	 กรรมการก็ได	้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
	 	 	 	 	 (3)			บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน	
	 	 	 	 	 	 กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา	 มี	
	 	 	 	 	 	 คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึเลอืกในครัง้นัน้	ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีง	
	 	 	 	 	 	 ชี้ขาด	 	
	 		 		 	 3.		 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสาม	 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะ	
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสามกรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง	
ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้	ให้ใช้วธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก	ส่วนปีหลงัๆ	ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อก	
จากต�าแหน่ง	กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้
	 			 	 	 4.	 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท	 การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท	กรรมการที่ลาออกตามวรรคหนึ่ง	จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
	 		 		 	 5.	 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ใดบคุคลหนึง่		ซึง่มคีณุสมบตัติามกฎหมายก�าหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป	เว้นแต่วาระของกรรมการ
จะเหลอืน้อยกว่า	2	เดอืน	บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน
	 	 	 	 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่
	 			 	 	 6.	 ทีป่ระชมุอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดคนหนึง่	ออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุน้ทีถ่อื	โดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
  ข.   กรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 คณะกรรมการบริษัท	 เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย	 3	 ท่าน	 เพื่อท�าหน้าที่ในการ
เป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทั	โดยกรรมการตรวจสอบต้องมคีณุสมบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมถงึ
ประกาศ	 ข้อบังคับ	 และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�าหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของ	
คณะกรรมการตรวจสอบ	
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  ค.   ผู้บริหาร
	 	 	 	 บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะ	 และมีประสบการณ์เป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี	 และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค	์ เป้าหมายที่คณะ
กรรมการบริษัทก�าหนดไว้ได้	 โดยด�าเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	 และจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
												บรษิทัมนีโยบายให้บรษิทัย่อยยดึถอืและปฏบิตัติามหลักการก�ากับดแูลกิจการของบรษัิทตามแนวทางทีบ่รษัิทได้ก�าหนดไว้	และ
มีการก�าหนดไว้ในคูม่อือ�านาจด�าเนินการของบริษทัย่อย	รวมถงึการด�าเนนิกจิการทีส่�าคญัหรอืมีขนาดรายการทีเ่ป็นสาระส�าคญัจะต้องได้
รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน	นอกจากนี้คณะกรรมการจ�านวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการของบริษัท	ซึ่งจะ
ท�าให้การด�าเนินงานต่างๆ	ของบริษัทย่อยค�านึงและยึดถือแนวทางการด�าเนินงานของบริษัทเป็นส�าคัญ		

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 	 บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหาร
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง	โดยมีแนวปฏิบัติ	ดังนี้
													 1)	 ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล	 เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน	 ระบบ
คอมพิวเตอร์	และระบบการสื่อสารข้อมูล		ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ		
	 	 	 2)			 ก�าหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรพัย์สนิทางปัญญา	มีการจดัท�าบนัทกึข้อตกลงการรกัษาความลบัของบรษิทั
ส�าหรับพนักงาน	ผู้รับจ้าง	ผู้ขายสินค้า	/	ผู้ให้บริการ	รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท	เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
อันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย	รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	
	 	 	 3)	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส	ความเสมอภาคและยติุธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในทีย่งัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน	รวมทัง้หลกีเลีย่งข้อครหาเกีย่วกบัความเหมาะสมการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั	โดยให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และ
พนักงานของบรษิทัต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมลูภายในของบรษัิท	ไม่น�าไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์
แก่ผู้อื่น	 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 รวมทั้งต้องไม่ท�าการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท	 โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในของบรษิทั	เว้นเสยีแต่ว่าข้อมลูดงักล่าวได้เปิดเผยต่อสารธารณชนแล้ว	และไม่เข้าท�านติกิรรมอนัใดโดยใช้ความลบัและ/หรอืข้อมลู
ภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 และจะต้องไม่ท�าการซื้อขาย	 โอนหรือรับโอนหลัก
ทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา	 1	 เดือน	 ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน	 และภายใน	 2	 วันท�าการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว		
ข้อก�าหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย	หากผู้ใดฝ่าฝืน
ข้อก�าหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณ	ี
	 	 	 4)	 ก�าหนดให้กรรมการทกุคนและผูบ้รหิารมีหน้าทีต้่องรายงานการถอืหลักทรพัย์ของบรษัิท	และในกรณีทีก่รรมการหรอื
ผูบ้รหิารซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษทัต้องรายงานการถือหลกัทรพัย์ในบรษัิทของตนเอง	คูส่มรส	และบุตรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ	ตามมาตรา	
59	 แห่ง	 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.2535	 ภายใน	 3	 วันท�าการให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป	 รวมท้ังได้ก�าหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส	 รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในที่ประชุม
คณะกรรมการและรายงานประจ�าปี
	 	 	 5)	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	 และผู้บริหารตาม	
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที	่4	)	พ.ศ.2551	มาตรา	89/14	และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที	่ทจ.2/2552	

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 (1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit Fee)                   
	 	 	 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นส�านักงานสอบบัญชีที	่
ผู้สอบบัญชีสังกัด
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	 	 	 ทั้งนี้	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้
ความเห็นชอบ	และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด	จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
	 	 	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญช	ีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	มีดังนี้

 รายการที่ บริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี

	 1	 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	 นางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	 1,636,000
	 2	 บริษัท	พี.เอม.ฟูด	จ�ากัด	 นางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	 840,000
	 3	 บริษัท	พรีเมียร์	แคนนิ่ง	อินดัสตรี้	จ�ากัด	 นางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	 900,000
	 4	 บริษัท	พรีเมียร์	โฟรเซ่น	โพรดักส์	จ�ากัด		 นางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	 440,000
	 5	 บริษัท	พีเอ็ม	เอสอี	จ�ากัด	 นางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	 45,000
	 รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	 	 3,861,000

 (2)  ค่าบริการอื่น (non-audit Fee)

   ประเภทของ  ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
 รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย งานบริการอื่น  ผู้ให้บริการ ส่วนที่จ่ายไปใน ส่วนที่จะต้องจ่าย 
   (non-audit service)  ระหว่างปีบัญชี ในอนาคต

	 1	 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง		ค่าสังเกตการณ์การ	 บริษัท	ส�านักงาน	 64,000	 -
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)		 ท�าลายสินค้า	 อีวาย	จ�ากัด	
	 2	 บริษัท	พรีเมียร์	แคนนิ่ง		 ค่าตรวจรับรองการปฏิบัติ	 บริษัท	ส�านักงาน	 -	 100,000
	 	 อินดัสตรี้	จ�ากัด	 ตามเงื่อนไข	BOI	 	อีวาย	จ�ากัด
			รวมค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)	 	 	 64,000	 100,000

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 
	 	 บริษัทได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริษัท	พรีเมียร์	ฟิชชั่น	แคปปิตอล	จ�ากัด	ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถและประสบการณ์ในการท�าหน้าที่ก�ากับการปฏิบัติงาน	(Compliance	Unit)	โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้	
	 	 1.		 สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารในการท�าให้มั่นใจว่าจะมีการก�ากับการปฏิบัติอย่างเพียงพอ	
	 	 2.		 ตรวจสอบ	ก�ากับดูแล	และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ประกาศ	กฎเกณฑ	์ตลอด
จนนโยบาย	แนวทาง	และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง
	 	 3.		 เป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล	 ตลอดจนให้ความรู้และค�าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ	 ในบริษัทที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
งาน	เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย	ประกาศ	กฎ	ระเบียบ	หลักเกณฑ	์จรรยาบรรณ	หรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ	รวมทั้งการจัดอบรมความรู้
ที่เกี่ยวข้อง
	 	 4.		 เป็นศนูยก์ลางในการสือ่สารและสง่เสรมิความรู	้เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทั	ผูบ้รหิาร	และพนกังานได้รบัทราบและปฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง	
 มาตรการการแจ้งเบาะแสและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 	 มาตรการการแจ้งเบาะแสและการละเมิดสิทธิมนุษยชนบริษัทก�าหนดให้ให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือ
เป็นเรือ่งส�าคัญทีจ่ะด�าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนทราบ	เข้าใจ	และปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิ	นโยบาย/ระเบยีบ
ปฏบิตั/ิข้อก�าหนดของบรษิทั	หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีรวมทัง้กฎหมายต่างๆ	อย่างจรงิจัง		และได้ก�าหนดแนวปฏิบติัในการพจิารณา
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และสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ	 โปร่งใส	 และตรวจสอบได้	 เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่น
ในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม	
	 	 เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม	 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส	
หรือข้อร้องเรียน	หรือข้อคิดเห็น	หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ	หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อ
ใหเ้กดิความเสียหายต่อผูม้สีว่นได้เสยีทกุกลุ่มจากการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	หรอืจากการปฏบิตัขิองพนกังานของบรษิทัเกีย่วกบัการท�า
ผิดกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจิต	 การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน	 หรือ	
การกระท�าที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบครอบ	 โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 พร้อมส่ง
รายละเอียดหลักฐานต่างๆ	ได้ในช่องทาง	ดังนี้	
	 	 †	 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 †	 เลขานุการบริษัท
						 	 	 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 		 	 เลขที่	1	อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค	ซอยพรีเมียร์	2	ถนนศรีนคริทร์	
	 		 	 แขวงหนองบอน		เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร		10250
					 	 	 โทรศัพท์	:		02	-	3011569	
						 	 	 แฟกซ์	:			02	-	7482063
						 	 	 อีเมลล์	:		teerapol.act@pm.premier.co.th
	 	 โดยผู้แจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนทัง้ทีเ่ป็นพนกังาน	ลกูค้า	บคุคลทีร่บัจ้างท�างานให้แก่บรษิทั	หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่อืน่ทีเ่ป็น
ผู้แจ้งเบาะแส	จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย	หรือตามแนวทางที่บริษัทได้ก�าหนดไว้	
	 	 ทั้งนี้ในปี	2559	บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ	ที่มีนัยส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
	 	 อย่างไรกต็ามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัปฏบิตัไิม่ครบถ้วนและไม่ได้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์	Corporate	Governance	Report	of	Thai	
Listed	Companies	(CGR)	ประจ�าปี	2559	ในหมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังต่อไปนี้
 หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/ชัดเจน 
	 	 1.		ในปีทีผ่่านมา	คณะกรรมการได้จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการน้อยกว่า	6	ครัง้ต่อปี	เนือ่งจากจ�านวนครัง้ของการประชมุ
คณะกรรมการที่บริษัทได้ก�าหนดไว	้4	ครั้งต่อปี	เหมาะสมและสอดคล้องกับวาระการพิจารณาผลการด�าเนินการของบริษัทและวาระการ
รับรองงบการเงนิซึง่ก�าหนดไว้เป็นรายไตรมาสแล้ว	อีกทัง้บรษิทักพ็ร้อมทีจ่ะเรยีกประชมุคณะกรรมการเพิม่เตมิได้	ในกรณีทีม่เีหตจุ�าเป็น
หรือมีวาระใดๆ	ที่จ�าเป็นต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน	โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน	4	ครั้ง
 หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติ
	 			 1.			คณะกรรมการไม่มกีารก�าหนดนโยบายจ�ากดัจ�านวนบรษัิทจดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการไว้ใน
นโยบายก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั	 เนือ่งจากคณะกรรมการบรษัิทมีประสทิธิภาพในการปฏิบติัหน้าที	่ การไม่จ�ากัดจ�านวนบรษัิทในการไป
ด�ารงต�าแหน่งจงึไม่มผีลกระทบต่อการปฏิบติังาน	 และจ�านวนบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของบรษิทัมจี�านวนจ�ากดั	ดงันัน้การก�าหนดเงือ่นไขดงักล่าวจะท�าให้บรษิทัหาบคุคลมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก
	 	 2.	 คณะกรรมการไม่ได้มกีารก�าหนดนโยบายในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการ	เนือ่งจากบรษัิท
มกีารก�าหนดข้อห้าม/ข้อจ�ากดัของกรรมการผูจ้ดัการในเรือ่งการไปท�าธรุกรรมหรอืการไปด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัหรอืองค์กรทีม่ผีลประโยชน์
ขดักนั	หรอืทีส่่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานในต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการอยูแ่ล้ว	นอกเหนอืจากกรณข้ีอห้าม/ข้อจ�ากัดดงักล่าว	บรษัิทเช่ือมัน่
และให้ความเคารพต่อวจิารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืต�าแหน่งอืน่ใดในบรษิทัหรอืองค์กรอืน่ๆ
	 	 3.	 คณะกรรมการไม่ได้	มกีารก�าหนดนโยบายจ�ากดัจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระ	เนือ่งจากการทีก่รรมการ
ด�ารงต�าแหน่งอย่างต่อเน่ืองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารกจิการและการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท	ประกอบกบัการสรรหาบคุคลทีมี่ความ
รู้ความสามารถมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถด�าเนินการได้โดยง่าย
	 	 4.	 คณะกรรมการของบรษิทั	มกีรรมการบรหิารทีไ่ปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่มากกว่า	2	แห่ง	เนือ่งจาก
กรรมการบรหิารมปีระสทิธิภาพในการปฏิบติัหน้าที	่การไม่จ�ากดัจ�านวนบรษัิทในการไปด�ารงต�าแหน่งจงึไม่มีผลกระทบต่อการปฏบิตังิาน	
และจ�านวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์		 เพียงพอที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทมีจ�านวนจ�ากัด	ดังนั้นการ
ก�าหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะท�าให้บริษัท		สรรหาบุคคลมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก
	 	 5.	 คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว	รวมถงึตามผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ	่เนื่องจากเป็นข้อมูลภายในไม่สมควรเปิดเผย	แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร
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	 	 6.	 ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง	เนื่องจากคณะกรรมการบริหารได้
แจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิในการรับค่าตอบแทนและตามคู่มืออ�านาจด�าเนินการค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นอ�านาจของ
กรรมการผู้จัดการซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว	และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทางงบประมาณประจ�าปี
	 	 7.	 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ	 เนื่องจากการแต่งต้ังประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสม	มคีวามรูค้วามสามารถ	มคีวามเข้าใจและยดึหลกัธรรมาภิบาล	โดยไม่ต้องค�านงึว่าจะต้องเป็นกรรมการอสิระหรอืไม่
	 	 8.	 บริษัทไม่มกีารจดัตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน	และคณะกรรมการสรรหา	เนื่องจากบรษิัทได้ก�าหนดใหค้ณะกรรมการทั้ง
คณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย	ท�าหน้าที่คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว
	 	 9.	 คณะกรรมการไม่มกีารจดัต้ัง	CG	Committee	เนือ่งจากคณะกรรมการทัง้คณะท�าหน้าท่ีเสมอืนเป็น	CG	Committee	อยูแ่ล้ว
	 	 10.		คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารน้อยกว่าร้อยละ	66	เนือ่งจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการ
ที่มาจากฝ่ายบริหารไม่เป็นสาระส�าคัญในการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	 	 11.		คณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระน้อยกว่าร้อยละ	50	เนือ่งจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการอสิระ
ไม่เป็นสาระส�าคัญในการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	 	 12.		บรษิทัไม่ได้จัดให้มโีครงการให้สทิธิแก่ผูบ้รหิารในการซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิทั	โดยมีระยะเวลาในการใช้สทิธมิากกว่า	3	ปี	
และก�าหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด	ณ	ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ	รวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกินร้อยละ	5	เนื่องจากบริษัท
ได้มกีารดแูลและจงูใจให้ผูบ้รหิารและพนกังานอืน่ๆ	ทกุคน	ท�างานอย่างมีความสขุและผกูพนัองค์กรอยูแ่ล้ว	โดยไม่จ�าเป็นต้องมีโครงการ
ให้สิทธิแก่ผู้บริหารหรือพนักงานอื่นๆ	ในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท	อย่างไรก็ตามหากบริษัทจะมีโครงการดังกล่าว	บริษัทก็จะให้สิทธิ
แก่ทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ	ทุกคน	โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน
	 	 โดยในปี	2559	คณะกรรมการโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	(CGR	Steering	Committee)	ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การส�ารวจที่ใช้ในการประเมินประจ�าป	ี2559	เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ	์ASEAN	CG	Scorecard	ลดความซ�้าซ้อนของหลักเกณฑ์และง่ายต่อการปฏิบัติจริงมากขึ้น
	 	 บริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด		
นอกเหนือจากนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัทเปิดเผยบน
เว็บไซต์และในรายงานประจ�าปีแล้ว	บริษัทยังมีนโยบายด้านธุรกิจ	พนักงาน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานการเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหัก
ส�ารองตามจ�านวนทีก่ฎหมายก�าหนด	อย่างไรก็ตาม	การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้	โดยจะขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ	
ความจ�าเป็น	และความเหมาะสมอืน่ๆ	ในอนาคต	ทัง้นีม้ติของคณะกรรมการบรษัิททีอ่นมัุติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องขออนมัุติจากทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น	เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้	โดยจะรายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
	 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานจากงบเฉพาะกิจการให้กับผู้ถือหุ้น	ในรอบ	5	ปีที่ผ่านมา	สรุปได้ดังนี้	

 ป ี 2559 2558 2557 2556 2555

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น	 0.66	 0.60	 0.64	 0.62	 0.47
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	 0.90	 0.58	 0.63	 0.50	 0.37
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ	(%)	 136	 97	 98	 81	 79

*		ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2560	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2560	มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2559		
				ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที	่21	เมษายน	2560	ในอัตราหุ้นละ	0.59	บาท	ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผล	ระหว่างกาลเมื่อวันที่	8	กันยายน		
				2559	อัตราหุ้นละ	0.31	บาท	จะเป็นเงินปันผลจ่ายรวมเท่ากับ	0.90	บาท	ต่อหุ้น	
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การควบคุมภายใน
									คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน	
การปฏิบัติงาน	การด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยตระหนักว่า	เป็นกลไกส�าคัญที่จะสร้างความ
มั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ	 รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล	โดยมกีารจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการปกป้องรกัษาและดแูลทรพัย์สนิและมีการก�าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง
ไว้อย่างชัดเจน	 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ	 	 ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้ระบบการ
ควบคุมภายใน	 ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง	 และระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ		
รวมถงึการดแูลให้บริษทัฯ	มกีารปฏิบติัตามข้อก�าหนด	และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	การดูแลมิให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	การท�ารายการ	
ที่เกี่ยวโยงกัน	การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน	เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร	 รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 	 ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบ	 และประเมินประสิทธิภาพ	 และ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	การปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ	ของบริษัท	และบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจ�าปีที่ได้
รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ	ระบบการบรหิารจัดการความเสีย่ง	และระบบการก�ากบัดแูลกิจการ	ในการปฏิบติังานของทกุหน่วย
งานทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย	โดยน�ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ	COSO	(The	Committee	
of	Sponsoring	Organizations	of	the	Tread	way	Commission)	และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	(Enterprise	Risk	
Management)	และหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(IOD)	และ	Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development	(OECD)	มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน	
การบริหารความเสี่ยงและการก�ากับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	เพื่อให้การด�าเนินงานด้านต่างๆ	ของบริษัทฯ	มีประสิทธิภาพ	และ
ประสิทธิผลมากที่สุด	 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง	 (Control	 Self-Assessment,	
CSA)	 โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง		
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที	
เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า	 ผลส�าเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้	 ตลอดจนมีการ
ประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้งเป็นประจ�าทุกปี

 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
	 	 คณะกรรมการบริษทัได้จัดประชมุคร้ังที	่4/2559	เมือ่วนัที	่5	พฤศจิกายน	2559	โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชมุ	
และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอ	 และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท	 โดยในปี	 2559	
บริษัท	และบริษัทย่อย	ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	โดยอ้างอิง	“แบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน”	 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (กลต.)	 จากการสอบทานระบบการ
ควบคมุภายในพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะการตรวจสอบ	ซ่ึงมุง่เน้นการตรวจสอบเชงิปฏบิตักิารให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเนือ่ง
มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดท�าและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	 จากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ	 ทั้ง	 5	 องค์ประกอบ	 17	 หลักการย่อย	 ตามกรอบการควบคุมภายใน	
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก	COSO	คือ	การควบคุมองค์กร	การประเมินความเสี่ยง	การควบคุมการปฏิบัติงาน	
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	 และระบบการติดตาม	 สรุปได้ว่า	 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทและบริษัทย่อย
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม	 โดยจัดให้มี
บคุลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด�าเนนิการตามระบบได้อย่างมีประสทิธิภาพ	รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในในเรือ่งการติดตามควบคมุดแูลการ
ด�าเนินงานให	้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ	
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รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว	ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชี	 เห็นว่า
บรษิทัและบรษิทัย่อยจดัท�างบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช	ีและมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด	ซึง่ผูส้อบบญัชี
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบอย่างต่อเนื่อง
	 	 บริษทัและบรษิทัย่อย	ประเมนิระบบการควบคมุภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคมุภายใน	ตามมาตรฐานสากลของ	COSO	
และหลักเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน	มีสาระส�าคัญ	ดังนี้		

 1.  การควบคุมองค์กร
	 	 	 บริษทัและบริษทัย่อยมกีารก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิและการปฏบิตังิานทีชั่ดเจน	สามารถวดัผลได้		มกีารทบทวน
เป้าหมายและเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ	 จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน	 การจัดท�าผังองค์กรแบ่งแยก
หน้าที่ตามสายงาน	การก�าหนดอ�านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์	ภายใต้การก�ากับดแูลของ
คณะกรรมการบริษัท	 และก�าหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ	จริยธรรมทางธุรกิจ	นโยบายในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 การต่อต้าน	
ทุจริตคอร์รัปชั่น	 และการขัดแย้งเก่ียวกับผลประโยชน์	 แสดงถึงความยึดม่ันในคุณค่าของความซื่อตรง	 และจริยธรรม	 รวมทั้งก�าหนด	
ให้มีคู่มือการใช้อ�านาจด�าเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่ส�าคัญของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติม
ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานใหม่อยูเ่สมอ	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานโดยพจิารณาถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	และระบบการควบคมุ
ภายใน	 จัดให้มีนโยบายพัฒนาบุคคล	 และมีกระบวนการสรรหาบุคลากร	 รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยน�าระบบ	 Competency	 และก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน	 (Key	 Performance	 Indicators:	 KPI)	 ทั้งในระดับ	
องค์กร	 สายงาน	 ฝ่ายงาน	 แผนก	 และระดับบุคคลโดยน�ามาเชื่อมโยงกับผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร	 นอกจากนี้	
ยังจัดให้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้าสู่โครงการ	 Talent	 และ	 Succession	 Plan	 เพื่อพัฒนาส่งเสริมและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ	 รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตส�านึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	 โดยอบรมให้
ความรู้แก่พนักงานเป็นประจ�าทุกป	ี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส	 เป็นธรรม	ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	และจัดให้มีกระบวนการ
ตดิตามและบทลงโทษอยา่งชดัเจน	และสง่เสรมิให้ผูบ้รหิารปฏบิตังิานใหส้อดคล้องกบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามทีบ่รษิทัและ	
บริษัทย่อยก�าหนดไว้
	 	 	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร	เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธรุกจิ	โดยก�าหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ	และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน	รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที	่โดยก�าหนด
โครงสร้างองค์กรและสายงานการบงัคบับญัชาทีช่ดัเจนในการถ่วงดลุอ�านาจ	และการควบคมุภายในอย่างเหมาะสม	เพือ่ใช้ในการประเมนิ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม�่าเสมอ	 ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล
และพัฒนาการด�าเนินการด้านการควบคุมภายใน	 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ	 พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	
ก�าหนดให้บคุลากรมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการควบคมุภายใน	เพือ่ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ขององค์กรโดยมหีน่วยงานตรวจสอบ
ภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการควบคุมภายในของบริษัทฯ
	 	 	 ในด้านการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	บรษิทัได้จดัให้มกีารประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัการทจุรติภายในบรษิทั	รวมทัง้	
การทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านการทจุรติ	ซึง่บรษิทัได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต	และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

 2.  การประเมินความเสี่ยง
	 	 	 บริษัทและบริษัทย่อยมีการก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยก�ากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได	้ และก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
ทกุคนถอืปฏบิตั	ิในการพจิารณาประเมนิปัจจัยความเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอกองค์กรทีจ่ะมีผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั		
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โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกด้าน	ได้แก่	ด้านกลยุทธ	์การด�าเนินงาน	การเงินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ	์และด้านเหตุการณ์ต่างๆ	
โดยแบ่งเป็น	 ระดับองค์กร	 และระดับฝ่ายงาน	 รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุมท่ัวทั้งองค์กร	 และจัดระดับความเสี่ยงท่ีส�าคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อ
ก�าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม	 บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�าหนดนโยบาย
และกลยทุธ์ส�าคญัในการบริหารความเสีย่งโดยการเชือ่มโยงการบรหิารความเสีย่งเข้ากบัแผนธรุกจิ	รวมทัง้ได้พจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ
การทุจริต	สามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน	นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยัง
มีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง	 (CSA)	 อย่างสม�่าเสมอ	 รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการ
เปลีย่นแปลงทัง้จากภายนอกและภายในทีอ่าจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจ�าทกุปีโดยก�าหนดให้มีการรายงานผลให้คณะอนกุรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการและผู้บริหาร
ควบคุมดูแลให้การจัดท�ารายงานทางการเงินของ	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 และเปิดเผยข้อมูลอย่าง	
ครบถ้วน	ถูกต้อง	และทันเวลา

 3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน
	 	 	 บรษิทัและบรษิทัย่อยได้ก�าหนดนโยบายทีส่�าคญัในการด�าเนนิธุรกิจ	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานของบรษัิทให้เป็น
ไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ	สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว	้มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุน	
การบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร	 จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย	 ซึ่งได้ก�าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้
นโยบายทีก่�าหนดไว้นัน้สามารถน�าไปสูก่ารปฏิบติัได้	มกีารจดัท�าคูม่อือ�านาจด�าเนนิการเพือ่ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละวงเงินอ�านาจ
อนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	 มีการจัดท�าและทบทวนคู่มืออ�านาจด�าเนินการและคู่มือ/ขั้น
ตอนการปฏบิตังิานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏบิตังิานในปัจจบุนั	การจดัท�าคูมื่อมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชชัน่
ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก�าหนด	 และจัดโครงสร้างการท�างานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่งงาน	
อย่างชัดเจนในการอนุมัติ	การบันทึกรายการบัญชี	และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน	รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด	 รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในด�าเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงาน	
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	คู่มืออ�านาจด�าเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ	อย่างสม�า่เสมอ	เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม	และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	รวมถึงการน�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 	 	 นอกจากนี	้บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�าหนดนโยบาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ในการท�าธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ให้
ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	ให้มีความถูกต้อง	โปร่งใส	และเป็นธรรม	ตามหลักเกณฑ์ของ	ตลท.	และ	กลต.

 4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
	 	 	 บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	 ได้จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญ
อย่างเพียงพอ	ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่การจัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน		
ถูกต้อง	 	 ทันเวลาและมีคุณภาพ	 เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�าเนินไปได้ตามที่ก�าหนดไว้	 มีการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และมีการจัดท�ารายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ	 	 โดยได้น�าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย	 และมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล	ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล	 ประมวลผลข้อมูล	 จัดเก็บ	 และ
ติดตามผลข้อมลู	เพือ่ให้การปฏิบติังานและการน�าข้อมลูทีส่�าคญัไปใช้ในการบรหิารจดัการของผูบ้รหิาร	หรอืผูมี้ส่วนได้เสยีต่างๆ	มคีวาม
ครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ	 และภายในเวลาที่เหมาะสม	 เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ	 โดยการจัดท�ารายงานเชิงวิเคราะห์	
เปรียบเทยีบหลกัการและเหตผุล	พร้อมเอกสารประกอบข้อเทจ็จรงิ	รายงานทางบญัชแีละการเงนิ	มกีารจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทึก
บัญชีไว้อย่างครบถ้วน	 เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการตรวจสอบฯ	 ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี		
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 และผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯ	 ทุกไตรมาส	 เพื่อให้มีความม่ันใจว่า	 บริษัทฯ	 มีการใช้
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นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมทั้ง	 การเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม	
และมีการประชุมเพิ่มเติมในวาระที่สมควร
	 	 	 การสือ่สารข้อมลู	มกีารจดัช่องทางการสือ่สารทีม่คีวามเหมาะสม	เพือ่สือ่สารหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	รวมทัง้เรือ่งต่างๆ	
ให้พนักงานรับทราบ		การก�าหนดช่องทางที่ปลอดภัยส�าหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น	มีการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานภายในบรษิทัและกับบคุคลภายนอกเก่ียวกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคมุภายในรวมทัง้มกีารก�าหนดนโยบาย
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล	 และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร	
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 เช่น	 ระบบ	 Intranet	 และ	 Internet	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร	 เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของบริษัท
	 	 	 ทั้งนี้	 บริษัทและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท	 ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบ
การประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม	 รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น	 และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของ	
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

 5.  ระบบการติดตาม
	 	 	 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	 และมีระบบการติดตามการ	
ปฏบิตังิานเป็นล�าดบัชัน้	ตัง้แต่คณะกรรมการบรษิทัฯ	คณะกรรมการบรหิาร	และคณะผูบ้รหิาร	เพือ่ตดิตามเป้าหมายและก�ากบัการด�าเนิน
การตามแผนกลยุทธ	์แผนงานและโครงการ	ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจ�าปี	 โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจ�าทุกเดือน	
พร้อมทั้ง	แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	และปรับแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยเปรียบเทียบผลงาน
จริงกับประมาณการ	 ในกรณีที่ผลการด�าเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท�าให้
เกิดผลแตกต่างเพื่อก�าหนดแนวทางปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 	 โดยให้ผู้รับผิดชอบน�าเสนอรายงาน	 เพ่ือทบทวน
การปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ	 ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา	 และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	
พร้อมทั้งก�าหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน	 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 ครบถ้วน	 ถูกต้อง	 มีการเปิดเผยรายการที	่
เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
	 	 	 คณะกรรมการบรษิทั	จดัให้มรีะบบการประเมนิและตดิตามผลระบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทกุด้าน	เช่น	ด้านบญัชี
และการเงิน	การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตามกฎหมาย	/	กฎระเบียบ	และการดูแลทรัพย์สิน	และเรื่องทุจริต	ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียง
อย่างมีนัยส�าคัญ	 เพื่อรีบด�าเนินการแก้ไขอย่างทันถ่วงที	 จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ	
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด�าเนินไปอย่างครบถ้วน	 เหมาะสม	มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ	 ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม	 โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงาน	
รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านงาน
ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล	 การปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน	
(International	Standards	for	the	Professional	Practice	of	Internal	Auditing	:	IIA)	เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
หรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที	 นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน	
มีการตรวจสอบ	 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและน�าเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจ�าทุกไตรมาสและทุกป	ี โดยผล
การสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงานตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ	

การตรวจสอบภายใน
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากบัดแูลให้งานตรวจสอบภายในท�าหน้าทีใ่นการสร้างความเชือ่มัน่	(Assurance)	และให้ค�าปรกึษา	
(Consulting)ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม	 ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 รวมทั้งการติดตามผล
การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม	ครอบคลุมกระบวนการท�างานของบริษัทและบริษัทย่อย	และรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัท	มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	เหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ	ควบคู่
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กับการบริหารความเสี่ยง	 ให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้	 และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยมอบหมายให้คุณเอกพันธุ	์
นวลเมอืง	ต�าแหน่ง	ผูอ้�านวยการงานตรวจสอบภายใน	เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในของบรษิทั	ซึง่ได้พจิารณา	
คณุสมบตัขิอง	คณุเอกพนัธ์ุ	นวลเมอืง	แล้วเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว	เนือ่งจากมีความเป็นอสิระ	และ
มีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ	เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน	
การพจิารณาและอนุมติั	แต่งต้ัง	ถอดถอน	โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิทจะต้องผ่านการเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 ทั้งนี้งานตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน	
(International	Standards	for	the	Professional	Practice	of	Internal	Auditing)	โดยก�าหนดให้มีการประเมินตนเอง	ตามมาตรฐาน
วิชาชพีฯ	และการประเมนิความพงึพอใจของผูม้ส่ีวนได้เสยี	นอกจากนีม้กีารก�าหนด	Audit	Competency	เพือ่ใช้ประเมนิผลคณุภาพงาน
ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน	เพือ่พฒันาและปรบัปรงุการปฏิบติังานของงานตรวจสอบภายในให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง	ท�าให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่อยา่งแท้จริง	เพือ่ใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหา	อปุสรรค	และข้อจ�ากัดต่างๆ	
ในการปฏบิตังิานของตนเองอยา่งเหมาะสม	ซึง่สอดคล้องกบัการพฒันาผูต้รวจสอบภายในใหม้ทีกัษะความรู	้และความสามารถในระดบั
มาตรฐานสากล	เพือ่ให้สามารถปฏิบติัหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มีการฝึกอบรมทัง้ความรูด้้าน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน	 และด้านธุรกิจต่างๆ	 ของกลุ่มบริษัทฯ	 รวมถึงความรู้ด้านวิชาชีพอื่นๆ	 และสอบเพื่อรับวุฒิบัตรวิชาชีพต่างๆ		
เป็นต้น	

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
	 	 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร	 ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญและเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานที่จะท�าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว	้ โดยมีการก�าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเส่ียง	
ซึง่มุง่เน้นการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี(Good	Corporate	Governance)	และให้มกีารบรหิาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ	 โดยด�าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยม
ใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ	ISO	31000:2009	และ	COSO	ERM	(Enterprise	Risk	Management)	เพื่อจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้	และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ	บริษัทฯได้มีการจัดท�าการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง	 ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท	 เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค	 ความไม่แน่นอนที่อาจมี	
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท	 เหตุการณ์ที่อาจท�าให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ	 ความเสี่ยงที่อาจ
เกดิขึน้จากสาเหตทุัง้ภายในและภายนอกองค์กรโดยมหีลกัการก�าหนดว่า	หากมคีวามเสีย่งใดทีจ่ะเป็นอปุสรรคตอ่การด�าเนนิธรุกจิไม่ให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก�าหนดแล้ว	บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง	
	 		 บริษัทฯ	มีการก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม	ด�าเนินการปลูกฝังให้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร	 และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อท�า
หน้าทีบ่รหิารความเสีย่งในทกุด้านให้มคีวามเหมาะสมและมอบหมายให้คณะท�างานด้านพฒันากระบวนงานภายในและบรหิารความเสีย่ง
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางจากทุกหน่วยธุรกิจ	เพื่อท�าหน้าที่	ติดตาม	ดูแล	วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละ
ฝ่ายงาน	 โดยจัดท�าแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒนาการด�าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		
การประเมินและติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ส�าคัญ	 และน�าเสนอความคืบหน้าและ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 นอกจากนี้	 บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานพร้อมกับประเมินความ
เพยีงพอของระบบควบคมุภายในทีม่อียู	่เพือ่พจิารณาหาแนวทางในการปรบัปรงุแก้ไขการปฏิบติังาน	ให้ผลการด�าเนนิงานมีประสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น	โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ	การตลาด	การขาย	คลังสินค้าและโลจิสติกส์	งานทรัพยากรบุคคล	
งานธุรการและจัดซื้อ	งานบัญชี	การเงิน	สินเชื่อรวมถึง	ระบบสารสนเทศ		การวางแผนให้ธุรกิจด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง	(BCP:	Business	
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Continuity	Plan)		การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(BCM:	Business	Continuity	Management)	และ	DRP	Disaster	Recovery	
Plan	(แผนฟ้ืนฟูจากภัยพบิติั)		ท้ังนีไ้ด้มอบหมายและติดตามให้ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในแต่ละส่วนงานด�าเนนิการตามแนวทางการปรบัปรงุ
แก้ไขการปฏิบัติงานตามที่ได้ก�าหนดไว้	 รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ	 เพ่ือให้ผลการด�าเนินงานมีประสิทธิภาพมาก	
ยิ่งขึ้น
	 	 คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	ซึง่ด�าเนนิงานภายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าทีก่�าหนด/ทบทวน/
อนุมัติ	กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	และความรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อการจัดท�ารายงาน
เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน	และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพือ่ทราบ
ทุกไตรมาส	 พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการด�าเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง	 รายงานความเสี่ยงที่ส�าคัญ	 ร่วมกับ	
คณะกรรมการตรวจสอบ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และมีการประชุมระหว่างหน่วยงานทั้งที่เป็นการประชุมรายเดือน	การประชุมย่อยตาม
เพื่อติดตามหาข้อสรุปร่วมกันตามสถานการณ	์ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที
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รายละเอียด
คณะกรรมการและผู้บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	20	กรกฎาคม	2550
คุณวุฒิทางการศึกษา
†	 ปรญิญาโท	สาขาบรหิารธรุกิจ	จาก	Rensselaer	Polytechnic	Institute,	Troy,	New	York,	U.S.A
†	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์	จาก	Rensselaer	Polytechnic	Institute,		
	 Troy,	New	York,	U.S.A
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ioD)	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	 0.84
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	 :	 ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
†	 2535	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	พรีเมียร์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)
†	 2536	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	พรีเมียร์	เอ็นเตอร์ไพรซ์	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
†	 2542	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	พี.เอม.ฟูด	จ�ากัด
†	 2542	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	พรีเมียร์	แคนนิ่ง	อินดัสตรี้	จ�ากัด
†	 2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเมียร์	โฟรเซ่น	โพรดักส์	จ�ากัด
†	 2547	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	พรีเมียร์	ฟิชชั่น	แคปปิตอล	จ�ากัด
†	 2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	พีเอ็ม	เอสอี	จ�ากัด
†	 ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
†	 ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
†	 2536	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	มูลนิธิยุวพัฒน์
†	 2554	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	มูลนิธิเพื่อ	“คนไทย”
†	 2554	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการและกรรมการ	มูลนิธิเอ็นไลฟ
†	 2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)	

นายวิเชียร พงศธร 
ประธำนกรรมกำรและ

กรรมกำรผู้มอี�ำนำจลงนำม 
อำยุ 60 ปี
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	20	กรกฎาคม	2550
คุณวุฒิทางการศึกษา
†	 Executive	Master	Degree	in	Consulting	and	Coaching	for	Change	(CCC)	INSEAD,	France
†	 ปริญญาโท	สาขาบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
†	 ปริญญาตรี	สาขาวศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
†	 Diploma	in	Clinical	Organizational	Psychology,	INSEAD,	France
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ioD)
†	 หลักสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่	22/2547
†	 หลักสตูร	Director	Forum	“ธรุกจิครอบครวั	:	ก�ากบัดแูลอย่างไรให้ย่ังยืน”	รุ่นที	่1/2557
†	หลักสูตร	Family	Business	Governance	for	Sustainability	Program	(FBG)	รุ่นที่	5/2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  :	0.17
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	 :	 ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
†	 2535	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	พรีเมียร	์เทคโนโลย	ีจ�ากัด	(มหาชน)
†	 2544	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	พรีเมียร	์เอ็นเตอร์ไพรซ์	จ�ากัด	(มหาชน)
†	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเมียร	์โพรดักส์	จ�ากัด	(มหาชน)	
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
†	 2533	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	พรีเมียร	์พรีเมียร์	แคนนิ่ง	อินดัสตรี้	จ�ากัด	
†	 2535	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พี.เอม.ฟูด	จ�ากัด
†	 2538	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเมียร	์โฟรเซ่น	โพรดักส์	จ�ากัด
†	 2547	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	พรีเมียร	์ฟิชชั่น	แคปปิตอล	จ�ากัด
†	 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พีเอ็ม	เอสอี	จ�ากัด
†	 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	กรีนเนท	เอสอี	จ�ากัด
†	 ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
†	 ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการใหญ	่สายงานสนับสนุน	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
†	 2536	-	ปัจจุบัน		 กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิยุวพัฒน์
†	 2553	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ค.	คน	จ�ากัด
†	 2554	-	ปัจจุบัน		 รองประธานกรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิเพื่อ	“คนไทย”
†	 2554	-	ปัจจุบัน		 กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิเอ็นไลฟ

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ 
กรรมกำรและ
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม 
อำยุ 61 ปี
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	20	กรกฎาคม	2550
คุณวุฒิทางการศึกษา
†	 ปริญญาเอก	จิตวิทยาบริหารองค์กร	California	School	of	Professional	Psychology,	
	 Los	Angelis,	U.S.A.
†	 ปรญิญาโท	สาขาบรหิารธรุกิจ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
†	 ประกาศนยีบตัรช้ันสงูการตลาดภาคภาษาองักฤษ	(MIM)	คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี
	 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
†	 ปรญิญาตร	ีสาขาบรหิารธรุกิจ	คณะบรหิารธรุกิจ	มหาวิทยาลยัรามค�าแหง
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ioD)
†	 หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่ที	่68/2551	
†	 หลกัสตูร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุน่ที	่9/2557	
†	 หลกัสตูร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุน่ที	่1/2558
†	 หลกัสตูร	Anti-Corruption	in	Thailand	:	Sustaining	the	Momentum
†	หลักสูตร		Ethical			Leadership	:	Combating			Corruption	Together
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  :	0.89
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	 :	 ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
†	 2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเมียร์	โพรดักส์	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
†	 2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พี.เอม.ฟูด	จ�ากัด
†	 2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเมียร์	แคนนิ่ง	อินดัสตรี้	จ�ากัด
†	 2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเมียร์	โฟรเซ่น	โพรดักส์	จ�ากัด
†	 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเมียร์	ฟิชชั่น	แคปปิตอล	จ�ากัด
†	 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พีเอ็ม	เอสอี	จ�ากัด
†	 2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	กรีนเนท	เอสอี	จ�ากัด

นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ 
กรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

และกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม 
อำยุ 66 ปี

รายงานประจ�าปี 2559  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 102



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	20	กรกฎาคม	2550
คุณวุฒิทางการศึกษา
†	 ปริญญาเอก	วิศวกรรมไฟฟ้า	University	of	Missouri-Rolla	U.S.A.
†	 ปริญญาโท	วิศวกรรมไฟฟ้า	University	of	Missouri-Rolla	U.S.A.
†	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
†	 หลักสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่ที	่37/2548
†	 หลักสตูร	Financial	Statements	for	Director	(FSD)	รุน่ที	่3/2551
†	 หลักสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่ที	่110/2551
†	 หลักสตูร	Auditing	Committee	Program	(ACP)	รุน่ที	่34/2554
†	 หลักสตูร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุน่ที	่9/2557
†	 หลักสตูร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุน่ที	่1/2558
†	 หลักสตูร	Director	Certification	Program	Update	(DCPU)	รุน่ที	่5/2558
†	 หลักสตูร	Independent	Observer	Program		(IOP)		รุน่ที	่3/2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  :	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	 :	 ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
†	 2548	-	2556	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	 	 บรษิทั	พรเีมียร์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)	
†	 2556	-	2558	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 บรษิทั	พรเีมียร์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)
†	 2554	-	ปัจจุบนั	 กรรมการอิสระและ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บรษิทั	แพลนเนต็	คอมมิวนิเคชัน่	เอเชยี	จ�ากดั	(มหาชน)
†	 2555	-	ปัจจุบนั	 กรรมการอิสระ	บรษิทั	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุป๊	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
†	 2531	-	ปัจจุบนั	 กรรมการผูจั้ดการ	บรษิทั	เควี	อีเลคทรอนคิส์	จ�ากดั
†	 2545	-	ปัจจุบนั	 กรรมการ	บรษิทั	โชคอุดมพรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากดั
†	 2545	-	ปัจจุบนั	 กรรมการ	บรษิทั	ทรพัย์อุดมพรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากดั
†	 2546	-	ปัจจุบนั	 กรรมการ	ศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ(NANOTEC)
	 	 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
†	 2548	-	ปัจจุบนั	 กรรมการ	สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กโทรนกิส์	(EEI)	กระทรวงอุตสาหกรรม
†	 2551	-	ปัจจุบนั	 กรรมการ	บรษิทั	วปิเทล	จ�ากดั
†	 2551	-	ปัจจุบนั	 กรรมการ	บรษิทั	เมฆฟ้า	ดิเวลลอปเมนท์	จ�ากัด
†	 2556	-	ปัจจุบนั	 กรรมการ	บรษิทั	ลิงซ์	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั

นายขัติยา ไกรกาญจน์ 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 64 ปี
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	20	กรกฎาคม	2550
คุณวุฒิทางการศึกษา
†	 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต	Pittsburg	State	University,	U.S.A.
†		นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
†		เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
†		กรรมการอาชีพในท�าเนียบ	IOD	ในล�าดับที่	33
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
†	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	67/2550
†		หลักสูตร	Financial	Statement	for	Directors	(FSD)	รุ่นที่	3/2551
†		หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	110/2551
†		หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	รุ่น	8	ปี	2553
†		หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	34/2554
†		หลักสูตร	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	รุ่นที่	10/2554
†		หลักสูตร	Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM)	รุ่นที่	5/2554
†		หลักสูตร	Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management	(MIR)	
	 รุ่นที่	11/2554
†		หลักสูตร	Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)	รุ่นที่	13/2554
†	หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)		
†		หลักสูตร	Chartered	Director	Class	(CDC)	รุ่นที่	7/2556
†		หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุ่นที่	9/2557
†		หลักสูตร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุ่นที่	1/2558
†		หลักสูตร	Driving	Company	Success	with	IT	Governance	(ITG)	รุ่นที่	2/2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  :	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	 :	 ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
†	 2554	-	2558	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
	 	 บริษัท	พรีเมียร์	เอ็นเตอร์ไพรซ์	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
†	2540	-	2555	 กรรมการประจ�าคณะ	ส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร	
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
†	2553	-	2554	 กรรมการจัดวางประเด็นข้อคิดเห็นในประเด็นสาธารณะเร่งด่วน	
	 	 เพื่อเสนอต่อคณะท�างาน		สภาที่ปรึกษาเศรษฐศาสตร์และสังคมแห่งชาติ
†	2553	-	2554		 ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ		
	 	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	(CG	&	CSR)	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
†	2554	-	2557		 อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน	การคลังและงบประมาณ	วุฒิสภา
†	2556	-	2557		 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการเงิน	การคลัง	การธนาคาร			
	 	 และสถาบันการเงิน	วุฒิสภา
†	ปัจจุบัน		 กรรมการและเหรัญญิก	สถาบันป๋วยอึ๊งภากรณ์
†	ปัจจุบัน		 อุปนายก	สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
†	ปัจจุบัน		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	มูลนิธิอาจารย์ป๋วย
†	ปัจจุบัน		 ทีป่รกึษาคณะอนกุรรมาธกิารการพาณชิย์	สภานติบิญัญัตแิห่งชาต	ิ(สนช.)

นายวิชัย หิรัญวงศ์ 
กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 70 ปี

รายงานประจ�าปี 2559  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 104



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	25	มกราคม	2551
คุณวุฒิทางการศึกษา
†	 MBA	(Accounting)	University	of	Detroit,	U.S.A.
†	 พาณชิยศาสตร์บณัฑติ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
†	 บัญชบัีณฑติ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ioD)
†	 หลักสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่ที	่73/2551
†	 หลักสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่ที	่121/2552
†	 หลักสตูร	Fraud	and	Corruption	Risk	in	Economics	Downturn
†	 หลักสตูร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุน่ที	่34/2554
†	 หลักสตูร	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	รุน่ที	่10/2554
†	 หลักสตูร	Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM)	รุน่ที	่5/2554
†	 หลักสตูร	Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management	(MIR)	
	 รุ่นท่ี	11/2554
†	 หลักสตูร	Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)	รุน่ที	่15/2555
†	 หลักสตูร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุน่ที	่9/2557		
†	 หลักสตูร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุน่ที	่1/2558
†	 หลักสตูร	Driving	Company	Success	with	IT	Governance	(ITG)	รุน่ที	่2/2559		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  :	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	 :	 ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
†	 2553	-	ปัจจบุนั		 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บรษิทั	ราชธานลีสีซิง่	จ�ากดั	(มหาชน)
†	 	2556			-			2558										 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บรษิทั	พรเีมยีร์	เทคโนโลย	ีจ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
†	 2540	-	2558		 ประธานกรรมการก�ากบัมาตรฐานภาควิชาบญัชี	
	 	 มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
†	 2545	-	2554		 คณบด	ีคณะบญัช	ีมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
†	 2547	-	2553		 กรรมการด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี	สภาวิชาชีพบญัชี
†	 2547	-	2553		 อนกุรรมการพจิารณาคณุสมบติัของผูข้อขึน้	สภาวิชาชีพบญัชี
	 	 ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	
†	 2551	-	2554		 ทีป่รกึษาด้านวนิยัผูส้อบบญัชี	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ
	 	 หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
†	 2552	-	2554		 ทีป่รกึษาด้านการสอบบญัช	ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ
	 	 หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
†	 2552	-	2555		 กรรมการตรวจสอบ	องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพ
	 	 สาธารณะแห่งประเทศไทย
†	 2553	-	2556		 กรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบญัชี
†	 2555	-	2558		 รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร	มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย
†	 2556	-	2559	 ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบญัชี
†	 2559	-	ปัจจบุนั	 ทีป่รกึษาคณะบญัช	ีมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย

นางสาวแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ 74 ปี
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	20	พฤษภาคม	2551
คุณวุฒิทางการศึกษา
†		ปริญญาตรี	สาขาบัญชีการเงิน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
†		Certificate	in	Dynamic	Management,	Syracuse	University,	New	York,	U.S.A.
†		Senior	Executive	Program,	(SEP)	SASIN
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ioD)
†	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	67/2550
†	หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุ่นที่	9/2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  :	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	 :	 ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
†	2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเมียร์	เอ็นเตอร์ไพรซ์	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
†	2551	-	2553		 กรรมการที่ปรึกษา		สายธุรกิจการเงิน	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
†	2554	-	2555		 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นางแน่งน้อย 
บุณยะสาระนันท์ 

กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
อำยุ 71 ปี
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	24	เมษายน	2557
คุณวุฒิทางการศึกษา
†	 ปริญญาตรี	Industrial	Technology,	Eastern	Washington	State	University,	U.S.A.
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ioD)
†		หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	19/2547
†		หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)	รุ่นที่	12/2547
†		หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)			รุ่นที่	97/2550
†	หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	รุ่นที่	3/2552
†		หลักสูตร	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG)	รุ่นท่ี	1/2554
†		หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่นที่	15/2555
†		หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุ่นที่	9/2557
†		หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นที่	34/2557
†	หลักสูตร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุ่นที่	2/2558
†	หลักสูตร	Independent	Observer	Program	(IOP)	รุ่นที่	3/2559
†	หลักสูตร	Board	Matters	and	Trends	(BMT)	รุ่นที่	1/2559
การอบรมพิเศษ
†		หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	19/2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  :	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	 :	 ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
†		2548	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	พรีเมียร	์เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)
†		2555	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 บริษัท	พรีเมียร์	โพรดักส	์จ�ากัด	(มหาชน)
†	 2556	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการค่าตอบแทน	บรษิทั	พรเีมยีร์	โพรดกัส์	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
†		2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
†		2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรีเมียร	์ฟิชชั่น	แคปปิตอล	จ�ากัด
†		2554	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการและกรรมการ	มูลนิธิเอ็นไลฟ
†		ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
†		2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	มูลนิธิยุวพัฒน์

นายสุรเดช  บุณยวัฒน 
กรรมกำร
และกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม
อำยุ 66 ปี
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	24	เมษายน	2557
คุณวุฒิทางการศึกษา
†		ปรญิญาตร	ี	สาขาบญัชี	มหาวิทยาลยัรามค�าแหง
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ioD)
†	หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่ที	่106/2556
†		หลกัสตูร	Anti-Corruption	:	The	Practical	Guide	(ACPG)	รุน่ที	่7/2556
†		หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่ที	่197/2557
†		หลกัสตูร	Successful	Formulation	and	Execution	of	Strategy	(SFE)	รุน่ที	่26/2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  :	 ไม่ม	ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	 :	 ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :	 ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
†		2552	-	ปัจจบุนั	 กรรมการ	บรษิทั	พรเีมยีร์	ฟิชช่ัน	แคปปิตอล	จ�ากัด
†		2552	-	ปัจจบุนั	 กรรมการ	บรษิทั	พ.ี	เอม.	ฟดู	จ�ากัด
†		2552	-	ปัจจบุนั	 กรรมการ	บรษิทั	พรเีมยีร์	แคนนิง่	อนิดสัตรี	้จ�ากัด
†		2552	-	ปัจจบุนั	 กรรมการ	บรษิทั	พรเีมยีร์	โฟรเซ่น	โพรดกัส์	จ�ากัด
†	 2558	-	ปัจจบุนั	 กรรมการ	บรษิทั	พเีอม็	เอสอ	ีจ�ากัด
†		ปัจจบุนั	 กรรมการ	บรษิทัในกลุม่พรเีมยีร์
†		ปัจจบุนั	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	สายสนบัสนนุ	2	กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์

นางเพ็ญศรี  เดชติ่งเอง 
กรรมกำรและ

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม
อำยุ 60 ปี
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	21	กมุภาพนัธ์	2556
คุณวุฒิทางการศึกษา
†	 นติศิาสตร์บณัฑติ	มหาวทิยาลยั	รามค�าแหง																																																																												
†		เนตบัิณฑติไทย	ส�านกัอบรมการศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา																																												
†		ประกาศนยีบัตรบณัฑติทางกฎหมายธรุกจิ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์																																													
†		บริหารธุรกจิมหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์				
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ioD)
†	หลักสตูร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุน่ที	่6/2547
†	หลักสตูร	Driving	Company	Success	with		IT	Governance	(ITG)	รุน่ที	่2/2559	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  :	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	 :	 ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :	 ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
†	 2528	-	2535	 ทีป่รกึษากฎหมาย	บรษิทั	ดทิแฮลม์	จ�ากดั																																																				
†	2535	-	2544	 ทนายความ	บรษิทั	พบีเีอสลอว์	จ�ากดั																																																		
†		2544	-	2545	 ทนายความหุน้ส่วน	บรษิทั	ส�านกักฎหมายนทอีนิเตอร์เนช่ันแนล	จ�ากัด																			
†		2545	-	ปัจจบุนั				 ผูอ้�านวยการงานกฎหมาย	และงานเลขานกุาร	บรษิทั	กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	21	เมษายน	2559
คุณวุฒิทางการศึกษา
†	ปริญญาโท	บรหิารธรุกจิ	สาขาการตลาด	จาก	California	State	University,	Los	Angeles
†	ปริญญาตรี	บรหิารธรุกจิ	สาขาการตลาด	จาก	California	State	University,	Los	Angeles
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ioD)
†	หลักสตูร	Director	Accreditation	Program		(DAP)	รุน่ที	่132/2559
†	หลักสตูร	Managing	Technology	&		Disruption
†	หลักสตูร	Ethical	Leadership	:	Combating	Corruption	Together
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  :	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	 :	 ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
†	2550	-	2557	 ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด	บรษิทั	สมติิเวช	จ�ากัด	(มหาชน)
†	2557	-	2558	 ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด	บรษิทั	เสรมิสขุ	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :	 ไม่มี

นายปิย  สมุทรโคจร
กรรมกำร, กรรมกำรผู้จัดกำร 
และกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม
อำยุ  47  ปี

นายธีระพล จุฑาพรพงศ์
เลขำนุกำรบริษัท
อำยุ 52 ปี
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นายเอกพันธุ์  นวลเมือง
ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท

อำยุ 53 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	5	พฤศจิกายน	2552
คุณวุฒิทางการศึกษา
†		บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบูรพา
†		MINI	MBA	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
†		ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	(การสอบบัญชี)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
†		บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ioD)
†		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
†		หลักสูตร	Anti-Corruption	:	The	Practical	Guide	(ACPG)	รุ่นที่	2/2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  :	0.89
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	 :	 ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
†	2538	-	2555		 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บริษัท	พรีเมียร์	เอ็นเตอร์ไพรซ	์จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
†		2538	-	2555		 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	พรีเมียร์	โกลเบิล	แคปปิตอล	จ�ากัด					
	 	 บริษัท	พรีเมียร์	แอลเอ็มเอส	จ�ากัด	
	 	 บริษัท	พรีเมียร์	แคปปิตอล	(2000)	จ�ากัด
†		2555	-	ปัจจุบัน			 ผู้อ�านวยการงานตรวจสอบภายใน	
	 	 บริษัท	พรีเมียร์ฟิชชั่น	แคปปิตอล	จ�ากัด
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	 1.	 PFC	 บริษัท	พรีเมียร์	ฟิชชั่น	แคปปิตอล	จ�ากัด
	 2.	 PMC	 บริษัท	พรีเมียร์	มอเตอร	์จ�ากัด
	 3.	 PE	 บริษัท	พรีเมียร์	เอ็นเตอร์ไพรซ์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 4.	 PRH	 บริษัท	พรีเมียร์	รีสอร์ทส์	แอนด์	โฮเทลส์	จ�ากัด
	 5.	 PC2000	 บริษัท	พรีเมียร์	แคปปิตอล	(2000)	จ�ากัด
	 6.	 RYH	 บริษัท	รายา	เฮอริเทจ	จ�ากัด
	 7.	 PIL	 บริษัท	พรีเมียร์	อินเตอร์	ลิซซิ่ง	จ�ากัด
	 8.	 MS	 บริษัท	หมู่บ้านเสรี	จ�ากัด
	 9.	 PB	 บริษัท	พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ	จ�ากัด
	 10.	 SP	 บริษัท	เสรีพรีเมียร์	จ�ากัด
	 11.	 PT	 บริษัท	พรีเมียร์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 12.	 PAC	 บริษัท	พรีเมียร์	แอสเซ็ทส์	จ�ากัด
	 13.	 DCS	 บริษัท	ดาต้าโปร	คอมพิวเตอร์	ซิสเต็มส์	จ�ากัด
	 14.	 PMB	 บริษัท	พรีเมียร์	เมโทรบัส	จ�ากัด
	 15.	 DCS	Myanmar	 Datapro	Computer	Systems	(Myanmar)	Co.,	Ltd.
	 16.	 PMN	 บริษัท	พรีเมียร์	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด
	 17.	 PM	 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
	 18.	 P-PET	 บริษัท	พรีเมียร์	เพ็ท	โพรดักส์	จ�ากัด
	 19.	 PMF	 บริษัท	พี.เอม.ฟูด	จ�ากัด
	 20.	 SHR	 บริษัท	ซ	ีแฮริเออร์	จ�ากัด
	 21.	 PCI	 บริษัท	พรีเมียร์	แคนนิ่ง	อินดัสตรี้	จ�ากัด
	 22.	 PCE	 บริษัท	พรีเมียร์	ซีอี	จ�ากัด
	 23.	 PFP	 บริษัท	พรีเมียร์	โฟรเซ่น	โพรดักส์	จ�ากัด
	 24.	 IME	 บริษัท	อิมพีเรียล	อีเกิ้ล	จ�ากัด
	 25.	 PMSE	 บริษัท	พีเอ็ม	เอสอี	จ�ากัด
	 26.	 SPH	 บริษัท	เสรี	พร็อพเพอร์ตี้ส์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด
	 27.	 GNSE	 บริษัท	กรีนเนท	เอสอี	จ�ากัด
	 28.	 PPlanner	 บริษัท	พรีเมียร์	แพลนเนอร์	จ�ากัด
	 29.	 PPP	 บริษัท	พรีเมียร์	โพรดักส์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 30.	 LPCE	 บริษัท	แอลพีซีอ	ีจ�ากัด
	 31.	 IGC	 บริษัท	อินฟินิท	กรีน	จ�ากัด
	 32.	 SNE	 บริษัท	เสนานี	จ�ากัด
	 33.	 PPG	 บริษัท	พีพี	กรีน	เอ็นเนอร์จ	ีจ�ากัด
	 34.	 LQ5	 บริษัท	ลิคควิเดชัน	5	จ�ากัด
	 35.	 PHA	 บริษัท	พรีเมียร์	โฮม	แอพพลายแอนซ์	จ�ากัด
	 36.	 RKT	 บริษัท	ร้านคนไทย	จ�ากัด

รายชื่อบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
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ประวัติผู้บริหาร

 นายปิย  สมุทรโคจร กรรมกำรผู้จัดกำร  อำยุ 47 ปี

	 คุณวุฒิทางการศึกษา	 :		ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จาก	California	State	University,	Los	Angeles
	 	 	 :		ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	จาก	California	State	University,	Los	Angeles
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)	 :		ไม่มี
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 :		ไม่มี
	 ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ป	ีย้อนหลัง	
	 †	2550	-	2557	 :		ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด			บริษัท	สมิติเวช	จ�ากัด	(มหาชน)
	 †	2557	-	2558	 :		ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด			บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)
	 †	กันยายน	2558	-	ปัจจุบัน	 :		กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

 นายพรศักดิ์  สินคณารักษ ์  รองกรรมกำรผู้จัดกำร – กำรตลำด 1 อำยุ 52 ปี

	 คุณวุฒิทางการศึกษา	 :		ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)	 :		ไม่มี
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 :		ไม่มี
	 ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ป	ีย้อนหลัง	
	 †	2545	-	2549	 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	การตลาด		1	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด
	 †	2550		 :		รองกรรมการผู้จัดการ	-	การตลาด		1	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด

 นายชูชีพ  เอื้อการณ ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำร – บุคคลและธุรกำร  อำยุ 51 ปี

	 คุณวุฒิทางการศึกษา	 :		ปริญญาเอก	รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(รปด.)		
	 	 		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ในพระบรมชูปถัมภ์
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)	 :		ไม่มี
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 :		ไม่มี
	 ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ป	ีย้อนหลัง	
	†	2546	-	2556	 :		Head	of	HR	-	Bangkok	Weaving	Mills	Group	of	Company
	†		 พฤษภาคม	2556	-	ปัจจุบัน	 :		รองกรรมการผู้จัดการ	-	บุคคลและธุรการ	
	 	 	 	 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 	 	 		
 นายรักสกุล  เจริญวงศ ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำร – บัญชีและกำรเงิน  อำยุ  46  ปี

	 คุณวุฒิทางการศึกษา	 :		ปริญญาโท		บัญชีมหาบัญฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)	 :	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 :	 ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	
	 †	2557-2559		 :		First	Vice	President	Cost	Management	 		
		 	 	 	 CIMB	Thai	Bank,	Plc.
	†	พฤษภาคม	2559	-	ปัจจุบัน	 :		รองกรรมการผู้จัดการ	-	บัญชีและการเงิน	
	 	 	 	 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
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 นางสาวมาลี  สุขอารีย์ชัย ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร – กำรตลำด 2  อำยุ 55 ปี

	 คุณวุฒิทางการศึกษา	 :		ปริญญาโท		สาขาบริหารธุรกิจ		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)	 :		ไม่มี
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 :		ไม่มี
	 ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ป	ีย้อนหลัง	
	 †	2545	-	2550	 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	การตลาด	2	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด

 นายพิฑูรย์  พึ่งวิรวัฒน ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร – กำรขำย อำยุ 49 ปี

	 คุณวุฒิทางการศึกษา	 :		ปริญญาตรี		สาขาบริหารธุรกิจ		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)	 :		ไม่มี
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 :		ไม่มี
	 ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ป	ีย้อนหลัง	 	
	†	2554	-	2557	 :		ผู้จัดการฝ่ายการตลาด		บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
	†	2558	-	ปัจจุบัน	 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-การขาย	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

 นางโสภาพร  เหลืองอมรนารา  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร – บัญชีและกำรเงิน อำยุ 53 ปี

	 คุณวุฒิทางการศึกษา	 :		ปริญญาตรี		สาขาบัญชี		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(%)	 :		0.01
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 :		ไม่มี
	 ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ป	ีย้อนหลัง	
	†	2548	-	2557	 :		ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท	พรีเมียร	์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
	†	2558	-	ปัจจุบัน	 :		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	บัญชีและการเงิน	
	 	 	 	 บริษัท	พรีเมียร	์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
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การถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหาร

	 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559
กรรมการ
 รายชื่อกรรมการ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น
  จ�านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ จ�านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ (ลดลง)
นายวิเชียร	พงศธร	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางวิมลทิพย	์พงศธร	(คู่สมรส)	 5,000,000	 0.84	 5,000,000	 0.84	 0
นางดวงทิพย์	เอี่ยมรุ่งโรจน์	 1,000,000	 0.17	 1,000,000	 0.17	 0
นายประเสริฐ	เอี่ยมรุ่งโรจน์	(คู่สมรส)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นายสมชาย	ชุณหรัศมิ์	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางมาริศร	ีชุณหรัศมิ์	(คู่สมรส)	 5,305,000	 0.89	 5,305,000	 0.89	 0
นายขัติยา	ไกรกาญจน์	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางสุรีย์รัตน	์ไกรกาญจน์	(คู่สมรส)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นายวิชัย	หิรัญวงศ์	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางจุฑาภรณ	์หิรัญวงศ์	(คู่สมรส)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางสาวแน่งน้อย	ใจอ่อนน้อม	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางแน่งน้อย	บุณยะสาระนันท์	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นายบุญเสริม	บุณยะสาระนันท์	(คู่สมรส)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นายสุรเดช	บุณยวัฒน	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางสุพรรณ	ีบุณยวัฒน	(คู่สมรส)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางเพ็ญศร	ีเดชติ่งเอง	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นายวิจารณ	์พลการ	(คู่สมรส)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นายปิย	สมุทรโคจร	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางวรัศรา	สมุทรโคจร	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นายปวริศ	สมุทรโคจร	(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
เด็กชายปริชญ์	สุมทรโคจร	(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
	 รวม	 11,305,000	 1.89	 11,305,000	 1.89	 0

ผู้บริหาร
 รายชื่อผู้บริหาร 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น
  จ�านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ จ�านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ (ลดลง)

นายพรศักดิ์		สินคณารักษ์	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางสาวนุชนารถ	อิทธิพลโอฬาร	(คู่สมรส)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางสาวแพรนิกา	สินคณารักษ์	(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นายชูชีพ		เอื้อการณ์	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางภัททิยา	เอื้อการณ์	(คู่สมรส)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางสาวณธสร	เอื้อการณ	์(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	 3,000	 0.00	 3,000	 0.00	 0
เด็กชายอัครวิทย์	เอื้อการณ์	(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นายรักสกุล	เจริญวงศ์	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางสาวมาล	ี	สุขอารีย์ชัย	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นายพิฑูรย	์พึ่งวิรวัฒน์	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางสาวจันทร์จรัส	ศรีธรรมเจริญ	(คู่สมรส)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
เด็กหญิงแพรวารัณย	์พึ่งวิรวัฒน์	(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
นางโสภาพร	เหลืองอมรนารา	 44,000	 0.01	 74,000	 0.01	 30,000
นายพิชิต	เหลืองอมรนารา	(คู่สมรส)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
เด็กชายพีรดนย	์เหลืองอมรนารา	(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	 0	 0.00	 0	 0.00	 0
	 รวม	 47,000	 0.01	 77,000	 0.01	 30,000
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การวิเคราะห์และ
ค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

1. ภาพรวมของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
	 	 ตลาดขนมขบเคีย้วปี	2559	มอีตัราการเติบโตใกล้เคยีงกบัปีทีผ่่านมา	บรษิทัได้ด�าเนนิกลยทุธ์ทางการตลาดทัง้ด้านผลติภณัฑ์
โดยมุ่งเน้นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งคุณภาพ	 รสชาติ	 และคุณค่าทางโภชนาการ	 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	ด้านช่องทางการกระจายสนิค้าจดัใหม้บีรกิารเพือ่ใหเ้กดิความสะดวกในการซือ้ของผูบ้รโิภค	บรหิารสนิค้าคง
เหลืออย่างมีประสิทธิภาพ	จัดกิจกรรมโฆษณา	และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่
	 	 ในส่วนของผลิตภณัฑ์ปลาทนู่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพือ่การส่งออกต่างประเทศ	บรษัิทยงัคงให้ความส�าคญัในการพฒันา
สินค้ารวมถงึการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลติสินค้า	ให้ความส�าคญักับระบบคณุภาพการผลติทุกขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบยอ้นกลบั
ได้	จนได้รับรองมาตรฐานการผลิตในระดบัสากล	เป็นทีย่อมรบัของลกูค้าในต่างประเทศ	และมุง่เน้นความส�าคญัผลติสนิค้าทีเ่ป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม	จนเกิดความไว้วางใจจากลูกค้าในผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	โดยมุ่งเน้นไปยังตลาด	เอเชีย	ยุโรป	ออสเตรเลีย	และ
ตะวันออกกลาง

2. ผลการด�าเนินงาน
	 	 ก�าไรสุทธิส�าหรับงวดจ�านวน	345.1	ล้านบาท	ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน	88.1	ล้านบาทจากการรับรู้ส่วนแบ่ง
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าเพิ่มขึ้นจ�านวน	 37.4	 ล้านบาท	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น	 40.3	 ล้านบาท	
ด้วยครบก�าหนดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	 ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	20.7	ล้านบาทจากการจัดประเภทรายการเงินลงทุนในกองทุนเปิดแบบตราสารทุน	เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย
	 	 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี�าไรจากการด�าเนนิงานจ�านวน	521.2	ล้านบาท	ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน	31.7	ล้านบาท		ผลการ	
ด�าเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในงวดที่ส�าคัญดังนี้
 ส่วนงานจัดจ�าหน่าย
	 	 รายได้จากการขายและบริการสุทธิในงวดมีจ�านวน	3,148	ล้านบาท	ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน	3	ล้านบาท	เนื่องจาก
ในปีบริษัทมีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สัมพันธ์กับยอดขายจึงส่งผลให้ยอดขายสุทธิมียอดลดลง	 อัตราก�าไรข้ันต้นอยู่ที่ร้อยละ	 25.7		
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนในอัตราร้อยละ	0.6
	 	 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจ�านวน	310.1	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราร้อยละ	9.9	ต่อยอดขาย	(2558	:	11.0)	ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน	35.7	ล้านบาทจากรายการสื่อโฆษณาลดลง	36.5	ล้านบาท
	 	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�านวน	172.1	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน	12.3	ล้านบาท	โดยค่าใช้จ่ายบุคลากร
เพิม่ขึน้	10.5	ล้านบาทจากการขยายงานด้านการตลาดและงานสนนัสนนุ	ประกอบกบัการปรบัอตัราว่าจ้างประจ�าปี	และค่าบรหิารจดัการ	
เพิ่มขึ้น	1.8	ล้านบาท
 ส่วนงานผลิตอาหาร
	 	 รายได้จากการขายและบรกิารสทุธใินงวดมจี�านวน	2,111	ล้านบาทลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน	132	ล้านบาท	จากปรมิาณ
ส่งออกของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าลดลง	 อัตราก�าไรข้ันต้นอยู่ที่ร้อยละ	 14	 เทียบเคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน	 จึงมีผลท�าให้ก�าไร	
ของส่วนงานนี้มีจ�านวน	287	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	17	ล้านบาท
 รายได้อื่น
	 	 รายได้อื่นมีจ�านวน	 29.4	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน	 9.6	 ล้านบาท	 จากส่วนงานผลิตอาหารมีก�าไรอัตรา	
แลกเปลี่ยนและรายได้อื่นเพิ่มในงวด
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 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   
	 	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดมีจ�านวน	298.9	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน	33.1	ล้านบาท	โดยมีค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น	 22.7	 ล้านบาท	 จากการขยายงานของสายงานการตลาดและสายงานสนับสนุนของส่วนงานจัดจ�าหน่าย	 และ	
การปรับอัตราว่าจ้างประจ�าป	ีค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น	4.8	ล้านบาท	ค่าเช่าและซ่อมแซมเพิ่มขึ้น	1.6	ล้านบาท	ค่าเงินบริจาคเพิ่มขึ้น	1.3	ล้าน
บาท	ค่าใช้จ่ายเดินทางเพิ่มขึ้น	1.0	ล้านบาท	และค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น	1.7	ล้านบาท

3  ฐานะการเงิน
	 	 สนิทรัพย์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	มจี�านวน	2,558.8	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากงวดสิน้ปี	2558	จ�านวน	
42.9	ล้านบาท	โดยมีรายการเปลี่ยนแปลง	ดังนี้
	 	 †	สินทรัพย์หมุนเวียนมีจ�านวนลดลง	222.7	ล้านบาท
	 	 	 จากกระแสเงินสดสุทธิในงวดลดลง	27.5	ล้านบาท		เงินลงทุนระยะสั้นลดลง	366.1	ล้านบาทจากการจัดประเภทรายการ
เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายจ�านวน	 226.7	 ล้านบาท	 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น	 	 49.2	 ล้านบาท	 สินค้าคงเหลือ	
เพิ่มขึ้น	43.6	ล้านบาทจากรายการสินค้าส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจผลิตเพื่อการส่งออก	
โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่	9.2	วัน	อัตราหมุนเวียนของสินค้าอยู่	39.0	เท่า		เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้าเพิ่มขึ้น	58.5	ล้านบาท	
เพื่อน�าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อผลผลิตของเกษตรกร	และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	จ�านวน	17.2	ล้านบาทเป็นเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ�าหน่ายหุ้นสามัญที่ถือครองอยู่
	 	 †		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจ�านวน	1,238.1	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน	265.6	ล้านบาท
	 	 	 จากเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น	100.5	ล้านบาท	จากการลงทุนในหุ้นกู้	อายุ	7	ป	ีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น	
252.4	 ล้านบาทจากจัดประเภทเงินลงทุนและในงวดมีมูลค่าราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง	 67.5	 ล้านบาท	
จากการจัดประเภทรายการเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าลดลง	 8.0	 ล้านบาท	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ	
ตัดบัญชีลดลง	14.7	ล้านบาทจากรายการผลขาดทุนสะสมในทางภาษีลดลง
	 	 †	หนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2559	มีจ�านวน	786.3	ล้านบาท	ลดลงจากงวดสิ้นปี	2558	จ�านวน	
35.1	ล้านบาท	จากรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง	19.2	ล้านบาท	และ	ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง	2.9	ล้านบาท	ในขณะที่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น	38.8	ล้านบาท	หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	9.7	ล้านบาท	และส�ารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น	8.4	ล้านบาท	
	 	 †	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีจ�านวน	1,772.5	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปี			
7.8	ล้านบาท	โดยมีก�าไรในงวดจ�านวน	345.1	ล้านบาท	และส่วนแบ่งก�าไรของบริษัทร่วม	2.4	ล้านบาท	หักเงินปันผลจ่ายในงวด	จ�านวน	
364.8	 ล้านบาท	 และรายการที่เป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น	 25.2	 ล้านบาท	 จากมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	
ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
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ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)  	 :	 เลขทะเบียนบริษัท	0107550000122
	 ประเภทธุรกิจ	 :	 ด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค	
	 		 	 และบริโภค
	 สถานที่ต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 เลขที	่1	พรเีมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค	ซอยพรเีมียร์	2	ถนนศรนีครนิทร์			
	 		 	 แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร	10250
	 โทรศัพท์	 :	 0-2301-1600,	0-2301-1700
	 โทรสาร	 :	 0-2301-1711
	 Home	Page	 :	 www.premier-marketing.co.th
	 ทุนจดทะเบียน	 :	 598,245,300		บาท
	 จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	 :	 598,245,300		หุ้น
	 งานเลขานุการบริษัท
	 โทรศัพท์	 :	 0-2301-1569
	 โทรสาร	 :	 0-2748-2063
	 E-mail	 :	 Teerapol@pfc.premier.co.th
	 นักลงทุนสัมพันธ์
	 โทรศัพท์	 :	 0-2301-1740
	 โทรสาร	 :	 0-2301-1711
	 E-mail	 :	 ir@pm.premier.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
    1)   บริษัท พี.เอม.ฟูด จ�ากัด :	 เลขทะเบียนบริษัท		0105525019069	
	 ประเภทธุรกิจ	 :	 ผลิตปลาสวรรค์ตรา	“ทาโร”		
	 สถานที่ต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 เลขที	่1	พรเีมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค	ซอยพรเีมียร์	2	ถนนศรนีครนิทร์			
	 		 	 แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร	10250
	 ที่ตั้งโรงงาน	 :	 เลขที่	505		หมู่ที	่9		ต�าบลหนองกี่
	 		 	 อ�าเภอกบินทร์บุรี		จังหวัดปราจีนบุรี		25110
	 โทรศัพท์	 :	 037-204417	-	20,	037-204314	-	6
	 โทรสาร	 :	 037-204416	
	 ทุนจดทะเบียน	 :	 8,750,000		บาท
	 จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	 :	 875,000		หุ้น
	 จ�านวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่	 :	 874,994		หุ้น

    2)   บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จ�ากัด :	 เลขทะเบียนบริษัท		0105528034204
	 สถานที่ต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 เลขที	่1	พรเีมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค	ซอยพรเีมียร์	2	ถนนศรนีครนิทร์			
	 		 	 แขวงหนองบอน		เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร	10250
	 ที่ตั้งโรงงาน	 :	 เลขที่	326	หมู่ที	่1	ถนนรัตนราช	ต�าบลบางบ่อ
	 		 	 อ�าเภอบางบ่อ		จังหวัดสมุทรปราการ		10560
	 โทรศัพท์	 :	 0-2338-1327	-	31
	 โทรสาร	 :	 0-2338-1102
	 ประเภทธุรกิจ	 :	 ผลิตซอสมะเขือเทศและซอสพริก	 “คิงส์	 คิทเช่น”	 ผลิตปลาทูน่า	
	 		 	 ส�าเร็จรูปบรรจุถุง	(Pouch)	และบรรจุกระป๋อง	ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า	
	 		 	 ท�าเป็นอาหารส�าหรับสัตว์เลี้ยง	 (Pet	 Food)	 และผลิตอาหารทะเล		
	 		 	 (Sea	Food)	ส�าเร็จรูปอื่นๆ	ส�าหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยง
	 ทุนจดทะเบียน	 :	 93,000,000		บาท
	 จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	 :	 930,000		หุ้น
	 จ�านวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่	 :	 929,994		หุ้น
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    3)   บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จ�ากัด	 :	 เลขทะเบียนบริษัท		0105531062655
	 ประเภทธุรกิจ	 :	 ผลิตอาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง	และให้บริการรับฝากแช่	ผลิตภัณฑ์ใน	
	 		 	 ห้องเย็น
	 สถานที่ต้ังส�านักงานใหญ่	 :	 เลขที	่1	พรเีมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค	ซอยพรเีมียร์	2	ถนนศรนีครนิทร์			
	 		 	 แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร	10250
	 ที่ตั้งโรงงาน	 :	 เลขที่	98/1		หมู่ที่	12		ซอยวัดบางพลีใหญ่	
	 					 	 ถนนบางนา-ตราด	ก.ม.	13	ต�าบลบางพลีใหญ	่
	 		 	 อ�าเภอบางพล	ี	จังหวัดสมุทรปราการ		10540
	 โทรศัพท์	 :	 0-2317-1134	-	6,	0-2317-1140	-	1
	 โทรสาร	 :	 0-2317-1450
	 ทุนจดทะเบียน	 :	 230,000,000		บาท
	 จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	 :	 230,000		หุ้น
	 จ�านวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่	 :	 229,994		หุ้น

    4)   บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) :			 เลขทะเบียนบริษัท	0107536001150
	 ประเภทธุรกิจ	 :			 ด�าเนนิธรุกจิด้านการลงทนุในธรุกจิบรกิารทางการเงนิ	ได้แก่		ธรุกจิ	
	 		 	 การบริการรถเช่าเพื่อการด�าเนินงาน	 (Operating	 Lease)	 ธุรกิจ	
	 		 	 นายหน้าประกนัวนิาศภัย	ธรุกจิการให้บรกิารสนิเชือ่เพือ่ธรุกจิต่างๆ	
	 		 	 และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ		
	 สถานที่ต้ังส�านักงานใหญ่	 :			 เลขที	่1	พรเีมยีร์คอร์เปอเรทปาร์ค	ซอยพรเีมยีร์	2		ถนนศรีนครนิทร์			
	 		 	 แขวงหนองบอน		เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร		10250
	 โทรศัพท์		 :			 0-2301-1550
			 โทรสาร		 :			 0-2398-1188	
	 Homepage	 :			 www.pe.premier.co.th
	 ทุนจดทะเบียน	 :			 406,076,354.50		บาท	
	 จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	 :			 800,000,000		หุ้น

   5)   บริษัท พีเอ็ม เอสอี จ�ากัด  :			 เลขทะเบียนบริษัท		0105558063539
	 ประเภทธุรกิจ	 :			 ด�าเนนิธรุกจิลงทนุในกจิการเพือ่สงัคม	และด�าเนนิธรุกจิด้านการผลติ	
		 		 	 การตลาด	การพฒันาผลติภัณฑ์	การจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์จากกจิการ	
	 		 	 เพือ่สงัคม	และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟอนิทรย์ีภายใต้ช่ือแบรนด์		
	 		 	 “มีวนา”
	 สถานที่ต้ังส�านักงานใหญ่	 :			 เลขที	่1	พรเีมยีร์คอร์เปอเรทปาร์ค	ซอยพรเีมยีร์	2		ถนนศรีนครนิทร์			
	 		 	 แขวงหนองบอน		เขตประเวศ		กรุงเทพมหานคร		10250
	 โทรศัพท์		 :			 0-2301-1600,	0-2301-1700
			 โทรสาร		 :			 0-2301-1711	
	 ทุนจดทะเบียน	 :			 100,000,000		บาท	
	 จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	 :			 10,000,000		หุ้น

   6)   บริษัท กรีนเนท เอสอี จ�ากัด  :			 เลขทะเบียนบริษัท		0105555161301
	 ประเภทธุรกิจ	 	:			 ด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคมในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกกาแฟอินทรีย์		
	 		 	 เพือ่รกัษาป่า	ระบบนเิวศน์	และสิง่แวดล้อม	โดยเป็นผูร้บัซือ้ผลผลติ	
	 		 	 กาแฟอินทรีย์ในระบบการค้าที่เป็นธรรม	และน�ามาแปรรูป	
	 สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :			 888/9	หมู่ที	่21	ต�าบลบางพลีใหญ	่อ�าเภอบางพล	ี
	 		 	 จังหวัดสมุทรปราการ
	 โทรศัพท์		 :			 0-2313-3777
			 โทรสาร		 :			 0-2313-3778	
	 ทุนจดทะเบียน	 :			 72,000,000		บาท	
	 จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	 :			 720,000		หุ้น
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
     1)    นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
	 	 เลขที่	93		ถนนรัชดาภิเษก		แขวงดินแดง		เขตดินแดง		กรุงเทพมหานคร		10400
	 	 โทรศัพท์		0-2009-9000			
	 	 โทรสาร		0-2009-9991			
	 	 TSD	Call	Center		0-2009-9999
	 	 Website	:	http://www.set.or.th/tsd
	 	 E-mail	:	SETContactCenter@set.or.th
  

 2)    ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

  - ไม่มี -

 3)   ผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2559
	 	 นางสาวศิราภรณ์		เอื้ออนันต์กุล		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่3844		หรือ
	 	 นายณรงค์		พันตาวงษ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่3315		หรือ
	 	 นางสาวสุพรรณี		ตริยานันทกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่4498
	 	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
	 	 อาคารเลครัชดา		ชั้น	33		เลขที	่193/136-137		ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่		เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร		10110
	 	 โทรศัพท์		0-2264-0777,	0-2261-9190			
	 	 โทรสาร		0-2264-0789-90,	0-2661-9192
	
 4)    ที่ปรึกษาทางการเงิน

  - ไม่มี -

 5)    ที่ปรึกษากฎหมาย

  - ไม่มี -

 6)    ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ   
	 	 สัญญาว่าจ้างบริหารและให้ค�าปรึกษาธุรกิจ
	 	 บริษัท	พรีเมียร์	ฟิชชั่น	แคปปิตอล	จ�ากัด
	 	 เลขที	่1		พรีเมยีร์คอร์เปอเรทปาร์ค		ซอยพรีเมยีร์	2	ถนนศรนีครนิทร์	แขวงหนองบอน		เขตประเวศ		กรงุเทพมหานคร		10250
	 	 โทรศัพท	์	0-2301-1000				
	 	 โทรสาร		0-2398-1188
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท	พรีเมียร	์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยที่จัดท�า
ขึน้เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าได้แสดงฐานะการเงนิ	รายได้	ค่าใช้จ่าย	และกระแสเงนิสดรวมทีเ่ป็นจรงิและสมเหตสุมผล	โดยได้จดัให้มกีาร
บันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการด�าเนินการที่ผิดปกติ	และ
ในการจดัท�ารายงานทางการเงนิ	ได้มกีารพจิารณาเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสม�า่เสมอ	และเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดง
ความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ	 ก�ากับดูแลรายงานทางการเงิน
และประเมินระบบการควบคุมภายใน	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดง
ไว้ในรายงานประจ�าปี	

   (นายวิเชียร พงศธร)  (นายสมชาย ชุณหรัศมิ์)
   ประธำนกรรมกำร  กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 พรีเมียร์	 มาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	 3	 ท่าน		
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
(ส�านักงาน	ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยอย่างน้อย	1	ใน	3	ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและ
การเงิน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท		
ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในปี	2559	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมจ�านวน	9	ครั้ง	
ประกอบด้วย	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส	จ�านวน	5	ครั้ง	การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
และบริษัทย่อย	จ�านวน	1	ครั้ง	การประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงงานของบริษัทย่อย	จ�านวน	2	ครั้ง	และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม	จ�านวน	1	ครั้ง	โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด	ดังนี้

	 	 นายขัติยา	ไกรกาญจน	์	 											 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 			เข้าร่วมประชุม	9/9	ครั้ง
	 	 นายวิชัย	หิรัญวงศ์		 	 กรรมการตรวจสอบ	 	 			เข้าร่วมประชุม	9/9	ครั้ง
	 	 นางสาวแน่งน้อย	ใจอ่อนน้อม	 กรรมการตรวจสอบ	 	 			เข้าร่วมประชุม	9/9	ครั้ง

	 นอกจากนี้ยังได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร	ผู้สอบบัญช	ีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม	ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้
	 1.	 	 สอบทานงบการเงินประจ�าไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	 	 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	 โดยได้
สอบถามและรับฟังค�าชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี	 ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผย
ข้อมูล	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า	 งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการจัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การพิจารณาและให้ข้อแนะน�าในการปรับปรุงแนวทางการปฎิบัติทางบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
บัญชี	
	 2.	 	 สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ก�าหนดโดยส�านักงาน	ก.ล.ต.	ของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า	 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ	 และไม่พบจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ
	 3.	 	 พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย		
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
	 4.		สอบทานการปฎิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์		ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษทั	ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่าไม่พบประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญัในเรือ่งการไม่ปฎบิตัิ
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดดังกล่าว
	 5.	 	 สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	 โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย	เพือ่รบัทราบการด�าเนนิงานด้านการบรหิารความเสีย่งในด้านต่างๆ	พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบรหิารเพือ่ให้ระบบ
การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิ่งขึ้น					
	 6.		 สอบทานการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต	ทั้งการควบคุมภายใน	การจัดท�ารายงานทางการเงิน	และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รปัชัน่	ทีบ่รษิทัได้จดัท�าขึน้และจดัให้มกีารประเมนิความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกับการทจุรติภายในบรษัิท	รวมทัง้การทบทวนการปฏิบติัตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริต	บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	เมื่อวันที่	4	
เมษายน	2557	ปัจจบุนัได้ด�าเนนิการเพือ่ขอต่ออายกุารรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ	เมือ่
วันที่	15	ธันวาคม	2559	อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ	ซึ่งจะทราบผลการพิจารณาประมาณเดือน	มีนาคม	
2560	คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า	บรษิทัมกีารน�ามาตรการไปปฏบิตัอิย่างครบถ้วนเพยีงพอด้วยความเคร่งครดัและระมดัระวงั
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	 7.		 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์		ซึง่ผูส้อบบญัชมีคีวามเห็นว่า	รายการกบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัทีม่สีาระส�าคญัได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการ
เงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว		คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี		รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล	และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท		
	 8.		 ทบทวนและติดตามผลการปฎิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	
และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
	 9.		 ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย		เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติงาน	และจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญช	ีคุณภาพของงานการสอบบัญชี	ทีมงาน	ความเชี่ยวชาญ	และความเป็น
อสิระในการปฏบิตังิาน	คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควรเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขออนมุตัทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้	แต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในปี	2560	เนือ่งจากผูส้อบบญัชไีด้ปฏบิตังิานการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี	
ตลอดมา	
	 10.	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฎิบัติงานรวมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ	 มีความเป็นอิสระ	 แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา	 มีความ
โปร่งใส	ตรวจสอบได้		ตามหลักบรรษทัภิบาลทีด่	ีคณะกรรมการตรวจสอบเชือ่มัน่ว่า	งบการเงินของบรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีค่รบถ้วน
เชื่อถือได	้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล		
เหมาะสมเพยีงพอ	การตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ	ครอบคลมุกระบวนการปฏบิตังิานทีมี่ความเสีย่ง		และมีกระบวนการตรวจสอบ
ทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานงานตรวจสอบ	ตลอดจนมกีารก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานให้ถกูต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องได้อย่าง
เหมาะสม	สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน

      ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

   (นายขัติยา ไกรกาญจน์)
   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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รายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 ความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	(กลุ่มบริษัท)	ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวม	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
ส�าคัญ	และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัทฯ)	ด้วยเช่นกัน
	 ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด	ส�าหรบั
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	
(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		

 เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิด
ชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยา
บรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์	ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ	และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย	ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้
รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
	 เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ	ทีมี่นยัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงนิส�าหรับงวดปัจจบุนั	ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ	งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้	
	 ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงิน	
ในรายงานของข้าพเจ้า	 ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านีด้้วย	 การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบ
มาเพือ่ตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ	ผลของวธิกีารตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า	ซึง่ได้รวมวธิกีารตรวจสอบส�าหรบัเรือ่งเหล่านีด้้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิโดยรวม
	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

 การรับรู้รายได้
	 รายได้จากการขายสนิค้าเป็นรายการบญัชทีีส่�าคญัรายการหนึง่ของบรษิทัฯ	เนือ่งจากจ�านวนทีบ่นัทกึในบญัชส่ีงผลโดยตรงต่อ
ผลก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ	ประกอบกับบริษัทฯมีรายการส่งเสริมการขายในหลายรูปแบบในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน	 รวมถึงการให้
ส่วนลดต่างๆ	เพือ่กระตุน้ยอดขาย	ท�าให้รายการขายของบรษิทัฯมเีงือ่นไขในการรบัรูร้ายได้ทีซ่บัซ้อน	ดงันัน้จงึมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัมลูค่า
และระยะเวลาในการรับรู้รายได้
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ
	 †	 ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯทีเ่ก่ียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม	
	 	 ผู้รับผิดชอบ	ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้	
	 †	 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
	 †	 สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญช	ี	
	 †	 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย	(Disaggregated	data)	เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น	
	 	 ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญช	ีโดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป	
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 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
	 การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 12	 ต้อง
อาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือส�าหรับสินค้า
ที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกับวงจรอายุของสินค้า	 การแข่งขันทางการตลาด	 สภาพเศรฐกิจ
และอุตสาหกรรม	ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ		
	 ข้าพเจ้าได้ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้า
คงเหลอืโดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ	 ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคมุทีก่ลุ่มบรษัิทออกแบบไว้	
นอกจากน้ี	ข้าพเจ้าได้ประเมนิวธิกีารและข้อสมมตทิีฝ่่ายบรหิารใช้ในการพจิารณาค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอืดงันี	้	
	 †	 ท�าความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 รวมถึงสอบทานความสม�่าเสมอของ	
	 	 การใช้เกณฑ์ดังกล่าว
	 †	 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อ	
	 	 บ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ	
	 †	 วิเคราะห์เปรียบเทียบราคาขายสุทธิส�าหรับรายการขายภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
	 †	 พจิารณาข้อมลูในอดตีย้อนหลงั	3	ปีส�าหรบัผลขาดทนุทีเ่กดิขึน้จรงิจากการขายและการตดัจ�าหน่ายสนิค้าคงเหลอืออกจาก	
	 	 บัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเปรียบเทียบกับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่บันทึกไว	้ณ	สิ้นปีก่อน

 ข้อมูลอื่น
	 ผู้บริหารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่	ซึง่รวมถงึข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทั	(แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิและ	
รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูป
แบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่	 หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม	่
	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
	 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง	
การเงนิ	และรบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในทีผู้่บรหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงินทีป่ราศจากการแสดงข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
	 ในการจดัท�างบการเงนิ	ผู้บรหิารรบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบรษัิทในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	การเปิดเผย
เร่ืองที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต	่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท	

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	 ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อ	
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ	
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
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	 †	 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจาก	
	 	 การทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้	
	 	 หลักฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า	ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลู	
	 	 ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด	เนือ่งจากการ	
	 	 ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที	่
	 	 ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
	 †	 ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ	เพ่ือออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบั	
	 	 สถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทั
	 †	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ	
	 	 เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
	 †	 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร	 และสรุปจาก	
	 	 หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิ	
	 	 ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	 หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี	
	 	 ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั	ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลู	
	 	 ที่เก่ียวข้องในงบการเงิน	 หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป		
	 	 ข้อสรปุของข้าพเจ้าข้ึนอยูกั่บหลักฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า	อย่างไรกต็าม		
	 	 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
	 †	 ประเมนิการน�าเสนอ	โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม	รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง	ตลอดจนประเมนิ	
	 	 ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม	่
	 †	 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม	
	 	 ทางธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม	ข้าพเจ้ารับผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	การควบคมุ	
	 	 ดูแล	และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	 ประเด็น
ทีม่นัียส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในซึง่ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อสิระและได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลทีบ่คุคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
	 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบ	
งบการเงนิในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคญัในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	เว้นแต่
กฎหมายหรอืข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ	หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้	ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สาร
เร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
	 ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ	นางสาว	ศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
กรุงเทพฯ:	14	กุมภาพันธ์	2560 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3844
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ธุรกิจ
ดีส�ำหรับองค์กร ลูกค้ำ

ผู้ถือหุ้น และคู่ค้ำ

พนักงาน
ดีส�ำหรับพวกเรำ

สังคม
ดีส�ำหรับสังคม

ความรับผิดชอบ
ในการส่งมอบ

คุณค่า 
อย่างมคีุณภาพ



 The Company believes that the private sector is  
a significant factor of the economic and social of the country and the 

Company is deemed responsible for taking care of the survival and the 
sustainability of the social. Therefore, the Company and its subsidiaries 

adhere to their intention to operate business by recognizing the significant of all 
stakeholders under the Premier Group’s business philosophy of “The Premier 

Business, The Premier People, The Premier Society” The Company believes that in 
maintaining balance between business, employees and society will help support the business, 

society and environment to strongly and sustainably grow along side. 
 As the result, sustainable is the main strategy in driving the Company and its subsidiary 
to develop its capacity in manufacturing goods and services that are beneficial to the society. 
To continuously and regularly develop the operating procedure will promote, push forward as 
well as interpose the concept of corporate social responsibility and sustainable development, 
which are one of the operating process and are the organization’s culture along with 

strengthening the value on economic, society and environment, whether if its shareholders, 
employees, customers, trade partner, business alliances, community or society as  

a whole to get mutual benefits both in short and long term. 
 The Company and the subsidiary has supported and cooperated with the 

Social Sustainability Development Unit of Premier Group of Companies, i.e. 
Yuvabadhana Foundation, Khonthai Foundation and Enlive Foundation 

in activities concerning development of education for adverted youth, 
the creation of the sharing society, the subsidy to adverted 

handicapped and the creation of the participation in the 
sustainable development of social and environment, 

under the principle of creation of direct benefit and 
creation of tool or organization for participation 

and repeatable action of public which result 
in sustainable and multiple result. For 

more information, please find at the 
website www. premier.co.th on 

“Premier for Society”. 

Corporate Social 
Responsibilities: CSR
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 In order to support the development of such mechanisms, the Company and its subsidiaries donate the 
money equal to 5 percent of net profit after income tax burden of the fiscal year to benefit the educational through 
Yuvabadhana Foundation or other public charitable organization according to Premier Group of Companies’ policy.
 The detail of the part concerning such business activities, the activities of staffs and the activities of the said 
Foundations is as follows: 

1. OPERATE BUSINESS FAIRLY 
 The Company and its subsidiaries emphasizes on operating business with accuracy, equity, fairness and 
honesty respecting rights on intellectual property, promoting political rights as well as operates in accordance with the 
commitment made to the Company and its subsidiaries’ stakeholders. The details are as follows: 
 TO COMPETE FAIRLY: 
  † Conduct mutual business fairly without exploitation, and honor and comply with the conditions stipulated 
in the contracts. 
  † Do not solicit, accept or give any undue benefits in dealing with business partners or creditors. If there 
is any information regarding the bestowment of any undue benefits, consultations must be made with the business 
partners or creditors to mutually resolve the matter on a fair and timely basis. 
  † Provide complete and accurate information about the products and services without distorting facts, 
including provide accurate, adequate and beneficial information to customers and have product’s recall process when 
quality problem are found. 

ก่อประโยชน์ต่อสังคม
อย่างเป็นสาระสำาคัญ

และยั่งยืน
Large Sustainable Social Impacts

สร้างระบบนิเวศน์ ให้เกิดการทำาซ้ำา
และการมีส่วนร่วมของคนจำานวนมาก

Eco-System that leads to Critical 
Mass and Active Citizens

สร้างเครื่องมือหรือ
องค์กรให้ผู้อื่นสามารถ

เข้ามามีส่วนร่วม
และสามารถทำาซ้ำาได้

Platforms 
for Engagement and 

Participation
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  † Compete under the rules of fair competition. Do not seek confidential information of the business 
competitors through dishonest or illegal means. Do not discredit competitors through slandering or any other actions 
without the truth and unjustifiably. 

 PROMOTE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY WITH TRADE PARTNER 
 † Give opportunities to trade partner, customers and business alliances to directly or indirectly be part of 
the Company and its subsidiaries’ activities for society by participating in the activities for society or support by 
contributing fund or things as pleased. 
 RESPECT TO PROPERTY RIGHTS : 
  † Promote and operates strictly in accordance with the rights in property, intellectual property, copy right, 
patent and moral rights by specifying policies in the Premier group policies manual under the business confidential 
and intellectual property policies. 
  † To support Executive officers and employees to utilize Company’s resources and properties efficiently. 
Uses goods and services that have copy right and should not support goods or action that violate intellectual property. 
 INVOLVED IN POLITICS WITH RESPONSIBILITY : 
  The Company and its subsidiaries operates business with political neutrally and does not concentrate on any 
political group or parties, does not support any particular political parties, does not help any specific political candidates. 
 Gives opportunities to employees to use their democracy rights and responsibilities, to participate or support 
independently and personally in any political activities without effecting the Company. 

2.  AGAINST FRAUD AND CORRUPTION 
 The Company emphasizes in Good Corporate Governance and ensure to manage under the corporate 
governance framework that are transparent and accountability for the best interest of all stakeholders. The Company 
has also set the “anti-fraud and corruption” policy and informed the Executives and employees of all level to adhere 
and practice in accordance with the policy. There are scope of anti-fraud and corruption management system that 
covered every steps and every working process of the Company and its subsidiaries that involved with the business, 
procurement, employ, distribute, supply and other operating procedure where there is risk of fraud and corruption. All 
of these are cleary specified as the management responsibility, which are as follows: 
 2.1 MANAGEMENT COMMITMENT 
 The Company is committed to push forward the anti-fraud and corruption measure system into the operating 
process and adjust management system to be transparent in accordance with the corporate governance principles. 
By doing so, the managing directors have established policies and are committed to operate the business without 
fraud and corruption, which is in accordance with the regulations of anti-corruption measure, as well as a complete 
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promote of the resources. The Company has clarified and made understanding with all employees in the consumer 
good business line and related external parties to realized the importance in operating each procedures transparently 
to be in line with the regulations, policy and requirements of laws and other related regulations. 
 2.2 ANTI-CORRUPTION POLICY 
  † The directors, management and employees of the Company and its business lines are prohibited from 
performing, accepting or supporting corruption in any form, whether directly and/or indirectly. This shall be applicable 
to all companies in the consumer products business line, including all related contractors and sub-contractors. Regular 
reviews on compliance with the anti-corruption policy shall be made, as well as reviews on implementation to ensure 
compliance with the policy, practices, regulations, rules, notifications, laws and business changes. 
  † The anti-corruption standard is part of business operation and it is the duty and responsibility of the 
Company’s board of directors, management, supervisors, employees at all levels and suppliers or sub-contractors to 
express their opinion regarding the practice on the implementation of the anti-corruption actions to ensure achievement 
of compliance with the policy set. 
  † The Company formulated its anti-corruption measures in accordance with related laws, including the 
principles of moral. Risk assessment was conducted on activities that are related or at risk for corruption and the 
results were used in preparing the operating guidelines for all related parties. 
 The Company does not offer or support bribery in any form in all activities under its supervision, including supervision 
of charitable contributions, political contributions, and the offer of gifts in business transactions, and supports various 
activities with transparency and without the intention of convincing officials of the government or private sector to 
undertake inappropriate actions. 
  † The Company has appropriate internal control with regular reviews in order to prevent improper practices 
by employees, especially in sales, marketing and procurement. 
  † The Company provides knowledge on anti-corruption to its directors, management and employees to 
promote integrity, honesty and sense of responsibility in fulfilling their duties, and to show the Company’s commitment. 
  † The company has in place mechanisms for transparent and accurate financial reporting. 
  † The Company has provided a variety of communication channels for employees and stakeholders to 
raise concerns and report suspicious circumstances with confidence of being protected from punishment, unfair transfer 
or harassment in any way, as well as appoint person(s) to investigate and monitor the complaints.
 The Company has set up channels for whistle-blowing, complaints, suggestions or recommendations that 
indicate that the stakeholders are affected or are at risk of being affected by any action that may cause damages for 
all groups of stakeholders arising from its business operations or violation of laws, rules, regulations and the code of 
conduct by its employees, as well as behaviors that may indicate fraud, unfair treatment, or careless or reckless actions. 
Whistle-blowing or filing of complaints together with details and evidences can be made through the following channels: 
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      † Audit Committee 
       Secretary to the Board of Directors / Board of Directors Premier Technology Public Co., Ltd. 
  No.1 Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road 
  Nong-bon, Prawet, Bangkok 10250 
  Telephone :  02 - 3011569 
  Facsimile :  02 - 7482063 
  E-mail  :  Teerapol.act@pm.premier.co.th 
 The whistle-blowers or filers of complaints that are employees, customers, individuals hired for work by the 
Company or other groups of stakeholders who are whistle-blowers will have their rights protected and defended 
according to the law or the guidelines set by the Company. 

3. RESPECT HUMAN RIGHTS 
 The Company recognizes the significance of the value of human dignity and has established policies for 
executive officers and every employee to respect human rights and respect human dignity of each other as well as 
stakeholders, which is the universal principle and is considered as the significant route in operating business. The 
Company has a clear policy to jointly perform social responsibility under the core value “Advance Business, Firm 
Employee, Sustainable Society”. 
  † Support and respect in human rights by supervising business and employees not to be involved with 
any violation of human rights activities, such as not to utilized any kind of forced labour and child labour. This also 
includes supervising to ensure that the Company and employees strictly practice in accordance with the standard of 
labour protection law. 
  † Respect and abided by the universal principles in hiring and treating all stakeholders with fairness on 
the basis of human dignity, by equally giving opportunities to every individuals without any discrimination and violation 
of basic rights on gender, age, religious, nationality, region, position, physical condition and political opinions. Monitored 
and follow up on subsidiaries, trade partner and stakeholders to strictly practice in accordance with universal principles 
on human rights, including protect rights of stakeholders that was damanged by the violation of right from the operating 
business in accordance with the specified laws. 
  † Provide working location that have good working environment and emphasized on the safety and 
occupational health in the workplace. 
  † Give employees opportunities to participate in management and comments on operating business or 
Company’s working procedure through “Suggestion Activities” and through different set of committees such as welfare 
committee, anti-fraud and corruption committee etc. 
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  † Stipulate measures in protecting employees that whistle blowing about violation of human rights or 
treating employees unequally. The whistle blower will not be punish, bullied or be treated in anyway that will lead that 
individual to be unable to no longer works at the Company. 

4.  TREATING LABOUR FAIRLY 
 Employees are considered as valuable resources. The Company recognized the significant in treating labour 
fairly and respect human dignity on the basis of equality. Hoping for sustainable peace in the Company and society, 
that is to say, 
 † The Company emphasized on treating employees on the basis of fairness and equality, both in 
opportunities to be promoted, be promoted, transfer, welfare and compensation, as well as gives opportunities to 
develop without discrimination resulting from differences in gender, age, religious, nationality, region, political opinions, 
position and physical condition. 
  † The Company assigns the leader of all level to supervise and ensure that there is fairness in every 
sector by avoiding any unfair actions that will have an effect on the employees insecure feeling in the workplace or 
conduct any unfair harassment that creates pressure to the employees mental conditions. 
  † The Company emphasized on the employee development to continuously train their skills and enhanced 
their potential. 
  † The Company equally provides welfare, medical fees, annual health check-up, health insurance and life 
insurance to all level of employees. 
  † The Company give opportunities to employee that was treated unfairly or encounter on any unfair action 
to send in their comments or complains directly to the supervisor that is in charge or to the managing director through 
these channels: To meet in person/ complaint through mail/ documents/ E-mail etc. 
  † The Company clearly stipulates guidelines that employees’ complaint/ suggestions must be clarify/ fix 
or put into practice. 
  † The company stipulates measures in protecting employee that make complaint/ whistle-blowing on 
treating employee unfairly/inequality. The employee will be protected against punishment, bullied or any action that 
will cause the complainer / the whistle-blower to be unable to continue working at the company.
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5.  CONSUMER RESPONSIBILITY 
 The Company has obligation to “provide quality services and up to the international standard”, focuses on 
providing efficiency and quality services, which includes being professional to consumers. Service with standard helps 
create spiritual value for a better quality of life. The Company and its subsidiaries believed the true value should derive 
from providing quality services, therefore policies and guidelines were stipulated to be able to response to the consumer 
satisfaction. 
 † Present quality product, up to the standard and is safe to match with consumer demand; 
  † Has operating process which is in accordance with the international standard, effective in every step, 
from selecting products, strictly inspect qualities and has fast and agility goods delivery system. 
 † Stipulate regulations on quality of the product that the company will select to be distribute and should 
practice accordingly; 
  † Disclose products and services information completely, accurately and does not distort the truth; 
  † Provide accurate and sufficient information and should be beneficial to consumers; 
  † Return policy if any flaw was found on the product quality. 

6.  ENVIRONMENTAL CONSERVATION 
 The Company and its subsidiaries always recognized the significant in operating its business along with 
conservation of the environment and biological varieties, as well as to utilize the resources efficiently. The Company 
and its subsidiaries have set guidelines for environment aspects as a code of conduct for employees, under the 
business ethics which are as follows: 
  † Refrain from any action that may damage the natural resources and the environment. 
  † Practices or control to practice in accordance to environmental laws and regulations. 
  † Support activities that are beneficial to the communities and society as a whole. 
  † Promote efficient use of resources and establish policies in saving energy and other resources by bringing 
 in technology that helps save energy to be use in the Company. 

7.  COLLABORATION IN COMMUNITY AND SOCIETY DEVELOPMENT 
 The Company and its subsidiaries recognized the significant of environment and varieties in biological 
conservation, as well as operate business that are friendly to the society and environment with responsibility and take 
care of the community around them, which reflects the organization standing point that desired to operate sustainable 
successful business together with employees and society. 
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 Moreover, the company participated in the community and society development activities thought business 
operation of different foundations i.e. Yuvabadhana Foundation, Khonthai Foundation and EnLive Foundation by donating 
5 percent of net profit of each year to the foundations. This is Premier Group’s main mechanism in driving participation 
in society development. 

8.  HAS INNOVATION AND PUBLICIZE INNOVATIONS THAT GAIN FROM
 OPERATING WITH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, ENVIRONMENT 
 AND STAKEHOLDERS. 
 To continuously operate business efficiently and effectively, the Company support employees of all sectors to 
improve the performance efficiency and reduce redundancy procedures in performing task by organizing learning exchanged, 
accumulate and convey knowledge sharing in coalition under the “Knowledge Sharing Management” project. 
 The Company has prepared a report for the sustainability of the Company’s social responsibility to disclose 
the Sustainability Development Report on social responsibility (CSR Report) separately from the annual report and 
disclosed in the Company’s website www.premier-marketing.co.th
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Policies and Business Overview

 Premier Marketing Public Co., Ltd. was incorporated on July 28, 1977 in the name of Premier Marketing Co., 
Ltd. with an initial registered capital of 1 million Baht and was initially involved in marketing, sales promotion and distribution 
of snack foods and consumer products. The Company converted into a public limited company on July 20, 2007 and was 
listed on the Stock Exchange of Thailand on May 27, 2008 with a registered and paid-up capital of 650 million Baht. 
 On August 23, 2010, the Company’s Board of Directors’ meeting passed a resolution approving a share repurchase 
scheme for financial management purpose of not more than 65 million shares (par value of 1 Baht per share) or 10 per 
cent of the total issued shares for an amount not exceeding 130 million Baht. The shares were repurchased on the Stock 
Exchange of Thailand between September 8, 2010 and March 7, 2011 and a total of 51,754,700 shares were repurchased, 
which is equivalent to 7.96 per cent of the total issued shares. On the 3-year maturity of the share repurchase scheme 
on March 7, 2014, the Company had unsold shares remaining and has reduced its capital in accordance with the condition 
set by registering on May 22, 2014 a capital reduction of 51,754,700 shares. The remaining registered and paid-up capital 
was 598,245,300 Baht or 598,245,300 ordinary shares with a par value of 1 Baht per share. 
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03

02

04

05

ผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องดื่ม
Food and Beverage

ผลิตภัณฑ์ลูกอม
Confectionery

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว
และของใช้ในครัวเรือน

Personal Care 
and Household Goods

ผลิตภัณฑ์ยา, ยาอม 
และอาหารเสริม
Medicine, Pastille 
and Nutrition Food
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 Presently, the Company is a distributor and sales agent of 5 groups of consumer products covering snack foods, 
food and beverages, confectionery, medicine and nutrition food, and personal care and household products. The Company’s 
distribution network covers modern retail trade, wholesale trade and traditional trade channels and consists of over 30,000 
stores nationwide. In order to create opportunities for distribution, in 2016, the Company started to review its existing 
distribution channels so as to meet the changing market conditions.
 The Company operates under the Premier Group’s business philosophy of “The Premier Business, The Premier 
People, The Premier Society” along with the satisfaction of our customers and emphasizes on quality, which is care at all 
stages of production starting from the selection of high quality raw materials and a production process that meets international 
standard. Quality is the offering of valuable and beneficial products to the consumers. The Company has installed a system 
to strictly check the condition and control the quality of the products from selected manufacturers that the Company has 
chosen to distribute, as well as take into consideration the quality standard certifications of products. This is to reassure 
the consumers of the quality and standard of the products it distributes, which is reflected in the setting of the Company’s 
vision, mission, goals and organizational commitment (Brand Essence) revised by the Company’s Board of Directors on  
a yearly basis in order to enable themselves and employees to share the same directions in consistence with the Company’s 
and its subsidiaries’ business operations. In 2016, the Board has decided to maintain the vision, mission and goals of  
the company without any amendment. The details are as follows: 

MAJOR DEVELOPMENTS AND CHANGES WITHIN THE PAST 3 YEARS (2014-2016) 
 The Company is committed to operating as a distributor and dealer of manufacturers of consumer products 
that place importance on selling products of quality that are safe for the consumers coupled with the regular introduction 
on new products onto the market by taking into consideration the changing consumer demands. New products launched 
were as follows: 

  † 2016 

  Snack Food Group : New products and products with new flavours in this group are: 
  •  “Taro” pad cha flavour
  •  “Taro Crispy” spicy squid flavor
             •  “Taro Cheese Coated” original and Bar-B-Q chilli flavours
  •  “Bun Bun” crispy green pea snack wasabi shoyu flavour
  •  “Bun Bun” cripy green pea snack Sriracha chili sauce flavour
  •  “Sakura” prawn crackers hot plate flavour
  •  “Calbee” ebisen spicy BBQ flavor
  • “Calbee” prawn crackers grilled cuttlefish in seafood sauce flavour
  •  “Jaxx Mix” potato French fries seafood pad cha flavour
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  •   “Jaxx” potato French fries with meatballs dipping sauce
             •   “Jaxx” potato French fries with milk, chilli paste and milk strawberry dipping sauces
  •   “Cocori” chocolate and fried chicken flavours

  Food and Beverage Group : New products in this group are: 
	 	 •   “Cho Chang” vermicelli
  •   “Buddy Dean” 3 in 1 instant coffee mix with rich, mocha and classic flavours
  •   “King’s Kitchen” oyster sauce
  •  “Gumi Gumi” lemon flavoured drink with coconut jelly
  •   “Preaw Coffee” instant coffee with collagen formula and soy peptide formula
  Confectionary Group : New products and products with new flavours in this group are : 
  •   “Botan” mint balls super orange flavour
  •   “Coryfin-C” candy mixed berries flavour
  •   “Ole” fruity candy with white grape and passion fruit flavours
  •   “Ole” candy with watermelon lemonade flavour
  •   “Jeed Jard” 3 taste dried mango
  Personal Care and Household Products Group : New products in this group are: 
  •   “Cussons” bar soap, shower cream, shower gel and baby products, “Carex” liquid hand wash and  
       “Morning Fresh” dishwashing liquid
	 	 •   “Cussons” facial cleansing wipes Brightening, Refreshing and Oil Balancing formulas
	 	 •   “Cussons” liquid hand wash Rock Pool, Summer Sunrise and Rose Garden smells
	 	 •   “Cussons” body lotion White Christmas and Softly Softly smells

   † 2015 
   Snack Food Group : New products and products with new flavours in this group are: 
  •   “Taro” fish snack Japanese curry flavour long strips 
	 	 •  “Taro” sandwich filled with cheese filling and black sesame filling 
	 	 •  “Taro” fish snack hot chilli flavour 
	 	 •  “Taro” crispy fish snack hot chilli flavour 
	 	 •  Crispy green pea snack sour cream flavour 
	 	 •  “Niji” fish chip 
	 	 •  “Fullo Blasto” wafer stick chocolate flavour, “Fullo” wafer stick chocolate flavour/chocolate & strawberry  
   flavour 
	 	 •	 “Kik Kik” crispy corn snack sweet corn flavour and cheese flavour 
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  • “Jaxx Mix” potato French fries snack spicy Korean flavour 
  •  “Jaxx” potato French fries with spicy tomyam flavour dip 
  •  “Calbee” prawn cracker spicy norii flavour 
  •  “Chill Chill” prawn cracker
  •  “O-tori” ball cuttlefish flavour and “Cocori” seaweed flavour 
  •  “Hiso” fried insects including crispy fried chrysalis/crispy fried crickets 
	 	 •  Chocobi filled with chocolate and strawberry sauces 
  Food and Beverage Group : New products in this group are: 
  •  Pickled mustard and pickled mustard with chilli 
  Confectionary Group : New products and products with new flavours in this group are : 
  •		 Coryfin-C candy limited edition 4 
  •		 Ole’ cider fruity and Ole’ cider lemon hard candy 
  •		 Coryfin-C candy limited edition 5 
    •		 Ole’ super plum hard candy 
  Personal Care and Household Products Group : New products in this group are: 
  •		 Darlie All Shiny White Charcoal Clean and Darlie Double Action Salt Gum Care toothpastes 

  † 2014 
  Snack Food Group: New products and products with new flavours in this group are: 
  •		 “Bun Bun” corn cream soup flavored and spicy teriyaki flavored green pea snack 
  •  Crispy corn snack “Cocori Shooter Tarzo Ring/Pop” 
  •		 French fried snack “Jaxx”, american cheese flavour, nori wasabi flavour, honey gold flavour,  
   Jaxx veggie, spicy Bar-B-Q flavour, Jaxx Mix, sour creme paprika flavour 
  •		 Fried sweet potato snack “DoRemi Cuties”, pancake flavour 
  •		 “Taro” fish snack “Crispy Snack”, seaweed flavour, and japanese curry flavour 
  •		 jasmine rice cracker “Shin Mai”, mayonnaise sausage flavour 
  •		 corn cracker “Bana Bite” 
  Food and Beverage Group: New products in this group are: 
	 	 •	 Lychee vera drink - “Sappe Aloe Vera ” 
  •		 “King’s Kitchen (KK)” seasoned fried clams and fired claims with herbs 
  •		 “SunSauce” hot suki sauce/spicy suki sauce / thai spicy salad dressing/seafood sauce 

ANNUAL REPORT 2016  PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED 197



  Confectionary Group: New products and products with new flavours in this group are : 
  •		 “Jason’s jujubes” candy, black cherry flavor and licorice flavour 
  •		 “Coryfin-C” candy, limited editions 2 and 3 
  •		 “Ole” candy, strawberry, kiwi, banana milk, korean banana, matcha red bean flavours and heart- 
   shaped metal case, and Ole blister, grape flavour and strawberry flavour 
  •		 Sugar-glazed marshmallow, strawberry, frape and orange flavours. 
  Personal Care and Household Products Group: New products in this group are: 
  •		 “Beauty Labo” (new) creme 
  •		 “Tigerplast”, High Heel Buddy shoe plaster 
  •		 “Tabu Silky Smooth and Moisturizing” shower creme 
  •		 “A-Bonne” milky lotion lightening and collagen/whitening and milky UV Lightening 
  •		 “A-Bonne” spa salt, fresh mint formula 
  •		 “A-Bonne” bath salt, milk, vitamin C, coffee and tomato extract formulas 

AWARDS AND CERTIFICATIONS RECEIVED BY THE COMPANY AND ITS 
SUBSIDIARIES IN 2016 
  † Premier Marketing Public Co., Ltd. 
    •		 The Company was selected by the Thaipat Institute in its ranking of businesses on its sustainability 
development with outstanding environmental, social and governance (ESG 100) performance as one of the 100 companies 
out of the 621 listed on the Stock Exchange of Thailand.
  •		 On 28 March 2016, the Company signed a Memorandum of Understanding (MOU) with the Bangna 
Commercial College to cooperate on the “Education Development under a Bilateral System” project in order to assist 
in the successful joint development of the community and society and to raise the level of education and human 
resources development so that educational institutions can produce personnel that meets the requirements of the 
distribution and services sector through utilization of the Company’s expertise in marketing and sales.
  •		 The Company was assessed on the quality of the organization of its annual general meeting of 
shareholders (AGM) for which it received a score of 100 points for the 6th consecutive years. 
  •		 On 7 September 2016, the Thaipat Institute together with the Department of Older Persons, Ministry 
of Social Development and Human Security organized a seminar to impart the forms of encouragement for cooperation 
in social enterprise businesses-social activities that are appropriate for the elderly, as well as to present certificates of 
honor to companies that joined the Age-Friendly Business network.  Currently, 30 business organizations have joined 
the network.
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  •		 The Company received from the assessment based on a survey of corporate governance practices 
of listed companies for 2016 by the Thai Institute of Directors with support from the Stock Exchange of Thailand and 
the Securities and Exchange Commission an “excellent” rating with an average scoring at the 80-90% level and 4-star 
certification by the National Corporate Governance Committee. Also, the Company is considered to be in the “Top 
Quartile” for companies with market capitalization of Baht 3,000-9,999 million. 
  •		 The Company was announced as being listed in the Thailand Sustainability Investment list for the 
year 2016 by the Stock Exchange of Thailand. Such award is intended to support listed companies with sustainable 
business processes to be role models for other companies, as well as to provide information to investors who do not 
take into account the growth of financial returns alone but also take into consideration the performance on ESG 
(Environmental, Social and Governance) aspects.  The assessment process for the selection is based on the consideration 
of the assessment form completed by the listed companies under voluntary participation and each participating firm 
must achieve scores of at least 50 percent in economic (including governance), environmental and social dimensions.
  •		 The Company received the “Outstanding Company Performance Award” in the group of listed  
companies with market capitalization between 3,000-10,000 million Baht from the SET Awards 2016. 
  •  The Company’s Chief Executive Officer, Dr. Somchai Choonharas, received the “Outstanding CEO 
Award” from the SET Awards 2016.
  •		 The Company was awarded the Corporate Management Excellence Award by the Thailand 
Management Association (TMA) at the Thailand Corporate Excellence Awards 2016. The award promotes the 
competitiveness and strengthening of the business sector, which will be the foundation for the stability, prosperity and 
sustainability of Thailand in the future.

 † P.M. Food Co., Ltd - a subsidiary 
  •	 Received the “Best Practice Workplace on Labour Relations and Labour Welfare Award” for 2016 
for medium-sized enterprise with union for the 4rd consecutive year. The objective of the award is to promote labour 
relations within the workplace so that employers and employees recognize the importance of strengthening labor 
relations and labor welfare in the workplace through joint consultation. 
  •	 On 28 July 2016, the Company received the CSR-DIW Continuous Award for the fourth consecutive 
year. The purpose of this award is to encourage industrial factories to have social responsibility and exist harmoniously 
with the surrounding community and move forward to achieve ISO 26000 (Social Responsibility).

 † Premier Canning Industry Co., Ltd. - a subsidiary 
  •	 The Company joined the National Food Institute of the Ministry of Industry to participate in the 
“Thailand Food Quality to the World” project for the fiscal year 2016 in activities that enhance productivity that are also 
environmental-friendly by implementing ISO 14001:2015 Environmental Management System.
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  •		 The Company received a certificate of honor for corporate social responsibility in education for the 
year 2016 for the organization of activities on the National Children’s Day for students at Wat Khotharam School in 
Tambol Bang Phriang, Amphur Bang Bo, Samut Prakan Province.
  •		 The Company participated in the energy conservation project of the Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency, Ministry of Energy  for the efficient and cost-effective use of thermal energy and electricity 
that generate the least pollution to the environment.

THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES STRUCTURE AS AT DECEMBER 31, 2016

PM
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง 

PMF
บจก.พี.เอม.ฟูด

100 %

PCI
บจก.พรีเมียร์ แคนนิ่ง 

อินดัสตรี้ 100 %

PFP
บจก.พรีเมียร์ โฟรเซ่น 

โพรดักส์ 100 %

PM SE
บจก.พีเอ็ม เอสอี

100 %

 Premier Marketing Public Co., Ltd. (“Company”) is the distributor of consumer products. The product portfolio 
can be divided into 5 groups of products including snack, foods and beverages, confectionery, nutritional foods and 
pastille, personal care and household products. The company distributes products through distribution channels such 
as modern trade, traditional trade and cash van which has a network of more than 30,000 stores nationwide.
 The company has investments in 4 subsidiary companies; P.M. Food Co., Ltd. (PMF), Premier Canning Industry 
Co., Ltd. (PCI), Premier Frozen Products Co., Ltd. (PFP) and PM SE Co., Ltd. (PM SE). The company holds 100% of 
their paid up capital. The operations of the four subsidiaries are as follow. 
 1. P.M. Food Co., Ltd. (PMF) manufactures and sells fish snack products under “Taro” brand. The products 
are sold in both local market and for export. The company is the sole distributor for the local market. 
 2. Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI) manufactures and sells tuna and other sea food related products 
such as ready-to-eat pouched and canned for human and pet food under the customer brand. All products are exported 
to overseas markets in Asia, Europe and Middle East. In addition, PCI also manufacture ketchup chilli sauce prepared 
sauce - pepper flavour and seaweed flavour and tuna (Pouch) under “King’s Kitchen” brand with The Company acts 
as the sole distributor of this product for PCI. 
 3. Premier Frozen Products Co., Ltd. (PFP) manufactures frozen food to order from buyers. In addition, PFP 
also provides cold storage services. It is also developing new projects to increase revenue and profit. 
 4. PM SE Co., Ltd. (PM SE) was established on April 10, 2015 with the objective of investing in social enterprise 
businesses and to build on the core values of the Company and the Premier Group of Companies on the sustainability 
of society as well as distributed organic coffee products under the brand "Mivana".  
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 In 2015, PM SE invested in 50% equity of Green Net SE Co., Ltd., which is a social enterprise engaged in 
the promotion of growing coffee in the shade of large trees in order to maintain the ecosystem and environment in 
watershed areas while at the same time developing the quality of the coffee grown by the farmers into the certification 
system of organic standards in order to create sustainable income for these farmers. The growing of organic coffee 
to conserve the forest that is carried out in close association with related government agencies not only benefits society 
as mentioned above but also provides good coffee of high quality. Green Net SE Co., Ltd. purchases the organic 
coffee output from the farmers under fair trade for processing. 

RELATIONSHIP BETWEEN THE BUSINESS GROUPS OF THE MAJOR SHAREHOLDERS
 The Company and its subsidiaries have engaged Premiere Fission Capital Co., Ltd. (PFC), which is currently 
the major shareholder of the Company, to carry out management and support the Company and its subsidiaries under 
the management and consultancy service agreement. The scope of the service of PFC covers many tasks including 
management and policy, accounting and financial support, business development and investment, operational system 
and information on human resources and public relations. Such engagement aims for management and support 
outsourcing to use services provided by the central entity of the Premier Group, which is a centralization and division 
of sharing costs in accordance with the size and quantity of transactions of individual enterprises in order to reduce 
the overall costs that the Company must bear to recruit more human resources to support and cover all aspects of 
business operations. 
 Nevertheless, the execution of such agreement of PFC is deemed a transaction with a juristic person which 
may cause a conflict of interest against the Company. Regardless, the Company complied with the policy, measures 
and procedure of transaction in a strict manner. Besides, if PFC makes amendment in the details of the agreement or 
conditions on the service charges for the Company and its subsidiaries, the Company will bring such details and 
conditions on such amendment before the Audit Committee for further consideration on approval subject to 
appropriateness of the amendment in the agreement in every occasion before new agreement renewal or execution. 
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Type of Business

REVENUE STRUCTURE OF THE COMPANY AND SUBSIDIARIES 
        

  2016 2015 2014 

 Type of Revenue Operated Shareholding Mil Baht %  Mil Baht % Mil Baht % 
  By  %  
 Distribution  PM/PMF  100.00  3,191 78.17 3,194  75.63  3,155  77.23 
 Tuna, Sea Food and Sauce PCI  100.00  860 21.07 1,005  23.80  905  22.15 
 Products  
 Frozen Food and Cold 
 Space Rental  PFP  100.00  31 0.76 24  0.57  25  0.62 
 Other Income (Reversal of  Company
 allowance for impairment  & 
 in value of investments)   Subsidiary    -  -  -  - - -
 Total Revenue   4,082 100.00 4,223 100.00 4,085 100.00 
        

BUSINESS OPERATIONS BY PRODUCT 
 DISTRIBUTOR AND SALES 
 1)  TYPE OF PRODUCTS 
  Premier Marketing Public Co., Ltd. has been the distributor and dealer of consumer goods for more than 
39 years as a result from knowledge, experiences and building distribution network through different type of stores, 
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no matter if its modern retail stores, wholesale stores both medium and large size including small retailers that are 
available nationwide. The company is well-known and well-accepted in the distributor and dealer business circles; and 
able to strongly expand the scope of business up until present. 
 The Company is a distributor and sales agent of 5 groups as follows : 

  (1) Snack Product Group can be subdivided by the different characteristics of the products from each 
manufacturer as follows: 
  †  PM Food Co., Ltd. (the Company’s subsidiary), manufacturer of Taro Fish Snack produced from 
blended sea fish meat. All products are manufactured under the strict standards in all procedures. At present, in 
addition to extensively well-known Taro brand products, “Taro Crispy Fish Snack” and “Taro X’Zite ” produce are 
present and available with many flavors including Original, Spicy, Barbecue, Super Spicy, Smoked Salmon, Barbecue 
& Kimchi, Korean Seaweed. etc. Include “Taro sandwich” filled with cheese filling and black sesame filling as well. 
There is the latest released product, “Taro Cheese Coated” original and Bar-B-Q chilli flavours.
  † Calbee Tanawat Co., Ltd, manufacturer of snacks under many brands including prawn cracker 
product “Calbee” including many flavors: Original, Tom Yam, spicy nori flavor, Japanese fried dumplings and Black 
Pepper. Potato French fried snack product “Jackz” along with many dip sauces including ketchup, chili sauce, barbecue 
sauce, mayonnaise crème, chicken sauces  sweet sauces including chocolate, lamon, strawberry. In addition, there 
are seasoned potato French fried including Nori Seaweed Flavor, Pizza Flavor, Ketchup Flavor, American Fried Flavor, 
Sausage with cheese Flavor, Korean-Spicy Flavor under the “Jackz Mix” brand; and crispy pea nut snack “Bunbun” 
including Original, Nori Wasabi, Cheesy bean, Corn Soup and Spicy Toriyaki, Stir-fried crab curry and “Kik Kik” crispy 
corn snack sweet corn flavour and cheese flavour . 
  † Namchao (Thailand) Co., Ltd., manufacturer of jasmine rice cracker under the brand “Chinmai” 
including Original Flavor, Seasoned Seaweed Flavor and Mayonnaise Sausage Flavor ect. 
  †  S&P Syndicate Public Co., Ltd. manufactures cookies under the “Delio” brand, which is popularly 
accepted by the consumers for the good taste and quality standard. The cookies are available in many flavours, namely, 
homemade, butter, classic lite, English biscuit selection, etc.
  † 3M Food Product Co., Ltd manufactures chewy tamarind candy under the brand “Jeed Jard”, which 
is made by mixing the tamarind flesh with plum powder through a production process that is clean and standardized 
and packed in modern packaging. “Jeed Jard Makham Sadoong” plum and spicy flavours. 
  †  SPR Food Industry Co., Ltd., manufacturer of crispy corn cracker under the brands “Cocori”, “Hitori” 
and “Big Data” of quality and beneficial as using rice and corn as main ingredients of choice for various flavors. 

  (2) Food and Beverage group includes sauces, pickled vegetables, bean thread vermicelli and grain, 
and instant coffee. The products in this group are: 
  †  Premier Canning Industry Co., Ltd. (a subsidiary of the Company) manufactures tomato, chili sauces 
and prepared sauce-black pepper flavour and seaweed flavour under the “King’s Kitchen” trademark or the abbreviated 
“KK” brand that are rich in taste and quality due to the selection of high quality raw materials. The sauces are available 
in bottles, bags, cans and gallons of various sizes in order to meet the demands of consumers and caterers consisting 
of restaurants and hotels. Also there are variation of product such as Flavored Clams product, Clams with herb in can 
and Yellow Fin Tuna in Sunflower oil packed in Pouch. 
  † Lampang Food Products Co., Ltd. manufactures a variety of products under the “Maejin” trademark 
and other trademarks, such as “J.F.Farm” and “LCC”. Only the finest raw materials are used and attention is paid to 
hygiene at every step. Products distributed are pickled single clove garlic, pickled garlic, pickled ginger, pickled 
mustard, pickled plum, pickled lime, palm seed in heavy syrup, pickled radish and canned fruits, such as sweet kernel 
corn, rambutan, lychee, longan, etc. 
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  † KTY Foods International Co., Ltd. manufactures 3 in1 instant coffee under the “Buddy Dean” brand.
  † Erawan Interfood Co., Ltd. manufactures vermicelli under the “Cho Chang” brand, which is suitable 
for cooking all types of food, such as boiled, fried, baked and mixed.
  †  Sinwareepattana Co.,Ltd. manufactures fish sauce, light soy sauce and oyster sauce under the 
“Megachef” trademark. 
  † Sappe Public Co., Ltd. manufactures aloe vera drinks with fruit flavours under the “Sappe Aloe Vera” 
brand and instant coffee, in both powder and canned form, under the brand “Preaw Coffee” for health-concerned persons.
   † Sun Sauce Food Industry Co., Ltd., manufacturer of the products under the brand “Sun Sauce” 
hot suki sauce/spicy suki sauce / thai spicy salad dressing / seafood sauce.
  (3) Confectionary group consists of: 
  † Osotspa Co., Ltd manufactures hard boiled candies under the “Ole” trademark in a variety of flavours 
and packaging. These candies are available in many fruit flavours, such as strawberry, lemon, sala, kiwi-apple flavor, super 
strawberry and lemon soda smell, etc. In addition, there are the “Ole Beauty” value-added hard candies that are sugar 
free with collagen added, the “Ole Beauty Winky Eye” soft candy stick with fruit and no sugar in strawberry and kiwi 
flavours, and the “Ole Winky Eye Cocoa Fruit” chewy candies with cocoa-orange and cocoa-strawberry smell. in addition 
to “Ole” candy, strawberry, kiwi, banana milk, Ole stuffed with Korean banana-flavored milk with grape flavor. 
  †  “Coryfin-C” candies have the property to relieve throat irritation and keep the throat moist. The 
Company is the owner of the “Coryfin-C’ trademark. The “Coryfin-C” candy is available in many flavours, such as 
menthol, classic, cherry mint, snowy mint, and lemon-honey ,etc. 
  †  B-One Co., Ltd., importer of chocolate candy under the brand “Choco-B” and marshmallow products 
under the brand “B-One”. 

  (4) Medicine and Nutrition Food group consists of pastilles, yatard (stomach tonic) and health care 
products manufactured by Osotspa Co., Ltd., which includes pimsen gel, Yatard 4, paracetamol, “Banner Protein” 
dietary supplement, Utaitip, Utip gel, “Botan” original style tablets, “Botan Mint Ball” original flavour , Nano-ice flavor, 
mixed-berries flavor and “Botan” super lemon and super kiwi-apple smell tablets with vitamin C. 

  (5) Personal Care and Household Products group consists of the following products: 
  † Siam Green Consumer Products Co., Ltd. appointed the Company as a distributor of “Darlie” toothpastes, 
which are toothpaste products that have long been popular with consumers and come in many flavours, such as double 
action, tea care, lemon mint white Darlie enamel protect, Darlie Expert Write and Darlie double action salt gum care. 
  † Jack Chia Industries (Thailand) Public Co., Ltd. manufacturer of plasters under the brands “Tensoplast” 
and “Tigerplast” as well as powder, soap and shower creme under the brand “Taboo” and Eucalyptus oil spray under 
the brand “Kangaroo” and lighter oil “Ronson” in addition to black sherry and licorice flavored candy “Jason Joojoob”. 
  † A Plus Supply Co., Ltd., manufacturer under the brand “A Bonne” including lotion, soap, spa salt 
and bath salt. 
  † PZ Cussons (Thailand) Ltd. manufactures products under the “Cussons” brand, including bar soap, 
shower cream, shower gel, body butter and baby products, such as  powder, lotion, liquid soap, oil, baby wipes 
cleaning towels, etc., “Carex” brand liquid hand wash and “Morning Fresh” brand dishwashing liquid.
 2)  QUALITY AND STRANDARD OF PRODUCTS DISTRIBUTED 
  The Company emphasizes on the importance of the quality and standard of the products and has always 
believed that “they must be products that provide true value and benefit to the consumers”. Therefore, the Company 
has installed a system to strictly check the condition and control the quality of the products from the manufacturers. 
The Company has set up its own product research and development unit with a product testing and examination room 
equipped with modern equipment and technology. These measures have provided assurance to the consumers on 
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the quality and standard of the products distributed by the Company over a long period of time. 

 In addition, the Company has a good storage system that is up to standard. The Company places no less 
importance on this task than on any other task. The Company utilizes a modern storage system and can check the 
inventory accurately and precisely. Delivery of products is hence flexible, convenient and fast and the products are 
delivered to the hands of the customers in good condition and on schedule. 
 3)  MARKET CONDITION, COMPETITION AND PRODUCT PROCUREMENT 
  (1) INDUSTRIAL COMPETITION 
  † At present, Premier Marketing Public Co., Ltd. can be considered as a leading consumer products 
distributor in Thailand. Other companies operating the same business are Diethelm Co.,Ltd. and Berli Jucker Public 
Co., Ltd., which are experienced, have their own marketing strategies, and have a distribution network that covers the 
whole country. Therefore, it will be difficult for new entrants to compete in the industry because they must have a 
customer base and strong distribution channels to various retail outlets, together with long-term good relationships 
with the customers. Building a strong distribution network requires a professional sales and marketing team that is an 
integral part in the distribution business, which must also be a team that is successful. 
  † The snack industry is high competitive with major players being the leaders in each type of snack. 
For example, Frito-Lay Co., Ltd. is the leader in potato chip segment. P.M. Food Co., Ltd., manufacturer of fish snack 
under “Taro” brand, is the leader in fish snack category. Each market leader holds the highly strong brand position. 
Therefore, the new comer entering into this business needs a big amount of investment and marketing expense for 
advertising and sales promotion activities to gain acceptance from consumers. In addition, major selling point in the 
snack market is to present the good taste, premium to motivate children and teenagers who are the target groups to 
buy more. Therefore, new product introduction into the market is another method to stimulate sales and create brand 
recognition among consumers in the long run. 
  (2) INDUSTRY TREND AND COMPETITION 
  † In response to the constantly changing needs of consumers, manufacturers, especially of consumer 
products, are expected to continuously launch new products onto the market and have distribution networks that can 
effectively distribute their products. Thus the manufacturers realize the necessity of hiring professional distribution 
agents in order to better control its sales and marketing expenses, e.g. listing fee charged by modern trade stores, 
distribution expense, sales promotion expense, etc. In addition, the current trend towards more health-conscious 
consumption has forced manufacturers to improve existing or develop new products in response to the constantly 
changing consumption behavior of consumers. 
  † On the other hand, manufacturers competing in the snack market may need to consider surrounding 
factors that may affect market growth, namely, strict measures on snack products issued by the Food and Drug 
Administration (FDA) like the addition of measures controlling airtime of snack food commercials during children’s 
programming and marketing promotions using freebies. 
  † However, the “Taro” fish snacks produced by P.M. Food Co., Ltd. were not affected for they are 
produced from fish and contain nutritional value and are rich in proteins that are healthy for the body. They are products 
that respond to the current trend in consumption which emphasizes health food. 
  † The snack market is highly competitive and there are plenty of competitors in the industry as the 
products can be easily sold and do not require high technology. 
  † At present, the snack market has the market value of Baht 30,634 million (sources: research company 
Nielsen, December 2016) with a growth rate of 4.6 percent. The snack markets are divided into the sections and market 
shares as follows:
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 ITEM  MARKET SHARE ( % )  

 Potato  31.8 
 Extruded)  31.2 
 Nuts  13.9 
 Fisk snack)  8.9 
 Cuttlefish  5.4 
 Prawn cracker  3.9 
 Rice cracker  3.9 
 Popcorn  1.0 

  The growth rate of the snacks market in 2016 continued to grow moderately in the modern trade channel 
resulting from increased sales promotion, such as discount, exchange, handout and giveaway programs, but in the 
traditional trade channel the sales amount decreased as the economic condition has not recovered.  As a result, each 
channel had the following growth rate.
  †  Convenience store channel recorded 10.5% increase in value growth compared to the previous year.
  † Hypermarket/supermarket channel recorded 8.5% increase in value growth 
   compared to the previous year.
  †  Traditional trade store channel recorded 4.8% decrease in value growth compared to the previous year.
  At present, Premier Marketing Public Co., Ltd. distributes products in the extruded snacks, fish strip, 
prawn crackers and crispy rice groups and its total sales rank it among 1 of 3 companies with the highest sales in 
the industry.
  (3) COMPETITIVE STRATEGY 
   The Company has long experience and expertise in the distribution of consumer products. more 
than 39 years. The products distributed by the Company are well-known and popular on the market. The Company 
Places importance on the image of products that emphasizes quality and benefit to the consumers at an appropriate 
price that the customers can afford to buy. And also easy to find and buy the product. 
  The Company has the following competitive marketing strategies: 
  Product issue. 
   † Emphasize on the benefit to consumers, including quality, taste and nutritional value, and prices 
that are comparable to those of the competitors in the market. 
   † Plan in conjunction with the manufacturers the development of products and launch of new products 
on the market as appropriate with consideration mainly of the market condition and consumers’ needs. 
   † Cooperate in developing and supporting the community product or O-TOP product which has 
potential and market-demand, in order to distribute income to the community. 
  Product distribution channel issue. 
  † Emphasize on the provision of the best services to the customers for their convenience in placing 
orders and their quick and timely receipt of the products. 
  †  Reduce the loss of sales opportunity of stores from products being out of stock by closely tracking 
data and analyzing and evaluating the sales so as to ensure that the stores have sufficient current stock. 
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  † Manipulate special program for facilitating the large store in Platinum Customer program in order 
to support this group of customer for fast order, ready-to-delivery and appropriate credit term. 
  † Ensure a sufficient supply of products to meet customers’ requirements by developing marketing 
plans in conjunction with the manufacturers, as well as analyze and estimate the sales volume and volume of orders 
periodically. 
  † Plan in conjunction with the manufacturers on advertising, sales promotion and continuous 
organization of activities with the stores to build good relationships between the Company, the stores and the consumers 
in order to boost sales periodically, as well as organize sales promotion programs to increase sales volume and new 
customer base with close monitoring and evaluation. 
  †  Emphasize on improving the quality and skills of the sales people and the creation of a salespeople 
network for effective communication of information with the customers along with building familiarity and good 
relationships with the customers. 
  † In terms of the control and supervision system on the efficient operational system, the Company 
has determined a clear and systematic operational guideline along with operational indicators in many aspects i.e. 
  † Shelf life of products in shops to take care of and control the product quality 
  † Taste for customer satisfaction towards the products for further development and improvement. 
  † The product recall and defective products are under control for qualify of sale and cost reduction 
  † Employee training hours for human resources development. 
  † Expand marketing and sales volume in other countries, especially those in AEC 
 4)  CHARACTERISTICS OF THE CUSTOMERS AND TRAGET CUSTOMERS 
  Presently, the Company’s products are directly sold to over 30,000 stores nationwide, which consist of 
wholesalers who will disperse the products to small stores along with end customers and also retailers, both large 
stores and small general stores. Therefore, the Company has divided its target customers into two main groups, 
namely outlets and consumers. 
  The outlet target customer group includes modern trade stores that have a network of outlets covering 
nearly all provinces and traditional trade stores that have traded with the Company for a long time, which consist of 
medium and large wholesalers and small general stores. 
  The consumers target group that are end consumers are varied depending mainly on which product 
group, for example, in the case of snack foods the target consumers are children, teenagers and people of working 
age while for food products and household products the emphasis will be on housewives and modern families. 
  With an aim for sustainable and secure growth, the Company speculates the importance of customer 
satisfaction for every customer group. Therefore, the Company carries out research on customer satisfaction from 
shops and consumers on a continued and regular basis every year. Also, the Company presents the research results 
for improvement and development on product, operational procedure etc. following the quality standard ISO 9001: 
2008 regularly. 
 5)  SELLING AND DISTRIBUTION CHANNELS 
  The Company sells its products on both cash and credit basis to the network of stores as mentioned 
under the previous heading. The Company has divided the responsibilities of the sales team into 2 groups, namely 
the Bangkok sales team and the provincial sales team that covers all regions of the country. These sales teams with 
experience and expertise are responsible for visiting the stores and coordinating the sales with various stores before 
the products are thoroughly dispersed to the consumers. The Company utilizes modern technology in receiving orders, 
data verification, issuance of sales documents, delivery of goods, as well as efficiently carry out various other operations. 
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  The distribution channel of the Company can be divided into 3 types as follows: 

  (1) Modern trade  channel consisting of hypermarkets and supermarkets, such as Lotus, Big C, Carrefour, 
Tops and The Mall, convenience and gas station stores, such as 7-Eleven, Family Mart, Jiffy, Star Mart, etc., and cash 
and carry stores, such as Makro. The Company will deliver the products to the customer as agreed upon and in most 
cases delivery is made to each customer’s distribution center that is in Bangkok and other provinces. 

  (2) Traditional trade channel consisting of large and medium wholesalers and small general stores 
nationwide that are scattered in all regions of the country. The Company’s sales people will regularly visit and conduct 
business with these stores. 

  (3) Cash vans which is the sales of products to small retailers on a cash basis through sales vans of 
various sizes as appropriate for each area. The sales vans will regularly circle around visiting and offering products for 
sales to these small retailers. Currently, the Company has over 20,000 such customers nationwide in its customer base. 
 6)  PRODUCT SELECTION AND HANDLING 
  Products distributed by the company are manufactured by its affiliated companies and from external 
parties. However, the company has policies in emphasizing the distribution and sales of quality and variety of products. 
The company will select its manufacturers based on their capabilities, potential, product quality, and policies on support 
of sales promotion and marketing activities. Some manufacturers have been in business alliances with the company 
for many years. Some are new partners to the company. However, the company will consider quality of long-term 
relationship rather than number of trading partners, which leads to the good support from the partners in terms of 
operations and problem solving.
  When purchasing the goods from manufacturers to distribute to the consumers, the company has placed 
advance purchase orders with appropriate quantities based on its inventories, trends of market demand, and related 
sales promotion activities. This will be a good preparation for sufficient distribution volume to meet each sales cycle 
and reduce opportunity loss from shortages stock. At the mean time, the company needs to control in order not to 
have excess inventories, which will result in damages from obsolete products. 

MANUFACTURE AND DISTRIBUTION OF FOOD PRODUCT BUSINESS 
 1)  NATURE OF PRODUCTS 
  Manufacture and distribution of food products are operate by 3 subsidiaries, P.M. Food Co., Ltd. (PMF), 
Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI) and Premier Frozen Product Co., Ltd (PFP). The details are as follows:

 PRODUCT  MANUFACTURES 

 (1) Fish Snack, Big Stripe Fish Snack and Crispy Fish Snack  PMF

 (2) Tuna Product and Delicatessen Seafood Product  PCI

 (3) Tomato Sauce, Chilli Sauce and Other Prepared Sauces  PCI

 (4) Frozen Food Products  PFP
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 (1)  STRING FISH SNACK, BIG STRIPE FISH SNACK AND CRISPY FISH SNACK PRODUCTS 
  Premier Marketing Public Co., Ltd. (PMF) is the manufacturer of string fish snack and big stripe fish 
snack products, which have the highest sales volume when compare to other products that the company distribute. 
  String fish Snack, big stripe fish snack and crispy fish snack products of PMF, which is widely known 
as “Taro” fish snack. Taro fish snacks are products with quality and has high nutrition. Taro is made from frozen Surimi 
that has been selected with refined quality then put into manufacture process and carefully blended with exotic spices 
that comes in various flavors i.e. original, spicy, barbecue, super spicy, smoky salmon, BBQ kimchi, pizza, grill fish 
Japanese style flavour, japanese curry flavor, sweet chilli sauce coated, chicken sauce, spicy korean sauce coated, 
etc. and comes in Under different brand name such as Taro, Taro X’Zite, Taro crispy fish snack , there are also the 
new product, such as sandwich filled with cheese filling and black sesame filling etc. Taro is considered a low fat and 
healthy snack, which can be consume at any occasion and can be consume by children, teenagers and adults. With 
the quality of the product that has been well-known for along time, allowing string fish snack product “Taro” to 
continuously have market share as number one in snack group, fish snack type. 
  All products are manufactured under the quality standard and is safe to consume, has quality inspection 
process and is hygienic in every steps. PMF was granted with several certificates, which are as follows: 
  † Certified with ISO 9001:2008 Quality Management System on Food Safety from SGS (Thailand) 
Limited which is the system that was developed by the food industrial expert, the representative of International 
Organization (IO). This is to create confidence that every product is safe for consumption 
  †  ISO 22000:2005, Certification of food safety management system (Food Safety) by SGS (Thailand) 
Limited A system that has been developed by experts from the food industry, representatives of international organizations 
to ensure that all products are safe for consumption. 
  † ISO 14001:2004 Environmental Management System from SGS (Thailand) Limited. The system that 
is well accepted at international standard and the Company has clear and concrete policy of environmental care for 
both in the community, where the company is located and the general environment. 
   † Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) from the Department of Fisheries, Ministry of Agriculture 
and Cooperatives, SGS /ACFS Thailand. HACCP is a management system in which emphasize for the safety of 
consumer. Which analyze the dangerous point and critical point that need to be control, along with stipulating ways 
to prevent and fix that critical point to be certain that it is safe and up to the international standard.
  †  Good Manufacturing Practices (GMP) certification by the Department of Fisheries, Ministry of 
Agriculture and Cooperatives and SGS / ACFS Thailand as the Company is considered to have good hygienic practices. 
  †  Thailand’s Brand certificate to certified that the export products are of high quality. 
  † Certificate approval of the use of Halal logo from The Central Islamics Council of Thailand To certified 
that the company follow process correctly and in accordance with the principles of Islam. 
  † The chemical laboratory and microbiology laboratory received Good Laboratory Practice (GLP) 
standard certification by the Department of Fisheries. The GLP standard shows that the Company has good practices 
in its laboratories that have systemic planning and work activities. This ensures that the analysis of such laboratories 
is reliable and can be verified. 
  † Certification for Green Industry Level 3 from the Ministry of Industry for environment management 
system with monitoring, assessment and review in order to attain higher levels. 
  Moreover, PMF has brought in the Supply Chain management system to be used. Starting from 
manufacturer of raw material to manufacturing process, logistic process including sales and marketing process. The 
business objective is aiming at Taro fish snack that are in the market to ensure that they are fresh, have pleasing taste 
and delicious every time it is being consume. 
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 (2)  TUNA PRODUCT AND DELICATESSEN SEAFOOD PRODUCT 
  Tuna product is the main product of PCI and tuna is the main raw material in manufacturing delicatessen 
tuna product and tuna product as pet food. At present, PCI also manufacture other delicatessen seafood product for 
human food and pet food. All the products are delivered to be distribute both domestic and international, by focusing 
into Asia, Europe and Middle East market, etc. The Company offers product varieties such as product packed in 
aluminum pouch and packed in a can that comes in different sizes. 
  However, The Company still emphasizes in product development and to use technology in production 
line with the aim to increase competition potential. By which the aforementioned technology will help reduce time in 
sterilizing, are good for the product nutrition value and have the same safety, as well as consume lesser power which 
helps with global warming. The use of this technology is in response to the demand of product that have environmental 
concern and are environmental friendly. Moreover, the Company still emphasizes in the quality system and ensure that 
there are strict quality control and quality inspection in every production procedure; and have traceability which is 
guaranteed by varied international standard and regulations.
  Quality System that the Company received are as follows: 
  † Certified with ISO 9001:2008 Quality Management System on Food Safety from Intertek Industry 
and Certification Services (Thailand) Limited which is the international standard system for guarantee the quality and 
procedural managements so it can be assured that the quality of every product has the same standard. 
  † BRC global standard, which is certified by SAI Global Assurance Services Limited, is the standard 
system for food safety following the European standard (Global standard for food safety : Issue 7) which emphasizes 
on analyzing the danger from food that is risky in imitation of HACCP & GMP system in Supplier 
  † Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) from the Department of Fisheries and Department 
of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives for delicatessen tuna products, instant seafood, 
Tuna product as fodder, which guarantee the system by mainly focusing on the safety of the consumers. It analyzes 
the hazardous and critical issues needed to be regulated, and it also specifies the precaution and solution for those 
issues. This includes the follow-up of critical issues in order to maintain safety and to achieve the global standard. 
  † HACCP Edition 4 manual for instant Tuna product, which is certified by USFDA, is the certification 
for the system that mainly focuses on the safety of consumer. It analyzes the hazardous issue and critical issue which 
are needed to be controlled, and it also specifies the caution and solution for those critical issues including follow-up 
those critical issue in order to maintain safety and standard in United States 
  † Good Manufacturing Practices (GMP) from Department of Fisheries, Ministry of Agricultures and 
Cooperatives for Tuna product. Instant seafood from Department of Livestock Development, Ministry of Agricultures 
and Cooperatives for fodder products. It regards as the company should have good hygienic practice for production 
and the good control of individual hygienic condition of staffs. 
  † Certificate approval of the use of Halal logo from The Central Isalamic Council of Thailand To 
certified that the company follow process correctly and in accordance with the principles of Islam. 
  † Kosher from Union of Orthodox Jewish Congregations of America is to certify that the company 
performs the instant Tuna production procedure following the principles of Judaism 
  † Subway Food Safety and Quality System is the particular standard system of Subway Company 
which investigates and guarantees the production of instant Tuna product as food safety for consumers. It has restriction 
following the standard of trading partner, and also conforms to HACCP Edition 4 certified by USFDA. Subway Company 
will elect the Third Party for investigating the factory. 
  † TQM System (Total Quality Management System) from JICA JAPAN which is about the management 
that is focusing on quality, tracking, evaluation, procedure development and importantly cooperating by everyone in 
the organization for continuing development. 
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  † King’s Kitchen (KK) brand was ranked 3rd among 12 brands in the ranking on sustainability of tuna 
businesses in Thailand under the Greenpeace Southeast Asia’s “Heart for the Ocean” project.  King’s Kitchen is the 
only tuna product brand in the country that specifies the species of tuna (yellow fin tuna) that are caught using the 
pole and line method, which is the best fishing method. Its strength is that it did not source its raw materials from 
fishing vessels officially blacklisted or related to illegally transferring fish at sea and not from companies that have been 
prosecuted in cases of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
  † ISO 26000:2010 (CSR) is the standard system for Seven & i HLDGS customers in Japan. The 
customer will elect the Third Party to audit and insure the factory following the standard which includes labor management, 
work safety, environment management and safety assurance for the product. 
  †  ISO 14001:2015 is an environmental management system in which the Company joined the National 
Food Institute of the Ministry of Industry in enhancing productivity that is also environmental-friendly.
  † Certification for Green Industry Level 3 from the Ministry of Industry for environment management 
system with monitoring, assessment and review in order to attain higher levels.
  Because PCI maintains these quality systems, the customer and stakeholders can be assured in quality 
and safety of food product of the company, and these can be the direction for creating sale volume and new customer 
in the future. 
 Incentives from Receiving Investment Promotion 
 Premier Canning Industry Co., Ltd. received investment promotion in the manufacturer of hermetically sealed 
container seafood business, pet food in sealed container type 1.11 Manufacture or preservation of food or food 
ingredients by using modern technology business. 
 Incentives are as follows: 
 † Permit to bring foreign nationals who are workers and experts, spouses and dependents of the said 
persons into the Kingdom in such numbers and for such periods of time as the Board may deem appropriate. The 
aforementioned foreign nationals who are skilled workers and experts are granted permission for a specific position 
approved by the Board of investment for the period of permitted to stay in the Kingdom. 
 † Exemption on import duties on machinery, in accordance to the Board of Investment Approval 
 † Exemption of Corporate income tax for Net profit earned from operating business that receive promotion 
for the period of 8 years commencing from the day revenue is earned from operating such business. Corporate income 
tax which can be exempted not more than 67,870,000 baht. Anyhow, it will be adjusted by the amount of investing 
money excluding the real estate cost and actual circulating fund on the date of proceeding for the supported program 
 † Exemption of import duty on raw or essential materials used in the manufacturing of export products 
for one year. Commencing from the first import day. 
 † Exemption of import duty on materials for those that receive promotion to import and export back for 
the period of 1 year commencing from the first import day. 
  (3)  TOMATO SAUCE, CHILLI SAUCE AND OTHER PREPARED SAUCES 
    Sauces produced by PCI under the “King’s Kitchen” trademark or the abbreviated “KK” brand 
include tomato ketchup/sauce with delicious taste produced from fresh tomatoes, chilli sauce with the right spiciness, 
and black pepper and seaweed prepared sauces packed in various containers, including glass bottles, bags, cans 
and gallons, with different sizes of 300 grams, 600 grams and 3   kilograms. PCI’s sauces have been certified and 
authorized to use the “HALAL” mark by the Central Islamic Council of Thailand to ensure that the products are 
manufactured according to Islamic principles. Currently, “KK” products are sold throughout the country and exported 
to neighbouring countries. 
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  (4)  FLAVOR CLAM PRODUCT AND CLAM WITH HERB IN CAN 
    Manufactured by PCI under the trademark of King’s Kitchen which is shortened as “KK”. This 
product is certified and allowed to use Halal logo by Central Islamic of Thailand. Currenty it is assigned to Premier 
Marketing Public Company Limited for distributing. 
  (5)  FROZEN FOOD PRODUCTS 
    The frozen food products produced by PFP are made from raw materials for cooking, such as 
seafood, mushrooms, etc, that are processed and seasoned according to the requirements of the customers into value 
added products (VAP) and then frozen. This is so that the products can be kept for a long period of time with its taste 
fully preserved. From the fourth quarter of 2013, PFP expanded into the production of frozen meals under the brand 
“Any Meal”, which are sold in Mini Big C stores.
 2)  MARKET AND COMPETITION 
  (1)  STATE OF INDUSTRIAL COMPETITION 
    Information from Thai Food Processors’ Association shows that there are a total of 31 manufacturers 
of canned tuna in Thailand, which consist of manufacturers with large, medium and small scale factories that scattered 
all over the nation, though there are only two group manufacturer that are considered as major entrepreneurs i.e. Thai 
Union Frozen Products Public Co., Ltd. group and Sea Value Co., Ltd. group. Both groups have more than 7 subsidiary 
factories altogether and production capacity combine together at the proportion of 70 percent or over 2 out of 3 of 
the Country’s production overview. 
  This allow major manufacturers to have advantages in competition due to their lower cost in production. 
It is expected that in the future, the trend of the competition of small scale entrepreneurs will be influenced as the 
major entrepreneurs have higher negotiating power both in raw material price and selling price. Therefore, entrepreneurs 
with smaller scale have to focus in quality and food safety by emphasizing more on specific products; including 
manufacture products that are environmental friendly to be able to operates under a more intense competition that will 
occur in the future. 
  (2)  COMPETITIVE STRATEGY 
   1) Place importance on maintaining various standards in order to have good quality and  
    environmental-friendly products starting from the sourcing of raw materials with the concept of  
    marine resources conservation to achieve sustainability, management of production processes  
    that emphasize on food safety, storage and distribution, and all the way to the implementation  
    of the traceability system.
   2)  Research and development of new products that utilize raw materials that are locally produced  
    and easily sourced farm products, modification of production formulas with consent from the  
    customers, such as use of chicken, beef, vegetables and freshwater fish to replace the use of  
    tuna as raw material to reduce the risk of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
   3)  Manufacture product under the production process that is up to the standard and is certified  
    in accordance with the international manufacture standard, whether its a GMP, HACCP standard  
    including ISO, BRC quality standardize, which allow the Company to be accepted by the foreign  
    customers. and allow the production following the religious principles as well. 
   4)  Plan in conjunction with trade partner to be able to deliver consistently and in accordance with  
    the customers requirement. 
   5)  Build trustworthiness with trade partner by using product quality, good services and solve problems  
    straightforwardly. 
   6)  Maintain good relationship with the suppliers to build sustainable business alliances. 
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  (3)  CHARACTERISTIC OF CONSUMERS AND TARGET CONSUMERS 

    PMF is the manufacturer of fish snack “Taro” and “Taro Crispy” which are distributed in Thailand 
through Premier Marketing Public Co., Ltd. (PM). PM will distribute products through wholesale and retail stores as 
well as through modern retail shops. The main target group of customers, as indicated earlier, is the childhood, teenage 
and working age. Customers in other countries will depend on the market in each location. 

    PCI  is the manufacturer of all the export tuna products. The products will be manufacture according 
to the purchase order of each customer and the main market is in Japan. in addition to customer bases in Europe, 
America, Australia and Middle East countries. This also includes customer from Middle East and customers from 
Europe. For product such as tomato sauce, chilli sauce, black pepper flavour and seaweed flavour seasoning sauce 
including flavored clams product and clams with herb in can under the brand King’s Kitchen are distribute through 
Premier Market Public Co., Ltd. both domestic and neighbour countries. The Main target group are house wives and 
customers that operates business in restaurants and hotels and use these products as part of their ingredients in 
cooking food and to provide to their customers. 

    PFP The ready to cook and ready to eat products produced by PFP’s factory are sold mainly to 
domestic customers, which are large fast food networks, supermarkets, etc.
 3)  DISTRIBUTION AND DISTRIBUTION CHANNEL 
  FISH SNACK “TARO”, “TARO CRISPY” AND KING’S KITCHEN SAUCE PRODUCTS 
  Fish snack “Taro”, “Taro Crispy” are under the manufacture of PMF and tomato sauce, chili sauce and 
seasoning sauce brand “King’s Kitchen” are under the manufacture of PCI focuses in manufacture to be distribute 
domestically and is distribute through Premier Marketing Public Co., Ltd. PMP is responsible for distribution of goods 
through different type of stores whether if its modern trade, traditional trade and cash van. 
  TUNA PRODUCT AND DELICATESSEN SEAFOOD PRODUCT 
  Distribution of tuna and delicatessen seafood are made directly to the customer and through trading 
agents or trading firms both domestic and international by PCI marketing team. Product distribution channels are 
separated into 3 types, as follows: 
  In Distributing tuna products and delicatessen seafood product 
   (1) Distribute directly to the customer groups that were selected be business alliances and have 
been trading for a long time. The company and alliances collaborate to study and manufacture products to meet the 
market demand. 
   (2) Distribute through trading agents or trading firms which are the agent that distribute products 
to department store, convenient store, restaurant and etc. 
   (3) Directly distribute to customer without using the trade agent business partners caring about 
society and environment. 
  FROZEN FOOD PRODUCT 
  Frozen food product that are manufacture from PFP will be distribute directly to large fast food network 
customer type by the PFP marketing team. 
 4)  PROCUREMENT OF RAW MATERIAL 
  PMF

  The important material, which is the main cost of manufacturing Taro fish snack, is the frozen grounded 
fish meat (Surimi) which is transformed from Bluntnose lizardfish, Cutlassfish and Goatfish. These fish have soft white 
meat, not too mild, less fishy smell, and can be caught in Thai territorial waters and neighbor. PMF provides Surimi 
from many manufacturer, both domestic factory and outside the country. 
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  Nowadays, Surimi production in Thailand has the problem of material fish cost which tends to be increased 
because of lacking of the material. This is caused by less working fishing boats which is affected by the regulation of 
organizing fishery for sustainable fishery in Thailand. 
  PMF reduces the risk of domestic material lacking by providing more material sources outside the country 
in ASEAN region. However, before making purchase order of frozen grounded fresh meat, the manufacturing test must 
be perform until it can be assured. The seller needs to seriously follow the agreement. The purchase order is done in 
advance, including specifying the quantity, price and delivery plan in monthly. 
  Based on the above, the company has never confronted with the problem of lacking material which 
affects to the production. However, the cost of frozen grounded fish meat is varied, and may be increased in some 
season depending on the quantity of caught fish during the period. Therefore, PMF is also providing more material 
from other region such as America region. The type of fish will be assorted following the prescribed specific standard 
which can be active immediately when lacking occurs in the future. 
Apart from frozen grounded fish meat, the container is considered to be one of main material. PMF has also set the 
similar policy by procuring from many domestic container manufacturers based on size and required design, so the 
appropriate cost can be controlled.
  PCI 
  PCI procure raw tuna and raw seafood material from domestic and international by placing order that 
suits with the production plan. At certain time purchase orders are higher than the normal and those raw material are 
stored in the freezer to prevent the shortage of raw material. Nevertheless, the material purchase must be conformed 
to the company policy which is to create environmental friendly product. Moreover, the company has also provide the 
regulation for seafood procuring direction as following: 
  1. Not supporting illegal fishery which is lacking of report and control followed by (IUU : Illegal, Unreported 
and Unregulation) 
  2. Not procuring and providing the material from illegal fishing performed by blacklisted fishing boat. 
(Vessels engaged in IUU fishing) 
  3. Not purchasing fish from fishing boat which performs fish transferring midway in the sea. 
  4. Not purchasing material from the company which is accused for illegal fishery. 
  Packaging comes in two forms, can and pouch which are procure from domestic and import. PCI contact 
with several manufacturers for the order made in the country and import packages will be provided by each employer. 
The consideration of packages order will be in line with the production plan which is in accordance with the customers 
order. 
  Procurement of raw material such as full-flavoured tomato, hot chillies, garlic, seaweed and pepper for 
tomato sauce, chillie sauce and seasoning sauce are purchased from several manufacturers in Thailand. PCI has good 
relationship and has been trading with these manufacturer for a long time. For other raw material such as sugar, salt 
and vinegar, which do not have large order and can be easily procure from general market. Moreover, different types 
of packages such as glass bottle, pouch, pack and gallon are ordered from domestic manufacturer at which the orders 
are made regularly. 
  PFP 
  Frozen food products that PFP manufacture consisted of raw materials that are sea meat such as shrimp 
and squid. Moreover, there are other ingredients such as mushroom, vegetables, spices and seasonings. 
  The aforementioned raw materials are entirely procure from domestic which are available every where 
and have several dealer. PFP has good relationship with these raw material dealer that is why the Company never face 
with the shortage of raw material. 
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 5)  IMPACT ON ENIVRONMENTAL 
  Premier Marketing Public Co., Ltd. considered helping reduce the burden of environmental pollution by 
working proactively from storing inventories to be at appropriate level, circulates goods in the store to create freshness. 
Manage to reduce the problems of product expiration and might have to destroy the expired products. With the 
aforementioned measures allow the Company to have less complication on the said problems and be part to help 
reduced the torment from environmental pollution. In addition, subsidiaries the conduct business on manufacture and 
distribute food product are PMF, PCI PFP and PM SE must practice in accordance with the regulations of Department 
of Industrial Works, Ministry of Industry Thailand in terms of polluted water treatment before releasing into the public 
water resources. 
  Subsidiaries are aware of the impact from their manufacturing process on the environment and have 
strictly proceeded along the determined guidelines by having strong protective measures for the wastewater discharged 
from their factories. The wastewater is treated in the factory until it is of acceptable standard before being discharged. 
The subsidiary regularly inspects the condition of the water and the results show that the quality of the effluent passes 
the required standard. At present, some of the treated water is recycled for use in these companies in order to reduce 
water consumption and to help conserve water resources as well. These subsidiaries are able to control their production 
waste according to the required standard and can also recover the waste heat from their manufacturing process for 
reuse. 
  With awareness and the setting of guidelines for strict management of environmental impacts and the 
placement of the utmost importance on this matter, in 2016 PMF and PCI certified Green Industry Level 3 by the 
Ministry of Industry. This certifies that their factories have a management system that focuses on the Green System 
or a systemic environment management system with monitoring, evaluation and review for continuous development. 
  In addition, PMF also received the CSR-DIW Award under the project to develop corporate social 
responsibility in industrial factories from the Department of Industrial Works, Ministry of Industry and PCI continually 
joined the project called “Pineapple eyes” organized by Samut Prakan Industry. It is a project for caution, caring and 
cooperating to solve the environment problem in Samut Prakan province. It is the cooperating between people, 
organization and government in order to develop the industry to sustainably stay with the community and environment. 
It also perseveres the development strategies of Samut Prakan for being clean industrial city, safe to live and become 
green province in the future. Moreover, the company and the sub-companies also concern about taking care of the 
social effect and environmental effect on the chain of organization management in order to create sustainability and 
achievement among business, staff and society entirely. 
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Risk Factors

 In order to accomplish objectives and missions, the company shall emphasize on risk factors and identify risks 
that may impact company’s business. Moreover, preventive actions and plans will be prepared as to ensure that the 
company can promptly manage and handle all risks. 
 According to the company’s core values, the risk management plan has been covered all aspects in economic 
risks, social and environmental risks as to ensure that the company complies with the sustainable development plan and 
harmonizes alignment of success among its business pursuit, its staff motivation and society enhancement which those 
mentioned missions are the company’s core values. 

 POLICIES AND COMMITMENTS FROM THE EXECUTIVES 
 1. The company (Premier Marketing Public Company Limited) and its subsidiaries have conducted risk management 
plan in comply with principles and guidelines of ISO 31000:2009 and COSO ERM. Implemented risk management plan of 
the company not only identifies risks which may affect the accomplishment of company’s objectives but it also responds 
to any changes that may cause in the near future. The company will emphasize on identifying risks and how to manage 
those identified risks. 
 2. The company acknowledges that successful risk management requires cooperation from employees from all 
levels. Accordingly, the company has established the risk management committee implementing risk management plans 
which apply to all business operational process as well as monitoring all significant changes that may affect the company’s 
business. 
 3. The company expects that all employees have acknowledged and have been made aware that risk management 
culture is significant and the employees should pay attention on this issue. According to this, the company is in a process 
of conducting risk management manual as well as monitoring risks of the company and ensure that it is complied with 
the manual which expects to be issued early of year 2015. 

STRUCTURE OF RISK MANAGEMENT 
 Organization’s risk management structure

BOARD OF DIRECTORS

CORPORATE SECRETARY

RISK MANAGEMENT
SUB COMMITTEE

MEMBER

AUDIT COMMITTEE

AUDIT COMMITTEE
INTERNAL CONTAL

CHIEF EXECUTIVE
OFFICER
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DUTIES AND RESPONSIBILITIES 
 1. The Board of Directors and Audit Committee are responsible for establishing policies and monitoring risk 
management plans as well as assessing the effectiveness of risk management scheme of the company and its 
subsidiaries as to ensure that risk management plan has been well-conducted and in comply with determined plans 
and guidelines. 
 2. Chief Executive Officer is responsible for supporting and enhancing the risk management to be continuously 
developed as the culture of the company. 
 3. The risk management subcommittee is responsible for considering risk management and strategic plans, 
reviewing and monitoring risks. The subcommittee also appoints risk management committee and report the risk 
management status to sustainable development committee, Chief Executive Officer , audit committee and the board 
of directors. 
 4. In order to analyze problems and indicate solutions for protecting and prevailing risks of the company, the 
risk management committee is responsible for researching, tracking and gathering all problems caused by risk factors. 
 5. The audit committee is responsible for monitoring any action conducted by the risk management committee 
as to ensure that the risk management system is well-applied. 

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK 
 In order to be respond to business environment that has rapid changes, the company has adopted a risk 
management framework applied from International Organization of Standard (ISO), ISO 31000:2009 issued in year 
2009. The full names of standard principles are called Risk Management - Guideline on principles and implementation 
of risk management and COSO - Enterprise Risk Management. However, aforementioned principles are more like 
guidelines but not specifications. In order to enhance value chain to be more effectively and sustainably, the 
company has established a risk management framework, the objectives of this framework are; 
 1. Linking the company’s risk management with performance evaluation system. 
 2. Communicating the benefits of risk management. 
 3. Assisting in the preparation of policy and risk management as well as reinforcing the perception of risk 
(risk attitude). 
 4. Scoping and developing the risk management in the company 
 5. Indicating authorities and responsibilities in risk management 
 6. Ensuring that the principles and methods of risk management applied throughout the company are the 
best practices and internationally standardized 
 7. Monitoring and reviewing the risk management regularly as well as continuing revision of risk management 
framework. 
 8. Considering that the resources used in the risk management are adequate and in line with specified 
responsibilities as defined in risk management plan. 
 9. Ensuring that risk management will be succeeded and be able to report all significant risks. 

RISK MANAGEMENT AND INTEGRATION OF THE COMPANY CAN BE DIVIDED 
INTO TWO LEVELS; 
 1. Entity Level: The company shall manage risks arisen from the main business activities, such as strategic 
risks, master plans or management policies, including internal and external risk factors which may significantly impact 
business operations. 
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 2. Activity Level: The company shall manage risks caused by operations of each division and ensure that the 
risk management covers any risk associated with usage of technology and human resources.

Product Distribution Business
 1.  Risk of Decreased Local Consumer Purchasing Power due to Economic Problems
 The economic condition within the country that has slowed down resulting from the volatile global economy and 
the economic problems in various regions have all affected the local economy in 2016. Additionally, there are also other 
factors that still pose problems, including the export figures that are still negative compared to the past year and investment 
by the private sector that remained weak thus impacting consumer confidence in spending, that has caused the Company’s 
operational results to deviate from the established target.  However, the risk management measures in 2016 allowed the 
Company to mitigate such impact and assisted overall sales to be at a similar level as the previous year.
 Preventive or reactive measures
 The Company has prepared plans to continuously deal with the above situations from the past year with plans 
to support both sales promotion and the launch of more new products in order to stimulate consumer purchases, as 
well as strict supervision and control of the use of various budgets. Moreover, the Company has also appointed 
additional distributors abroad in order to expand into new markets, which is a way to help mitigate the impact of such 
risk factors and at the same time provide an opportunity to grow revenue.

 2.  Risk of Distribution through Modern Trade Channels
 In the past year, the expansion or business consolidation of the modern trade retailer group, which are 
convenience stores, discount stores and wholesale cash & carry stores, still occur continuously, especially in the 
convenience store group where the role and negotiating power of such channel has increased and has become a risk 
from demand for expenses or compensation at a high rate. Therefore, the Company has sought to minimize these 
impacts at appropriate levels.
 Preventive or reactive measures
 The Company has implemented plans to diversify the proportion of sales through each group of stores in the 
modern trade channel and created a balance in the traditional trade group to be at an appropriate proportion, along 
with the development of business plans with stores in both channels so that the usage of budgets and development 
of business growth are suitable. In addition, the Company is prepared to support the expansion of traditional stores 
that have adjusted their business model into modern retail stores and also the importance of new forms of distribution 
channels, such as the online channel according to consumer behavior trends. Furthermore, the development of overseas 
sales through new alliances helps to mitigate the impact from the cost of sales through the modern trade channel. 
Also, the continuous training and development of personnel overseeing these sales channels to work efficiently with 
the procurement teams of each store is another way to help control expenses.
 3.  Risk of Sales Coming from Only a Few Main Product Brands
 Apart from growth from the distribution of products for its business partners, the Company has also reduced 
the risk of having a few product brands that are the main sales generator and that only a few of these are the Company’s 
own brands by increasing the capabilities of its product research and development team by recruiting personnel with 
expertise to join the team and also to enhance their knowledge and potential to develop new products in collaboration 
with allies both at home and abroad to increase the ability to develop new products with more efficiency and help 
mitigate such risk.
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 Preventive or reactive measures
 At present, the Company has sought to identify ways to mitigate the risk of generating sales from only a 
limited number of main products by increasing the capability of the research and development team and the development 
of new products by increasing the number of staff with knowledge and expertise together with organization of study 
trips to gain knowledge on the development of new products. In addition, the Company’s team has embarked on 
negotiations with business partners who are product owners to jointly develop products that provide mutual trade 
benefits, which may be in the form of contract manufacturing by the business partners with the Company being 
responsible for marketing, sales planning and distribution or in the form of joint investment from product development 
to all expenses for marketing, sales and distribution. With the above courses of action, the Company is confident that 
it can mitigate the risk and increase the opportunity for strong growth of the business in the future.
 4.  Risk of Non-Renewal of Distribution Agreements
 In the business of serving as a distribution agent, the Company will jointly discuss the operational guidelines 
with its business partners for mutual benefit and long-term goals.  However, the distribution agreement is a vital tool 
for the distribution business with maturities of 3-5 years and clearly defined renewal terms. The Company may be at 
risk from the business partners not renewing the agreements, which will cause it to lose revenue from the distribution 
of those products.  In addition, there may be a chance that on the renewal of the agreement the other party may 
request amendments of the conditions or terms of the agreement that could cause the Company to lose benefits or 
receive lower returns. The Company has taken various measures to reduce the possibility of such occurrences and 
strived to restrict the impact to the overall business operation to be at the minimal level.
 Preventive or reactive measures
 In operating with its business partners, the Company emphasized on the consideration of mutual interests 
and goals in the long term and on holding regular consultations with these partners on the operation. Also, the Company 
must strictly abide and comply with the terms and conditions of the agreement. In addition, the continuous long-term 
collaboration between the Company and its business partners must be developed into a close business alliance so 
as to gain their trust to renew the agreement and ensure that the Company receives appropriate compensation for 
distribution services. Apart from trying to jointly build sustainable business operations with its existing business partners, 
the Company has set up a unit to seek new business partners or alliances that focus mainly on doing business together 
over the long-term, which should also be beneficial for the above risk.
 In the past several years, the Company’s sales have grown continuously from both the sale of products 
directly manufactured by the Company and the distribution of products of many business partners. However, sales 
growth has not been fully achieved as the Company’s main products are limited to only a few brands and there is a 
need to rapidly increase the number of brands.

Food Product Manufacturing Business
 1.  Risk of Raw Material Price and Supply Fluctuation
 Products manufactured by the Company’s subsidiaries depend on major raw materials like tuna and frozen 
fish meat. These raw materials come from nature making their supply dependent on seasonality, weather, natural 
phenomena, natural disasters, etc. and their prices to increase/decrease according to the amount of market supply 
and demand. Additionally, prices of such materials may also be indirectly affected by various external factors that 
cannot be controlled, such as oil price, exchange rates or even new laws and regulations of business partner countries. 
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There are also restrictions on raw materials from the sea that must be sourced correctly according to the European 
Union's IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) regulation and with more care. In the future, the coverage 
will also be widened to cover products sold within the country.  These factors all directly affect the changes in the 
purchasing price and production cost of the subsidiaries.
 In their past operations, the subsidiaries have been able to restrict the impact of such risk at an acceptable 
level and have guidelines to prevent and cope with such risk as detailed as follows.
 Preventive or reactive measures
 1)  Seek for new additional sources of raw materials.
 2)  Develop new products that use a smaller proportion of marine raw materials.
 3)  Develop new pet food products that utilize a greater variety of raw materials, such as beef, chicken, lamb 
and vegetables, of human grade and are traceable in order to create added value.
 4)  Enter into short-term future trading contracts of 3 months and maintain larger stocks during periods of 
expected shortage.
 2.  Risk of Exchange Rate
 As the subsidiaries derive revenue from exports, the volatility of the exchange rate unavoidably impacts on 
the subsidiaries’ operational results. Revenue from exports is mainly in US dollars, therefore, these businesses must 
find ways to protect against risk of exchange rate (especially in cases of high fluctuation of exchange rates) so as to 
minimize the effect on revenue and profitability. In the past year, the subsidiaries have managed the risk of exchange 
rate well in spite of the relatively high volatility of the exchange rates. 
 Preventive or reactive measures
 Although the subsidiaries have revenues in foreign currencies, at the same time they also have expenses in 
foreign currencies, which are cost of raw materials and packaging that must be imported from overseas. The companies 
have a risk management approach to control the risk by scheduling payment for the purchase of products to be at 
the same time as the receipt of payment for goods sold (Natural Hedge). In addition, they have sufficient foreign 
exchange forward contract facilities from financial institutions in order to protect against the risk. Furthermore, they 
closely monitor the movement of exchange rates and related news and have opened foreign currency deposit accounts 
(FCD) in US dollars in order to mitigate the risk of exchange rate fluctuation.
 3.  Risk of Reliance on Major Customers and Export Market in Japan
 In the past year, a subsidiary, Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI) that exports tuna and pet food products, 
was affected by the global economic crisis, especially in Japan where its major customers were affected by the 
economic recession and the Japanese government’s Yen devaluation policy that caused a reduction in the export 
volume of products to Japan. However, the subsidiary (PCI) expanded its export market to more customer groups in 
other countries in various continents, making it possible to mitigate the impact from this risk.
 Preventive or reactive measures
 The subsidiary continues to focus on measures to reduce the level of dependence on major customers in 
Japan with the distribution of goods to more continents, as well as emphasizes on creating and developing its own 
brands to be stronger to help mitigate the impact of the risks mentioned above.
 4.  Risk of Trade Agreements and Stricter Regulations
 Trade agreements, both multilateral and bilateral agreements, may not be beneficial for medium and small 
companies in terms of competition. For example, the entrance into the JTEPA (Japan–Thailand Economic Partnership 
Agreement) to liberalize and facilitate trade of goods and services between the dialogue partners may result in the 
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subsidiary being at risk from such agreement, especially on the rule of origin of products that states that the tuna must 
be caught by fishing vessels of Thai nationality or the nationality of the dialogue partner or by vessels registered as 
members of the IOTC (Indian Ocean Tuna Commission). As in the Thai territorial waters there is no tuna, the subsidiary’s 
main raw material, its purchase and the implementation of such rule of origin have limitations and may result in the 
failure of the subsidiary’s tuna products exported to Japan to receive much benefit from the JTEPA and its income 
from such export to decrease.  In addition, there are restrictive measures on trade with the European Union (EU) as 
the EU has issued the IUU regulation to prevent/combat and eradicate illegal, unreported and unregulated fishing so 
that fish used to produce the goods exported to the EU are caught using correct processes and must not use illegal 
labour, such as forced and child labour. There is also a need to abide by the rules and laws of the related countries, 
such as laws on the environment and wastewater treatment system that are regulated by the Ministry of Industry, the 
Ministry of Natural Resources and Environment, the Marine Department, the Ministry of Transport, etc. In fishing and 
the use of labour in the fish business, it is necessary to comply with the regulations of the Department of Fisheries, 
the Ministry of Agriculture and Agricultural Cooperatives, as well as the regulations of the Department of Employment 
and the Department of Labour Protection and Welfare of the Ministry of Labour.
 However, the Company operates its business in accordance with the various regulations of its business 
partner countries and government agencies and also monitors the progress of the relevant regulations, allowing it to 
control such risk at a level that permits continuous business operation.
 Preventive or reactive measures
 Apart from the implementation of the aforesaid risk management measures, the Company has plans to study 
the regulations of the new business partner countries in the future and also to collaborate closely with government 
agencies, such as the Department of Fisheries and Department of Livestock Development, along with suppliers who 
are close business partners by making planned visits to these suppliers. In addition, the Company strives to increase 
exports to other countries, such as Europe, Australia, the United States, etc. and to use raw materials with domestic 
origin in expanding exports to other countries, including in Europe, Australia and the United States in order to diversify 
the risk.

ANNUAL REPORT 2016  PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED 221



Shareholdings Structure 
and Management

SECURITIES AND SHAREHOLDING STRUCTURE 
 1. REGISTERED AND PAID-UP CAPITAL 
 As at December 31, 2016, the Company has registered capital of Baht 598,245,300 of which the paid-up 
capital amounts to Baht 598,245,300 divided into ordinary shares of Baht 598,245,300 worth Baht 1 each. 
 2.  SHAREHOLDERS 
  1)  TOP 10 SHAREHOLDERS 
   Details of the top 10 shareholders whose names are shown in the shareholder register as of 30 
December 2016 are as follows: 

 NAME  NUMBER OF SHARES  SHAREHOLDING % 

 1. Premier Fission Capital Co., Ltd.*   295,970,000  49.47 
  - Premier Fission Capital Co., Ltd.  295,950,000   49.47 
  - Miss. Tipchaya  Phongsathorn  20,000   0.00 
 2. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  40,578,100  6.78
 3. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C 
        PANGOLIN ASIA FUND  26,745,800  4.47
 4. STATE STREET TRUST COMPANY CANADA   19,691,398   3.29 
 5. Thai N V D R Co., Ltd  15,488,104  2.59
 6. NORTRUST NOMINEES LTD – NTGS CL AC  13,988,862  2.34
 7. CHASE NOMINEES LIMITED   12,948,229   2.16 
 8. Santi  Singwangcha  11,474,400  1.92
 9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED   10,806,200   1.81 
 10. Mr.Apisit Panpruk   5,900,000   0.99 
  Total Major Shareholders   453,591,093   75.82 

*  including the 20,000 shares owned by Miss. Tipchaya  Phongsathorn  as  she is a major shareholder of Premier  
Manufacturing Co., Ltd. that holds 99.84% shares of Premier Fission Capital Co., Ltd. 
  2) PERCENT SHARES IN MINOR SHAREHOLDERS (% FREE FLOAT) : 41.85 
  3) MAJOR SHAREHOLDERS WHO ARE RELATED PERSONS 

PARTICIPATING IN THE COMPANY MANAGEMENT ARE AS FOLLOWS:
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 NAME TYPE OF BUSINESS RELATED PERSONS

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

  4)  AGREEMENT BETWEEN MAJOR SHAREHOLDERS 
   The company has no shareholders’ agreement 
  3.  ISSUANCE OF OTHER SECURITIES 
   - None - 

MANAGEMENT STRUCTURE 
 1.  BOARD OF DIRECTORS 
  As at 31 December 2016, the Board of Directors consisted of 10 directors as follows: 

 LIST OF BOARD POSITION ATTENDANCE/TOTAL  ATTENDANCE OF ATTENDANCE OF 
 OF DIRECTOR  NUMBER OF AUDIT’ COMMITTEE SHAREHOLDERS’
   MEETING MEETING/TOTAL MEETING/ TOTAL
    NUMBER OF NUMBER OF
    MEETINGS(TIMES)  MEETINGS (TIMES)

 1.  Mr. Vichien Phongsathorn Chairman  5/5  -  1/1 
 2.  Mr. Katiya Greigarn  Independent Director  5/5  9/9  1/1
   and Chairman of the 
   Audit Committee 
 3.  Mr. Wichai Hirunwong  Independent Director  5/5  9/9  1/1
   and Member of the 
   Audit Committee 
 4.  Miss Naengnoi Chai-onnom  Independent Director  5/5  9/9  1/1
   and Member of the 
   Audit Committee 
 5. Mrs. Duangthip Eamrungroj  Director  5/5  -  1/1 
 6. Mrs. Nangnoi Bunyasaranand  Independent Director  5/5  -  1/1 
 7. Mr. Suradej Boonyawatana  Director  5/5  -  1/1 
 8. Mrs. Pensri Dettingeng  Director  5/5  -  1/1 
 9. Mr. Somchai Choonharas  Director,  5/5  -  1/1
   Chief Executive Officer  
 10. Mr. Piya  Smutkochorn Director, 3/5 - -
   Managing Director

ANNUAL REPORT 2016  PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED 223



  † Director number 10 Mr. Piya Smutkochorn was appointed as a director of the Company by resolution 
of the Annual General Meeting of Shareholders for 2016 held on 21 April 2016 and was absent for one meeting due 
to overseas travel that has been planned in advance.
  Mr.Teerapol Juthapornpong - Corporate Secretary served as the Secretary of the Board of Directors and 
Secretary of the Audit Committee Secretary. A profile of Mr. Teerapol Juthapornpong is presented in Profiles of Directors 
and Executives. 
 AUTHORIZED DIRECTORS 
 Mr. Vichien Phongsathorn, Mrs. Duangthip Eamrungroj, Mr. Somchai Choonharas, Mr. Suradej Boonyawatana  
Mrs. Pensri Dettingeng and Mr. Piya  Smutkochorn with any two directors of the six directors signing jointly with the 
Company’s seal affixed. 
 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 by shareholders. 
 SCOPE OF RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS 
 1.  Administer the corporate affairs in compliance with all relevant laws and regulations, the Company’s 
objectives and Articles of Association, including the resolutions of the shareholders’ meetings, except for issues where 
the approval of the shareholders’ meeting is required prior to implementation, such as issues that by law requires the 
resolution of the shareholders’ meeting, related transactions, acquisition or sale of substantial assets according to the 
criteria of the Stock Exchange of Thailand or as determined by other government agencies, etc. 
 2.  Review and approve Consider and approve major issues, such as policies, strategies, plans and budgets, 
organization structure, authority of the management, corporate governance policies, and other issues as prescribed 
by the Stock Exchange of Thailand or by law annually. 
 3.  Supervise the management to act in accordance with the approved policies, strategies, 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 related notifications, rules and/or regulations, 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, and Chief Executive Officer . 
 6.  Install reliable accounting, financial reporting and financial audit systems, as well as oversee the 
establishment of efficient and effective internal control and internal audit systems. 
 7.  Ensure that the Company has a comprehensive risk management system and process, with effective 
reporting and monitoring. 
 8.  Report on the execution of the Board of Directors’ responsibilities in the preparation of the financial 
statements, which is to be presented together with the report from the independent auditor in the annual report. 
 9.  Protect fairly the benefits of the major shareholders and minority shareholders according to their rights; 
provide equitable treatment of major shareholders and other stakeholders with consideration for the avoidance of 
conflict of interest; 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. However, it is prescribed that in a transaction where a director or any other person may have a conflict 
of interest with the Company or its subsidiary (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 the 
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director(s) or appointee(s) in the approval of transactions with potential conflict of interest with the Company or its 
subsidiary. Approval from the shareholders’ meeting is required for related transactions and the acquisition or sales of 
substantial assets of the Company as stipulated by the requirement of the Capital Market Supervisory Board. 
 AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF THE PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS 
 The President of the Board of Directors has duty and responsibility for the management of the Company’s 
business in accordance with the Board of Directors’ assignments including the following duties: 
  1).  Consider and screen the policy, strategic framework and budget, management structure as well as 
management authority of the Company prior to presenting them to the Board of Directors for further approval. 
  2).  Supervise and pursue the Company’s management in accordance with the policy, strategic framework 
and budget approved. 
  3).  Have authority to conduct business operations and approve of expenditure in the scope determined 
within the managerial authority of the Company. 
  4).  Perform duty as assigned by the Board of Directors and/or the Audit Committee. 
 2.  MANAGEMENT TEAM 
  As of 31 December 2016, the management team consisted of 6 members as follows: 

LIST OF MANAGEMENT TEAM

 Premier Marketing Public Company Limited POSITION

 1. Mr. Somchai Choonharas  Chief Executive Officer 
 2. Mr. Piya Smutkochorn  Managing Director 
 3. Mr. Suthep Vangtal  Sales - Advisor 
 4. Mr. Pornsak Sinkanarak  Deputy Managing Director - Marketing1 
 5. Mr. Choocheep Auekarn  Deputy Managing Director - Personnel   
    and Administration 
 6. Mr. Ragsagul  Charoenwong Deputy Managing Director- Accounting   
    and Finance
 7. Mrs. Sopaporn Leungamornnara  Assistant Managing Director - Accounting  
    and Finance 
 8. Miss Malee Sukareechai  Assistant Managing Director - Marketing 2 
 9. Mr. Pitoon Pungvirawat  Assistant Managing Director - Sales 

 Mr. Suthep Vangtal who held the position of Deputy Managing Director - Sales until 30 April 2016 currently 
holds the position of Sales  - Advisor.

 Premier Canning Industry Company Limited POSITION

 Mrs. Porntip Saowapak  Managing Director 

 Premier Frozen Products Company Limited POSITION

 Mrs. Porntip Saowapak  Managing Director
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 P.M. Food Company Limited POSITION

Mr. Somchai Choonharas  Managing Director

 Accordingly, the directors are appointed to have authority and responsibility to perform under the policy, 
strategy and objectives determined by the Board of Directors. 
 AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
 The Chief Executive Officer has the authority and duty to manage the affairs of the Company and its subsidiaries 
as assigned by the Board of Directors, which include the following matters and businesses:
  1)  Plan the overall image and consider and scrutinize policies, strategies, plans and budgets, structure 
of administration and various scopes of authorities of the Company and its subsidiaries for proposal to the Board of 
Directors for endorsement. 
  2)  Supervise and monitor the operations of the Company and its subsidiaries to be in accordance with 
the approved policies, strategies, plans and budgets. 
  3)  Have the power to execute and approve all expenditures within the scope prescribed by the 
Company’s delegation of authority manual. 
  4)  Monitor and maintain the core values of the organization. 
  5)  Perform any other duties assigned by the Board of Directors and/or the Audit Committee. 
  However, the Chief Executive Officer’s administrative power, including the delegation of such authority 
to other persons as deemed appropriate, excludes the administrative power or authorization that empowers the Chief 
Executive Officer or the appointee to approve any transaction in which he/she or related persons may have conflicts 
of interests with the Company or its subsidiary, or any other transaction not carrying out under normal business practice. 
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. 
 AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES OF THE MANAGING DIRECTOR 
 Managing Director has authority to manage the company business assigned by the Director, including following 
tasks; 
  1)  Administer and/or manage the company’s daily activities. 
  2)  Prepare policies, strategies, plans and budgets, structure of administration and various management 
authorities of the Company for scrutinization by the Chief Executive Officer for further proposal to the Board of Directors 
for endorsement. 
  3)  Operate and manage the Company’s businesses according to the approved policies, plans and 
budgets. 
  4)  Have the power to execute and approve all expenditures within the scope prescribed by the 
Company’s delegation of authority manual. 
  5)  Develop the quality and effectiveness of the organization and personnel continuously. 
  6)  Be the person authorized to manage the affairs of the Company as prescribed by its delegation of 
authority manual. 
  7)  Monitor and maintain the core values of the organization. 
  8)  Perform any other duties assigned by the Chief Executive Officer. 
  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 conflicts of interests 
with the Company or its subsidiary, or any other transaction not carrying out under normal business practice. The 
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approval of such transactions must be proposed for consideration and approval from the Board of Directors’ meeting 
and/or the shareholders’ meeting as stipulated in the Articles of Association or by any relevant law. 
 3.  COMPANY SECRETARY 
  The Board of Directors have a resolution to appoint Mr. Teerapol Juthapornpong as the Corporate Secretary 
as of February 21, 2013 in order to perform in relation to the meetings of the Shareholders Meetings, the meeting of the 
Board of Directors and the Sub-Committees as well as to support the corporate governance in accordance with the 
standards of corporate governance. The profile of Mr. Teerapol Juthapornpong is shown in details related to his directorship 
and management. As such, the Corporate Secretary must have the qualifications and responsibilities as follows: 
  QUALIFICATIONS 
  1)  Must possess basic knowledge of the principles of laws and regulations of regulatory agencies 
related to the public limited companies laws and the securities and exchange laws. 
  2)  Must have knowledge and understanding of the principles of good corporate governance and the 
good practices in corporate governance. 
  3)  Must have knowledge in the various businesses of the Company and good communication skills, 
which are supplementary qualifications that assist the Corporate Secretary in efficiently carrying out his duties. 
  ROLES AND RESPONSIBILITIES 
  The main roles and responsibilities of the Corporate Secretary are to support the Board of Directors regarding 
regulatory requirements. The specific roles and responsibilities of the Corporate Secretary include the following duties: 
  1)  Manage the Shareholders Meetings, the Board of Directors Meetings and the related Sub-Committees 
Meetings as appointed by the Board of Directors by complying with law, the Articles of Association of the Company, 
and the Charters of each committee and the good practice. 
  2)  Inform the related executives of the resolutions and policies of the Board of Directors and shareholders 
and monitor the implementation through the Managing Director of such resolutions and policies. 
  3)  Provide advice and preliminary recommendations to the Board of Directors and the committees 
appointed by the Board on statutory matters, regulatory practices and desirable practices related to corporate governance. 
  4)  Ensure that the Corporate Secretary’s unit is the center for corporate data, such as the juristic 
person registration certificate, Memorandum of Association, Articles of Association, shareholder’s register and licenses 
for various types of businesses. 
  5)  Supervise the disclosure of information and reports under his responsibility to the regulatory agencies 
in accordance with the law, regulation and policy on the disclosure of information and news of the Company. 
  6)  Contact and communicate with the general shareholders to inform them of their various rights. 
  7)  Provide news and information to the directors on issues related to the business operations of the 
Company to support them in the execution of their duties. 
  8) Arrange for advice to be provided to the newly appointed directors. 
 4.  REMUNERATION OF DIRECTORS AND EXECUTIVES 
  The Company has a policy to remunerate the directors and executives at a level that is appropriate with 
consideration of the Company’s performance and by comparison with companies within the same industry, as well as 
the appropriateness to the duties and responsibilities of each director and executive 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. 
  (1) MONETARY REMUNERATION 
   (A) REMUNERATION OF DIRECTOR 
   The annual general meeting of shareholders for the year 2016, held on 21 April 2016, passed a 
resolution to pay remunerations to directors as follows :
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 Board of Directors  2016

Board of Directors Meeting Allowance 

 - Chairman (Baht/time) 24,000
 - Chairman (Baht/person/time)  17,000

Audit Committee Meeting Allowance 

 - Chairman (Baht/time) 24,000
 - Directors (Baht/person/time) 17,000

Bonus 
 - Chairman of the Board of Directors (Baht/time) 330,000
 - Chairman of the Audit Committee (Baht/time) 500,000
 - Audit Committee (Baht/time) 460,000
 - Non-audit Committee (Baht/person/time) 310,000
Other benefits  - None -

 In 2016, remuneration was paid to the directors of the Company, in the form of meeting allowance and directors’ 
reward for the number of attendance and paid remuneration to the Audit Committee in the form of meeting for the number 
of attendance allowance as follows:

    REMUNERATION (BAHT) 

 NAME  POSITION      Meeting Allowance  Directors’
   Board Of Audit Pension TOTAL 
   Director Committee  (Baht)

1. Mr. Vichien Phongsathorn  Chairman  -  -  -  - 
2. Mrs. Duangthip Eamrungroj  Director  -  -  -  - 
3. Mr. Somchai Choonharas  Director,  -  -  -  - 
    Chief Executive Officer  
4. Mr. Suradej Boonyawatana  Director  -  -  -  - 
5. Mrs. Pensri Dettingeng  Director  -  -  -  - 
6. Mr. Piya  Smutkochorn Director,  - - - -
    Managing Director
7. Mr. Katiya Greigarn  Independent Director  85,000  192,000  500,000  777,000
    and Chairman of the 
    Audit Committee 
8. Mr. Wichai Hirunwong  Independent Director  85,000  136,000  460,000  681,000 
    and Member of the 
    Audit Committee 
9. Miss Naengnoi Chai-onnom  Independent Director  85,000  136,000  460,000  681,000
    and Member of the 
    Audit Committee 
10. Mrs. Nangnoi Bunyasaranand  Independent Director  85,000  -  310,000  395,000
    Total     2,534,000 

Remark : * executive director, do not receive remuneration
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   (B) EXECUTIVES 
   In 2016, the Company remunerated the executives in the form of salary and bonus as follows:

   REMUNERATION  2016
  NO. OF EXECUTIVES REMUNERATION (BAHT) 

Salary and bonus  9  34,671,209.98

  (2) OTHER REMUNERATION 
   (A)  OTHER REMUNERATION FOR THE DIRECTORS 
    - None - 
   (B)  OTHER REMUNERATION FOR THE EXECUTIVES 
    PROVIDENT FUND 
    The Company has established a provident fund for its executives and employees with the 
contribution of the Company. The fund is added by % of salary determined by company. In 2016, the Company made 
contributions to the provident fund for a total of 9 executives, totaling 1,904,104 Baht. 
  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 includes 
management and policy planning, accounting and finance support, business development and investment, system and 
data, human resources development and public relations. 
   The purpose of outsourcing the management and administrative support functions is to centralize 
these functions within the Premier Group of companies. The expenses are shared by group companies according to 
the amount of services required by each company, which helps to reduce operating costs, as the companies do not 
have 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 PM 
471,500 Baht per month, a monthly basis with PMF and PCI 432,200 Baht per month and PFP 157,200 Baht per month. 
PFC calculated the fees based on the distribution of costs and expenses of the group companies by taking many 
factors into consideration, namely, the revenue, 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 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 it subsidiaries, the Company shall always present the proposed amendments to the Audit Committee for consideration 
and approval prior to entering into a new agreement.
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 5.  PERSONNEL 
  In the operation of the Company’s business as a manufacturer (subsidiaries) and a distribution agent 
(PM) of consumer products, personnel is an important key factor that has enabled the Company to maintain its 
continuous growth, although in the past 3-5 years the local economy has receded and stabilized. The care and placing 
of importance on personnel at all levels is the key, starting from the recruitment process to personnel development, 
payment of incentive compensation based on performance and the provision of good quality of life to the employees. 
As at 31 December 2016, the Company had a total of 347 employees and paid total remuneration of 203 million Baht 
to its employees, which included salary, overtime pay, cost of living allowance, bonus, financial support, social security 
contribution, provident fund contribution, etc. The subsidiaries paid the same types of remuneration as the Company 
to its employees, totaling 226 million Baht (excluding incentives and commission that are considered cost of sales).
  In terms of the annual salary adjustment, the Company determined a personnel remuneration policy that 
corresponds with its operating result.

 NUMBER OF EMPLOYEES PM PCI PFP PMF  PM SE  TOTAL 
 AND REMUNERATION IN 2016  (SUBSIDIARY) (SUBSIDIARY) (SUBSIDIARY) (SUBSIDIARY)

Executives  - Male (persons) 7 - - 1 2 10
               - Female (persons)
Operation and support staff
              - Male (persons) 158 169 3 93 1 424
              - Female (persons) 180 329 8 234 2 753
Total  (persons) 347 499 11 328 6 1,191
Employee remuneration (million Baht) 203 110 3 112 1 429

  HUMAN RESOURCES POLICY
  The Company has a policy to continuously promote and develop its human resources at all levels and 
have prepared human resources development guidelines in accordance with all its 5 core values and the direction of 
business growth. Implementation guidelines have been defined for the working system and human resources as follows:
  1)  Working System Development Plan
   As the Company’s personnel are starting to reach the retirement age, therefore, in order to create 
confidence in the working system, the Company has implemented the ISO9001:2008 quality management system. All 
units have prepared clearly defined working standards, which allowed the work system to be carried out under the 
plan-do-check-action method in all work processes that resulted in the continuous improvement of work efficiency.
  2)  Personnel Competency Development
   In preparing its personnel to achieve to its main policy, the Company focused on human resources 
development at all levels in 3 main ways as follows:
   2.1)  Core Competency
   2.2)  Managerial Competency
   2.3)  Functional Competency
   Each employee in each function will receive knowledge, skill and ability development in line with 
the responsibilities of the job in order to allow them to perform their duty with maximum efficiency and at full capacity 
so as to achieve work effectiveness and to have the same standards.
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PM

PMF

PCI

3 Core Competency Courses  
 Number 12 Courses
 Number of Participants 335  Persons

3 Managerial Competency Courses
 Number 12 Courses
 Number of Participants 59  Persons

3 Functional Competency Courses
 Number 70 Courses
 Number of Participants 380  Persons

3 Managerial Competency Courses
 Number 12 Courses
 Number of Participants 8  Persons

3 Functional Competency Courses
 Number 55 Courses
 Number of Participants 328  Persons

3 Core Competency Courses  
 Number 23 Courses
 Number of Participants 313  Persons

3 Managerial Competency Courses
 Number 11 Courses
 Number of Participants 132  Persons

3 Functional Competency Courses
 Number 62 Courses
 Number of Participants 347 Persons

14.40 %

8.59 %

35.05 %

29.54 %

12.12 %

56.06 %

91.41 %

52.83 %

 In 2016, the Company and its subsidiaries have carried out competency development for its personnel in 
many areas, with consideration and accordance with the organization’s core values as follows:

 † PM’s employee training under the plan in 2016 equaled 21.53 per person 

   † PMF’s employee training under the plan in 2016 equaled 20.47 per person

   † PCI’s employee training under the plan in 2016 equaled 44.43 per person
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   In 2016, the Premier Group of Companies collaborated with Gallup Inc. in the development of  
a Performance Management System (PMS) to measure and evaluate the performance of its personnel consistently and 
in the same direction in all business groups, which can be used as the principle and guideline for human resources 
development. The Group’s core values have been integrated into this performance management system and help to 
define and guide the personnel of Premier to know the expected behaviour that will lead to a sustainable organizational 
culture.  

  3)   Knowledge Management
    From the continuous development of the working system under the ISO 9001:2008 standard,  
the Company and its subsidiaries have prepared the following:

MANUAL (VOLUMES)

Quality 
Procedures

Work In

PM PMF PCI PFP

 1 2 8 1

 31 53 56 39

 31 131 150 77

 4)   Career Path and Succession Planning
  In order to prepare the personnel adequately, both quantitatively to sufficiently meet demands and 
qualitatively, each employee shall be developed according to the individual development program.  In 2016, the Company 
and its subsidiaries collaborated with the National Institute of Development Administration (NIDA) in developing a 
Managerial Competency course for executives in key positions in each business unit, totaling 25 persons, in line with 
the Career Path & Succession Plan. 
 5)   Care for Personnel under the Core Values
  With determination in its operation in 2016, the Company has taken care of its employees based on its 
core values so that they continuously live well and happily by placing importance on looking after and paying attention 
to its employees in their capacity as its key stakeholders. To jointly create a happy work environment that is conducive 
to work happiness, the “Happy Workplace : Happy 8” concept and the “Khon Samran Ngarn Samret (Happy Time & 
Happy Hour)” project have continuously been employed as operational tools. Such project received a 79% satisfaction 
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rating from the employees. The Company also builds participation and raises awareness of the employees that will 
lead to factors that create sustainability through a core value working team on the 4 areas (ESGW):

Environmental Mission to raise awareness about the environment, promotion of sustainable 
use of resources, energy conservation, as well as ways to perform tasks in an environmentally 
friendly manner that will lead the Company to becoming a green organization in the future. 
In 2015, the Premier Go Green project was organized to provide knowledge and campaign 
on energy usage, through to increase green areas in the workplace.
Social  Mission to create social awareness among employees through furthering the social 
work carried out by the Premier Group through various foundations. In 2016, a Premier 
volunteer project was organized to create a network to promote volunteer work and 
participation in social activities.
Governance Mission to cultivate consciousness of good governance and transparency in 
the organization and encourage participation by expanding alliances against corruption in 
the business chain.  In 2016, the do good deeds project was organized to create awareness 
and understanding of the anti-corruption policy for the employees and to invite and encourage 
business partners to become allies in fighting corruption together.
Well-being Mission to foster a good quality of life by encouraging employees to choose  
a better way of living by emphasizing on preventive measures so that the employees have 
good health, such as change of consumption behaviour to eat only healthy food and work 
safety.  In 2016, the heath day and health corner projects were organized for the employees 
to change their consumption behaviour with free provision of brown rice and fresh fruits 
every Friday, together with the organization of the office syndrome prevention project, the 
safe driving project, etc.

   Plans/Guidelines for Human Resources Development in 2017
  To achieve continuous and sustainable human resources development, the Company focused on the 
following operating guidelines:
  1.  Development of the work system through the Smart Office project in all work processes, as well as 
improvement of the work system with the aim to increase work efficiency.
  2.  Development of the human resources to prepare the personnel, both quantitatively to sufficiently meet 
demands and qualitatively in accordance with the competency of each function where all employees in all positions 
of both the Company and its subsidiaries will receive a competency review/assessment covering every position prior 
to development under the Individual Development Program (IDP).
  3.  Development of human resources still focuses along the 3 main ways of core competency, managerial 
competency and functional competency. In order to develop the competency of the employees to meet the operational 
goals the development target has been set as at least 18 hours/person/year.
  4.  In order to improve the efficiency of the work system even further by 2017, each work segment has 
been assigned to develop the quality system of their segment in preparation for the transition from the requirements 
under ISO9001:2008 to ISO9001:2015.
  5.  Ensure employee well-being through coordination by the joint working group on the core values of 
the Premier Group of Companies along with the plan for mutual caring based on being “People of the Same Family” 
so as to jointly create a work environment conducive to continuously work happily through the “Happy Workplace” 
project in order to create sustainable success together.
  6.  Adhere to the principles of integrity and ethics, promote and participate in activities that support the 
good traditional Thai ways and activities that are beneficial to society and the environment, as well as abide by and 
comply with the anti-corruption policy manual.
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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 shareholders equally with fairness to all parties. 
  4.  Comply with the requirements of all relevant laws and regulations and business ethics in order to protect 
the rights of all groups of stakeholders. 
  5.  Organize the structure, duties and responsibilities of each group of directors clearly. 
  The Company’s good corporate governance policy adheres to the Principles of Good Corporate Governance 
for Listed Companies B.E. 2555 (2012) promulgated by the Stock Exchange of Thailand, which covers 5 categories of 
principles as follows: 
  CHAPTER 1 THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS 
  The Company recognizes and places importance on the various basic rights of the shareholders, both as 
investors in securities and as owners of the Company, by defining the guidelines to encourage the exercise of 
shareholders’ rights as follows: 
  1.  SHAREHOLDERS’ MEETING 
   1.1  The Board of Directors has a policy to support or encourage all groups of shareholders, including 
institutional investors, to attend the shareholders’ meetings and exercise their rights, which covers the basic legal 
rights, i.e. obtain a share in the profit of the Company; buy, sell or transfer shares; obtain adequate news and information 
on the Company; and participate and vote in the shareholders’ meetings to elect or remove directors, approve the 
remuneration of directors, appoint the external auditor and determine the audit fee, and make decisions on any matter 
that affects the Company, such as dividend payment, determination or amendment of the Articles of Association and 
Memorandum of Association, capital decreases or increases, and the approval of extraordinary transactions. 
   1.2  The Company has provided information on the date, time, venue and agenda, with rationale and 
explanation for each agenda item or resolution requested, in the notice of the annual general meeting or extraordinary 
general meeting of shareholders or attachments to the agenda. The Company has refrained from any action that limits 
the opportunity of the shareholders to study the information on the Company. The details of which are as follows: 
    1.2.1 The Company does not undermine the rights of the shareholders to study the Company’s 
information that must be disclosed according to various requirements and to attend the shareholders’ meeting. For 
instance, the Company does not abruptly distribute documents containing additional important information in the 
meetings, add new agenda items or alter sensitive information without prior notice to the shareholders, not provide 
shareholders with the right to pose questions to the Board of Directors in the meeting, restrict the right to attend of 
shareholders who come late for the meeting, etc.
    1.2.2  The Company has provided information as to the date, time, venue and agenda of the meetings. 
Each agenda item of the shareholders’ meeting is set as individual subjects and the objective and rationale of each 
agenda item is clearly defined. Adequate information is provided for decision-making as follows: 
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     a.  Agenda for appointment of directors 
          1)  Preliminary information of the nominated person, such as title, name, age, type  
       of director, educational background, experience, 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. 
         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.
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   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. 
   However, the shareholders can download the proxy from the company's website. The company is required 
to provide revenue stamp to the shareholders to seal on the proxy. In addition, the shareholders who attend the meeting 
after the chairman opened a meeting have a right to vote on the under consideration agenda, without determination 
by vote and regard as the meeting quorums. Unless the there is an agreement otherwise. 
  2.  PROCEDURES ON THE SHAREHOLDERS’ MEETING DATE 
   2.1  The Board of Directors encourages the use of technology with the shareholders’ meetings, including 
registration of the attending shareholders and vote counting and reporting, so that the meeting can be conducted 
quickly, accurately and precisely. 
   2.2  Directors’ Attendance at Shareholders’ Meetings 
    2.2.1  All directors should attend the shareholders’ meetings. 
    2.2.2  In the case where 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. 
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    2.2.3  The shareholders are presented with the opportunity to pose questions to the chairpersons of 
the various committees on matters in which they are involved.
   2.3  In the shareholders’ meeting, voting is made separately for each item in the case of several items in 
an agenda, such as the election of directors. 
   2.4  The Company has in place a process for vote counting, storage of voting papers for every agenda 
item and full video recording of the meetings, which is disclosed on the Company’s website. The meeting and vote 
counting for every agenda item are conducted with transparency and accountability. 
   2.5 The Chairman has allocated adequate time for discussion and encourages the shareholders to express 
opinions and pose questions related to the Company to the meeting. 
  3.  PREPARATION AND DISCLOSURE OF THE MINUTES OF THE SHAREHOLDERS’ MEETINGS 
   3.1  The minutes of shareholders meetings records the explanation of the voting and vote counting 
procedures used to the meeting prior to commencement of the meeting, as well as the opportunity provided for the 
shareholders to raise issues and questions. It also records the questions and answers, the voting results for each 
agenda item of the number of shareholders approving, dissenting and abstaining, and the list of directors who attended 
or missed the meetings. 
   3.2  The Company discloses to the public the voting results and the minutes of the meeting on its website. 
The details of the practice are as follows: 
          3.2.1  Disclose the resolutions of the meeting separated into approving, dissenting or abstaining votes 
on the next working day. 
                   3.2.2. Disseminate the minutes of the meeting within 14 days from the shareholders’ meetings to 
serve as a channel for shareholders to express an opinion without having to wait for the next meeting. 
                   3.2.3  Post the videos of the shareholders’ meeting on the Company’s website. 
  4.  THE COMPANY PROVIDES MORE CARE TO THE SHAREHOLDERS THAN THEIR LEGAL RIGHTS by 
providing current important information on its website. 
   For the annual general meeting of shareholders for the year 2016, the Company held the meeting on 
April 21, 2016 at 14.00 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 144 shareholders attended the meeting in 
person and by proxy or 74.0783% of issued shares. 8 committee members have attended the meeting including 
Managing Director, Audit Committee Director, and 5 committee members. Top management of the company and 
subsidiary companies, top management of account, finance, and laws, company’s secretary, and account auditor also 
attended the meeting. 
   The Company assigned the Thailand Securities Depository Co., Ltd, which is the share registrar of the 
Company, to send the notice of the meeting together with the rules and procedures for attending the meeting and all 
relevant supporting information of the various agendas, which included adequate and clear opinions from the directors 
for each agenda item, to inform the shareholders prior to the meeting date. Such information in both Thai and English 
were also posted at least 30 days prior to the meeting date on the Company’s website www.premier-marketing.co.th 
so as to allow the shareholders time to review the information in advance of the date of the meeting. The minutes of 
the meeting was prepared and filed with the Stock Exchange of Thailand and disseminated on the Company’s website 
within 14 days from the date of the meeting for the shareholders to review. 
   In 2016, the Company was assessed for the management quality of its annual general shareholders’ 
meeting under the Annual General Shareholders Meeting (AGM) Assessment project organized by the Thai Investors 
Association together with the Office of the Securities and Exchange Commission and the Thai Listed Companies 
Association. The criteria used in the assessment covers the various steps in arranging the shareholders’ meeting before 
the meeting day, on the meeting day and after the meeting day. The Company received an “Excellent” rating with a 
full score of 100 points for six consecutive years. 

ANNUAL REPORT 2016  PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED 237



   The company did not comply with criteria in Section 1 ‘The Rights of Shareholders’ of Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies (CGR) in 2016 as followings;
   1. The company did not facilitate vote auditors in the shareholder meeting. Vote monitoring by independent 
parties cannot be fraud. However, the company has provided complete systems of vote count, vote documentation, 
and video recording. Details were disclosed in the company’s website. The meeting and vote counting were thus 
transparent and accountable. 
  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. 
  2.  PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORITY SHAREHOLDERS 
   2.1 The Board of Directors has clearly pre-determined the criteria for minority shareholders to propose 
additional agenda items in advance of the shareholders’ meeting date. In order to demonstrate fairness and transparency 
in considering whether the agenda items proposed by the minority shareholders should be included, the Company 
has the following criteria: 
    1)  All shareholders have the right to propose agenda items. 
    2)  Details of the supporting information for consideration. 
    3)  Criteria to determine inclusion/non-inclusion of the matter proposed as an agenda item. 
    4)  Channels through which to propose agenda items, such send a letter to the Board of Directors  
         that may be sent in advance through the Company’s website, by email, etc. 
    5) Period for proposing agenda items. 
    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.
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   2.2  The Board of Directors established procedures for minority shareholders to nominate candidates to 
serve as directors and to provide supporting information regarding the candidates’ qualifications and their consent in 
advance of the shareholders’ meeting date. The rules for nomination are as per the following topics: 
                      1) Nomination channel is by submitting a letter to the Board of Directors. 
    2) Nomination period is from 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 policies and 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 policy and 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.
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   At the general meeting of shareholders for the year 2016, there were no changes in the order of the 
agenda items or the addition of an agenda item and the meeting was not requested to consider any other matters 
other than those detailed in the notice of the meeting. 
   In addition, the directors and executives have reported their own holding and those of their spouse and 
minor children of the securirties of the Company to the Board of Directors or person assigned by the Board regularly 
every quarter. Such information has been disclosed to the Board and in the annual report. 
   The company did not comply with criteria in Section 2 ‘The Equitable Treatment of Shareholders’ of 
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) in 2016 as followings; 
   1. The company does not employ cumulative voting in member election. The company has appropriate 
recruitment system to hire qualified management personnel. It manages by concerning rights of the minority. 
   2. The company does not determine a policy that enforces directors and senior management to inform 
the committee for at least 1 day before stock trading. The company has regulations regarding the use of inside 
information. The committee and management shall not trade or transfer company’s securities for 1 month prior to 
disclosure of financial statements, and within 3 days after the disclosure of financial statements. Security trade in some 
cases is instant decision based on the information at that time. It is impossible to inform in advance. 
  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. 
    Regarding the policy on employee benefits, the Company has established supplementary employee 
benefits other than required by law i.e. the provident fund for employees as a tool to create motivation among employees 
to perform their tasks and to retain human resources with the Company in a long-term perspective.
The fund provides constant savings which will become a security for living after retirement. Further, the cooperative is 
a mechanism for saving and a source of fund in case of emergency. Group health insurance, group life insurance, 
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group accidental insurance, yearly medical check-up, first-aid room of the Company in assistance of medical doctors 
and professional nurses, library for employees, sports clubs, employee transportation vehicles, and financial benefits 
to assist employees for many occasions have been also provided. 
    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 supports and encourages the policy for free and fair trade competition with no 
monopolization or requirement for the business partners to sell only the Company’s products and has no trade and 
competition policy that employs any illegal and unethical means to obtain information of its competitors.
    The Company promotes trade competition under the rules of fair competition and does not discredit 
competitors through slandering or take any action without the truth and unjustifiably. Also, the Company is prepared 
to support and cooperate with its competitors on various matters that are beneficial to the consumers.
   6)  COMMUNITIES/SOCIETY 
    The Company has set the rules for the treatment of communities and society in its Code of Conduct 
for use as a guideline for practice by all employees as follows: 
    1)  Support activities that are beneficial to the communities and society as a whole and build a good 
     relationship with the communities in which the Company’s place of business is located. 
    2) Comply or ensure compliance with relevant laws and regulations. 
    3) Refrain from supporting or participating in transactions with any persons that are detrimental  
     to the communities and society. 
             4) Pay attention to and be responsible for rectifying any danger that society is apprehensive of  
     that may have been caused by the Company’s products/services or business operation. 
    5) Participate in the improvement of quality of life, build a harmonious society, develop virtue and  
     morality, preserve good traditions, and instill a strong sense of social responsibility and  
     volunteerism among the employees. 
   7)  ENVIRONMENT 
    1)  Refrain from any action that may damage the natural resources and the environment. 
    2) Comply or ensure compliance with laws and regulations related to the environment. 
    3) Refrain from supporting or participating in transactions with outside persons that threaten the  
     environment as a whole. 
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    4) Encourage the efficient use of resources and set policies on conservation of energy and other  
     resources through the adoption of energy-efficient technologies for use in the Company. 
    5) Promote employees’ knowledge on the environment, as well as organize in collaboration with 
the employees activities related to the environment. This is set as a policy with disclosure of the practices for the 
awareness of all concerned. 
   1.2  The Board of Directors has assigned the 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 PREPARATION 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 discloses the mechanisms to encourage the participation of employees in compliance with the afore-
mentioned policies. 
   2.2  The Board of Directors ensures that the Company prepares a sustainability 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. 
   In 2016, the Company have no significant dispute with the stakeholders. Moreover, the Company had 
practice in accordance with the related laws and regulations in order to take good care of the rights of such stakeholders. 
   1. In the General Shareholders’ Meeting for the year 2016, shareholders are entitle to the rights of giving 
suggestions and opinions for the Company’s business operation, as the owner of the Company, through independent 
director in advance. Every comment will be collected to propose to the Board of Directors to consider. In such meeting, 
none of the shareholders suggest or comment in advance.
   2.  In 2015, the company has allowed employee to determine saving rate in the provident fund to be 
suitable with individual age and income. It was to provide opportunities for employees, especially at operational level, 
capable to have savings. Also, the company has revised the contribution rate on the provident fund for high-range 
employees to provide saving source and guarantee the livelihood after retirement. and in the present year, 270 additional 
employees have become members, which is 81.08% of the employees eligible to apply for membership of the provident 
fund. 
   As well as campaigned for the employees to save money with the savings cooperative to promote savings 
through another channel.  At present, the Company has 255 employees who are members or 73.49% of its total number 
of employees.
    3. The Company does not have any violation against labour law, employment law, consumers law, 
competition law, environment law; has no action against violation of intellectual properties, fraud or business ethics 
misconduct. The statistic of accident rate, leave of absence rate, sickness from workplace rate are reported in the 
sustainable development report.
   4. The Company has compiled the sustainable development report on corporate social responsibility in 
a separated issues from the annual report. By using The Stock Exchange of Thailand’s corporate social responsibilities 
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guideline, under the vision, mission and Premier Group philosophy which is “The Premier Business, The Premier 
People, The Premier Society” and disclosed on the Company website. 
   5. The company committee has approved and enacted the anti-corruption policies on February 25, 2014. 
The company has been approved as a member of the Private Sector Collective Action against Corruption by the 
Committee of Private Sector Collective Action Coalition against Corruption on April 4, 2014. The company has prepared 
anti-corruption manual; from establishing policy, determining procedures, training to create a sense of integrity with 
ethic and morality, assessing the risks of fraud, monitoring and reviewing policy and procedures, as well as performance 
report. Policy and practices were transferred to its subsidiary to adopt similar manners. In 2016, the Company has 
filed for the renewal of its certification as a member of the Thai Private Sector Collective Action Coalition against 
Corruption (CAC), which is under consideration by the CAC Council.
   The Company failed to comply with the assessment criteria of the Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR) for the year 2016 under category 3 Roles of Stakeholders as follows:
   The Company did not prepare an integrated report as it believes that the disclosure of information in both 
its annual registration statement (form 56-1) and annual report in terms of content and essence is already complete 
and that it was unnecessary to prepare such a report.
  CHAPTER 4 DISCLOSURE AND TRANSPARENCY 
  The Board of Directors recognizes the importance of disclosure of information, both financial and non-financial,  
that is accurate, complete and transparent as stipulated by the regulations of the Securities and Exchange Commission 
(SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET), as well as other material information that may affect the price of the 
Company’s securities that influences the decision-making process of its investors and stakeholders. Information on 
the Company is disseminated to the shareholders, investors and general public through the channels of the SET and 
the Company’s website in Thai and English, which is constantly updated. 
  The Company has set guidelines on the disclosure and transparency of information as follows: 
  1.  DISCLOSURE OF INFORMATION 
   1.1 The Board of Directors has mechanisms to ensure that the information disclosed to the investors is 
accurate, not misleading and adequate for their decision-making as follows: 
    1.1.1  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 
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operations, the significant changes in the Company, including factors and events that affect the financial position or 
results of operations, and not just be presented with only the figures in the financial statements. 
   1.5  The Board of Directors stipulates that the audit and other fees of the auditor be disclosed in the 
Company’s annual report. 
   1.6  The Board of Directors stipulates that the following information be disclosed in the annual report: 
    1) Roles, duties and opinions from their work performance in the previous year of the Board of  
     Directors. 
    2) Roles, duties and opinions from their work performance in the previous year of the committees. 
    3) Number of meetings held and attendance record of each director in the previous year. 
    4) Record of training and ongoing professional education of the directors. 
   1.7  The Board of Directors discloses the 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; 
   (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); 

รายงานประจ�าปี 2559  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 244



   (22)  Annual investor relations plan.
   In 2016, the Company disseminated its annual report in both Thai and English within 120 days after the 
end of the fiscal year. The annual report was sent to the shareholders together with the invitation to the Annual General 
Meeting of Shareholders on 18 March 2016 and was made available on its website for downloading on the same day. 
The Company also disseminated the minutes of the latest meeting on its website within 14 days after the shareholders’ 
meeting.
   The Company presented its operational results, both financial and non-financial information, to the analysts, 
retail investors, institutional investors and shareholders through various channels and participated at the Stock Exchange 
of Thailand’s Opportunity Day on March 25, 2016. There were also company visits where the Company’s 48 conference 
calls were held with analysts and investors. In addition, the Company replied to email and telephone queries regularly 
and equally. 
   The company did not comply with criteria in Section 4 ‘Information Disclosure and Transparency’ of the 
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) in 2015 as follows :
   1. The company did not hold a press conference or publish a newsletter to present the financial status. 
The company has disclosed important information and financial information completely in its annual statement (Form 
56-1), the annual report, Sustainability Development Report, shareholder meeting report, and company website. The 
company is prompt to provide the information to the press. 
   2.  The Company did not disclose the details of the remuneration of the Chief Executive Officer since it 
has a policy of not disclosing the remuneration of all personnel, including the Chief Executive Officer, to third parties.
  CHAPTER 5 RESONSIBILITIES 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). 

ANNUAL REPORT 2016  PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED 245



    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 b 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. 
  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 and a Nomination Committee. The 
entire Board, except for directors with conflicts of interest, will 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. The Board will also 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 to the shareholders’ meeting to appoint as directors. 
  3.  ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD 
    3.1  The Board’s duties and responsibilities should include the following matters: 
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     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, Strategies and plans with efficiency and effectiveness. 
     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. 
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 4. BOARD OF DIRECTORS’ MEETINGS 
   4.1  The Company sets the schedules and agendas of the Board of Directors’ meeting in advance and 
notifies each director of the schedule so that all directors can manage time to attend the meetings. 
   4.2  The number of Board meetings should correspond with the duties and responsibilities of the Board 
and the nature of business of the Company. In the case the meetings are not held monthly, the Company will send a 
performance report to the directors for the months in which there was no meeting so that they can continuously and 
timeously supervise and oversee the performance of the management. 
   4.3  The Chairman of the Board and the Managing Director jointly selects matters for inclusion in the 
agenda of the Board meeting and ensures that all important matters are included. Opportunity is provided for each 
director to independently propose any matter that is beneficial to the Company as an agenda item. 
   4.4  The meeting documents are sent to the directors at least 5 working days in advance of the meeting date. 
   4.5 All directors attended at least 75 per cent of all Board meetings held during the year.
   4.6  The minimum quorum at eht time that the Board of Directors casts its vote at a meeting must comprise  
at least two thirds of the total number of directors. However, in cases of emergency/urgent agenda/ force majeure 
that may cause damages to the business or operation of the Company and it is not possible to manage for two thirds 
of the directors to attend the meeting then not less than one-half of the directors according to the rules shall have to 
power to consider and pass a resolution for that agenda 
   4.7  The Chairman allocated adequate time for the management to propose matters and enough time for 
all directors to discuss important problems carefully. The Chairman promotes the prudent use of discretion. All directors 
paid attention to all matters raised at the meeting, including those concerning corporate governance. 
   4.8  The Board of Directors encourages the Managing Director to invite the senior executives to attend 
the Board meetings to provide additional information on the problems to which they are directly related and to provide 
an opportunity for the Board to learn more about the senior executives for use in supporting the consideration of the 
succession plan. 
   4.9  The Board of Directors has access to additional necessary information from the Managing Director, 
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. 
   4.10 The Board of Directors considers it a policy to provide opportunities for non-executive directors to 
meet among themselves as necessary to discuss various management issues of interest without participation of the 
management and to inform the Managing Director of the outcome of such meetings 
   4.11 The minutes of the meeting should consist of at least the following information and there should be 
a good storage system with easy data search but cannot be amended without approval of a Board meeting. 
    † Date, start time and end time; 
    † Names of the directors present and absent; 
    † Summary of important information on the matters proposed to the Board; 
    † Summary of the matters discussed and observations of the directors; 
    † Resolutions of the Board and opinions of the dissenting directors (if any); 
    † Recorder of the minutes - Secretary of the Board of Directors; 
    † Certifier of the minutes - Chairman. 
 5.  BOARD SELF-ASSESSMENT 
   5.1  The Committee and Subcommittee conduct self appraisal at least once a year, in order for the 
committee to join together to consider the work and the problems so that it can be improved and adjusted; by setting 
norms that will be used to compare with the performance. 
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   5.2 Evaluate the committee and Subcommittee performance, assessment of both individual and the entire 
committee; including disclosed procedures principle in the Company’s annual report. 
   5.3 The Committee annually evaluates Chief Executive Officer or Managing Director to be used in 
determining their remuneration. At which the Company evaluate in accordance with the principle that the Stock Exchange 
of Thailand has set. 
   For the Board self-assessment process, the Corporate Secretary will send the evaluation form mentioned 
above to all directors in November and respond within 15 December of every year. After that, the Corporate Secretary 
will collect and report the results of the evaluation in comparison with the previous year to the next Board of Directors' 
Meeting to acknowledge and improve the work to be more effective. 
   For the Board self-assessment criteria, the Company has evaluate the performance of the entire committee 
and evaluate the performance of individual by using the method of scoring for each topic with 5 level which are: 
    0 = Strongly disagree or there has been no implementation of the matter 
    1 = Disagree or there has been little implementation of the matter 
    2 = Agree to a limited extent or there has been initial implementation of the matter 
    3 = Mostly agree or there has been progressive implementation of the matter 
    4 = Strongly agree or there has been complete implementation of the matter
   Evaluation Topics consisted of 6 main topics, which are 
    1. Structure and qualification of the Board 
    2. Roles, duties and responsibility of the Board 
    3. Board Meeting 
    4. Duties of Directors 
    5. Relationship with the management division 
    6. Directors’ Self Development and Executive Development 
   Moreover, the Company has evaluated the Chief Executive Officer’s performance by considering from 
the Company’s business operating performance and operating performance in accordance with the policies assigned 
by the Board of Directors for improvement. The same method is use with the performance evaluation of the entire 
committee and individual performance evaluation. 
   The evaluation topic consisted of 3 main sections, which are: 
   Section 1 : Progress of work plan 
   Section 2 : Performance Measurement 
    2.1 Leadership 
    2.2 Strategy Formulation 
    2.3 Strategy Implementation 
    2.4 Financial planning and financial performance 
    2.5 Relationship with the Board 
    2.6 External Relations 
    2.7 Administration and Personnel relations 
    2.8 Succession 
    2.9 Knowledge of products and services 
    2.10 Personal Characteristics 
   Section 3 : Development of Chief Executive Officer 
 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. 
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 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  The Board of Directors determined to have orientation for all new directors, to build knowledge and 
understanding of the business and various aspects of the Company’s operation. The purpose is to prepare the readiness 
of directors in practicing their duties. The Company secretary will be coordinator in various matters such as business 
structure, directors structure, scope of duties, general knowledge of business, operation guideline and etc. 
   7.3  The Board has assigned the Managing Director to organize an executive development program and 
disclose it in the Company’s annual report. 
   7.4  The Board requires the Managing Director to present them with the Company’s succession plan at 
least once a year. The Managing Director and senior executives have prepared continuous succession plans in case 
they cannot perform their duties. 
   In 2016, the Directors have attended seminars and training courses of the Thai Institute of Director (IOD) 
as follows:

  Name Position 2016 Training Courses Duration (Day) 

 Dr. Somchai Choonharas Director and  -  Ethical Leadership : Combating 1
   Chief Executive Officer    Corruption Together
  Mr. Katiya Greigarn  Independent Director  -  Independent Observer Program 2
  and Chairman of the   (IOP) 3/2016
  Audit Committee 
  Mr. Wichai Hirunwong  Independent Director and  -  Driving Company Success with IT 2
  Member of Audit Committee   Governance (ITG)  2/2016   
  Miss Nangnoi Chai-Onnom  Independent Director and -  Driving Company Success with IT 2
   Member of Audit Committee   Governance (ITG)  2/2016
 Mrs. Duangthip Eamrungroj  Director - Family Business Governance  2
    (FBG)  5/2016
 Mr. Suradej Boonyawatana  Director - Independent Observer Program  2
     (IOP)  3/2016
   - Board Matters and Trends  2
      (BMT) 1/2016
  Mrs. Pensri Dettingeng  Director -  Successful Formulation and  3
      Execution of Strategy (SFE) 26/2016
 Mr. Piya  Smutkochorn Director and  - Director Accreditation Program 1 
  Managing Director   (DAP)  132/2016
   -  Managing Technology & Disruption ½
   -  Ethical Leadership : Combating 1
      Corruption Together
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  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. 

SUB - COMMITTEES 
  The Board of Director has appointed an Sub-Committee as follows : 
  AUDIT COMMITTEE 
  As at December 31, 2016, the Audit Committee comprised 3 members:

 Name  Position Meetings(Times)  Meeting/Total Number Of 

 1. Mr. Katiya Greigarn  Chairman of the Audit Committee  9/9 
 2. Mr. Wichai Hirunwong  Member of the Audit Committee  9/9 
 3. Miss Naengnoi Chai-onnom *  Member of the Audit Committee  9/9 

 *  Is a person with sufficient knowledge and experience to verify the creditability of the financial statements. 
  Note: Miss Naengnoi Chai-onnom took leave from the Audit Committee with subsidiary executive meeting 
due to important business. 
  In 2016, the audit committee has a total of 9 meetings, consisted of Quarterly Audit Committee Meeting, 5 
meetings were held. Meeting with the Company’s and its subsidiaries’ risk management committee, 1 meeting was 
held. Meeting with the subsidiaries’ factory executive, 2 meeting were held. And Meeting specifically with the auditors 
without the present of management division, 1 meeting was held.
  Mr. Teerapol Juthapornpong, the Company Secretary, act as the Audit Committee secretary from February 
20th, 2013 onwards. Mr. Akapan Nuanmuang, Director of Internal Audit, supervise internal control system, internal 
audit system, risk management system and report directly to the audit committee. Mr. Akapan Nuanmuang profile is 
presented in the details related to Director and Executives profile. 
 TERM OF THE AUDIT COMMITTEE 
  The term of office of the Audit Committee member is 3 years. A retiring committee member is eligible for 
re-appointment. In the event of the resignation of any Audit Committee member prior to the expiration of their term, 
the appointed replacement shall hold office only for the remainder of the term of the replaced member. 
 SCOPE OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE 
  The Audit Committee has duties and responsibilities as delegated by the Board of Directors as follows: 
  1)  Review the Company’s financial reporting process to ensure accuracy and adequacy; 
  2)  Review that the Company has appropriate and efficient internal control and internal audit systems, 
determine the independence of the internal audit unit, as well as recommend the appointment, transfer and dismissal 
of the chief of the internal audit unit or any other unit responsible for internal audit. 
  3)  Review the Company’s compliance with the securities and exchange law, regulations of the Stock Exchange 
and other laws relevant to the Company’s businesses. 
  4)  Consider, select, nominate and dismiss an independent person to act as the Company’s auditor and 
propose the remuneration of such person, as well as attend a non-management meeting with the auditor at least once 
a year. 
  5) Review and approve the connected transactions or those with possible conflicts of interest to ensure that 
they comply with all relevant laws and regulations of the Stock Exchange. This is to ensure that these transactions are 
reasonable and of maximum benefit to the Company. 
  6)  Prepare and disclose a report on the Audit Committee’s monitoring activities in the Company’s annual 
report, which must be signed by the Chairman of the Audit Committee and consist of at least the following information: 
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   †  An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial reporting; 
   †  An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system; 
   †  An opinion on the compliance with the securities and exchange laws, regulations of the Stock  
    Exchange or laws relevant to the Company’s business; 
   †  An opinion on the suitability of the auditor; 
   † An opinion on transactions that may have conflicts of interest; 
   † The number of audit committee meetings and attendance of such meetings by each committee  
    member; 
   † Opinions or observations received by the audit committee through the performance of its duties as  
    defined in its charter; 
   † Disclosure of other reports that the Audit Committee considers the shareholders and general investors  
    should be aware of, within the scope of its duties and responsibilities as assigned by the Company’s  
    Board of Directors. 
  7)  To perform any other task assigned by the Company’s Board of Directors with the approval of the Audit 
Committee. 
  8)  Verify the appropriateness and adequacy of the Company’s risk management system. 
  9) Review the Company’s corporate governance policy and evaluate the implementation of such policy at 
least once a year.
 REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE 
  At present the Company has not appointed and remuneration and nomination committee. However, the entire 
Board, except for directors with conflicts of interest, will consider the criteria for payment and form of remuneration 
to the directors and present opinions to the Board, before continue propose the committee’s remuneration which the 
Board must proposed to the shareholders’ meeting for approval. The Board will also consider the criteria and process 
for nomination of persons with appropriate qualifications and/or persons with necessary skills accordance to business 
strategies that the Company still lack of, 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 to the shareholders’ meeting 
to appoint as directors. 
  Likewise, the process of recruiting of such person, the Company has selected from IOD Chartered Director 
and personnel from various field by considering from qualifications, seniority and work experience. 
  Moreover, the Company has appointed committee and subcommittee in various aspects, which are as follow:

SYSTEMS DEVELOPMENT FOR 
SUSTAINABILITY COMMITTEE

ANTI CORRUPTION
MANAGEMENT SUB-COMMITTEE

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY MANAGEMENT 

SUB-COMMITTEE

RISK MANAGMENT
SUB-COMMITTEE

AUDIT COMMITTEE

INTERNAL CONTROL
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 THE COMMITTEE OF THE SUSTAINABLE OPERATIONAL SYSTEM DEVELOPMENT

 NAME POSITION MEETINGS/ATTENDANCE (TIMES)

 1.  Mr. Somchai Choonharas  Chairman of the Sustainability Committee  4/4 
 2. Mr. Teerapol Juthapornpong  Sustainability Advisory Committee  4/4 
 3. Mr. Akapun Nuanmuang  Sustainability Advisory Committee  4/4 
 4. Mrs. Porntip Saowapak  Member  4/4 
 5. Mr. Suthep Vangtal  Member  4/4 
 6. Mr. Choocheep Auekarn  Member  4/4 
 7. Mr. Pornsak Sindanarak  Member  4/4 
 8. Mr. Ragsagul  Charoenwong Member 4/4
 9. Miss Malee Sukareechai  Member  4/4 
 10. Mr. Viphas Jiraphas  Member  4/4 
 11. Mr. Pitoon Pungvirawat  Member  4/4 
 12. Mrs. Sopaporn Leungamornnara  Member  4/4 
 13. Miss. Suthisa Klakate  Member  4/4 
 14. Miss. Pairin Wongitiyachot  Member  4/4 
 15. Mrs. Sasithorn Sriprasert  Secretary  4/4 

 THE SCOPE OF AUTHORITY OF THE COMMITTEE OF THE SYSTEM DEVELOPMENT FOR SUSTAINABILITY 
  1.  Establish and revise the policy framework of sub-committees in consistence with the Company’s directions 
and objectives. 
  2.  Assign and appoint the sub-committees in accordance with the Company’s commitment. 
  3.  Pursue and evaluate the performance of the sub-committees in accordance with their assignments and 
appointments. 
  4.  Provide the sub-committees with advice and consultancy and consider appropriate approach for 
improvement and amendment on relevant information relating to the Company’s sustainable operational system 
development. 
 THE ANTI-CORRUPTION MANAGEMENT SUB-COMMITTEE 

 NAME  POSITION 

 1. Mr. Choocheep Auekarn  Anti Corruption Advisory Sub-Committee 
 2. Mrs. Sopaporn Leungamornnara  Chairman of the Anti Corruption Sub-Committee 
 3. Miss. Siriporn Krisomruam  Member 
 4. Miss Sopa Sereeratanakit  Member 
 5. Miss. Pensiree Klopouengad  Member 
 6. Mrs. Namfone Rangcha-ame  Member 
 7. Mrs. Areerat Wongvilas  Member 
 8. Mr. Thawatchai Tulabadee  Member 
 9. Mr. Natthaphong Puvngburee  Secretary Committee 
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 THE SCOPE OF AUTHORITY OF THE ANTI-CORRUPTION MANAGEMENT SUB-COMMITTEE 
  1.  Review and improve the process and practice subject to appropriateness and in accordance with the 
anti-corruption measures in collaboration with the Thai Private Practices for Anti-Corruption Project. 
  2.  Supervise and pursue, in a constant manner, the operations in accordance with the policy and guidance 
on the anti-corruption in organization. 
  3. Support and promote the corporate value and business ethics on anti-corruption, transparency and 
accountability in each individual process and operational procedure. 
  4.  Organize meetings on review and follow-up on the operational results in accordance with significant anti-
corruption system, and report such result to the Committee of Sustainable Operational System Development at least 
once a quarter. 
  5.  Evaluate the operational result in accordance with the anti-corruption measures on a regular basis, once 
a quarter. 
  6.  Provide the entities with advice and consultancy on operational process in accordance with the anti-
corruption measures. 
  7.  Take responsibility for public communication and trainings to provide knowledge on anti-corruption to 
the Company’s employees and related persons. 
  8.  Take responsibility for other missions assigned by the Committee of Sustainable Operational System 
Development, the Managing Director, the Audit Committee and the Board of Directors. 
  9.  Establish the preparation of minutes of meeting within 15 days after the meetings and delivery of copy 
of such minutes of meeting to the General Secretary to the Committee of Sustainable Operational System Development. 
 THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT SUB-COMMITTEE

 NAME  POSITION 

 1.  Mr. Pornsak Sindanarak  Corporate Social Responsibility Advisory Sub- Committee 
 2.  Miss. Suthisa Klakate  Chairman of the Corporate Social Responsibility Sub-Committee 
   CSR - In process 
 3.  Mrs. Sopaporn Leungamornnara  Member 
 4.  Miss. Siriporn Krisomruam  Member 
 5.  Miss. Pairin Wongitiyachot  Member 
 6. Mr. Prasan Sirirattanachaiyagul  Member 
 7.  Mrs. Natchayaporn Kalumpavanit  Member 
 8.  Miss. Chalad Pusrirat  Member 
 9.  Miss. Pattama Sriariyanun  Member 
 10.  Miss. Sirintra Arkkaleephan  Member 
 11.  Mr. Natthaphong Puvngburee  Secretary Committee 
   CSR - HAPPY 8 
 12.  Mr. Thanakrit Trakarnkitkul  Member
 13.  Mrs. Pitchkarn Wongsri  Member
 14.  Miss. Wattana Sirisilp  Member
 15. Miss. Kanyarat Naungplee  Member
 16.  Mr. Prateep Prachnban  Member
 17.  Mr. Theerawut  Lerttanasin Member
 18.  Mr. Wisawa Wongpaitoon  Secretary Committee
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 THE SCOPE OF AUTHORITY OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENT   
 MANAGEMENT SUB-COMMITEE 
  1.  Establish and revise the operations on corporate social responsibility and environment in accordance 
with the international standards and assignment of the Committee of Sustainable Operational System Development. 
  2.  Support and cooperate in all levels of corporate social responsibility and environment in the entire 
organization and promote the corporate social responsibility and environment culture in thorough and extensive manner. 
  3.  Support and promote the good corporate governance and participation in corporate social responsibility 
and sustainable environmental development activities and understanding in all levels of organization and effectiveness 
in practice. 
  4.  Pursue and report the progress on corporate social responsibility and environment activities to the 
Committee of Sustainable Operational System Development to ensure the practice of the corporate social responsibility 
management in accordance with the Company’s policy on a regular basis at least once a quarter. 
  5. Take responsibility for other missions assigned by Committee of Sustainable Operational System 
Development, the Managing Director, the Audit Committee and the Board of Directors. 
  6.  Establish the preparation of minutes of meeting within 15 days after the meetings and delivery of copy 
of such minutes of meeting to the General Secretary to the Committee of Sustainable Operational System Development. 
 THE RISK MANAGEMENT SUB-COMMITTEE

 NAME  POSITION 

 1.  Mr. Choocheep Auekarn  Risk Advisory Sub-Committee
 2.  Mr. Pitoon Pungvirawat  Chairman of the Risk Sub-Committee
 3.  Mrs. Sopaporn Leungamornnara  Member
 4.  Mr. Somwang Phongwatanatham  Member
 5.  Mr. Paitoon Prapapansiri  Member
 6.  Mrs. Supaporn Thanapingpong  Member
 7.  Miss. Suthisa Klakate  Member
 8.  Miss. Siriporn Krisomruam  Member
 9.  Miss. Pairin Wongitiyachot  Member
 10.  Mr. Treera Ketawatavorn  Member
 11.  Mr. Thanapon Ngamphisai  Member
 12.  Miss Sopa Sereeratanakit  Member
 13.  Miss. Chalad Pusrirat  Member
 14.  Miss. Pavinee Ritkriengkrai  Member
 15.  Mr. Natthaphong Puvngburee  Secretary Committee

 THE SCOPE OF AUTHORITY OF THE RISK MANAGEMENT SUB-COMMITTEE 
  1. Establish and revise the corporate risk management framework appropriate for effective business operations 
and in accordance with the international standards. 
  2.  Determine and revise the corporate risk management in accordance with the corporate risk management 
framework to create relevant effectiveness and adequacy in consistence with changing circumstances. 
  3.  Support and cooperate in all levels of risk management in the entire organization and promote the risk 
management culture in thorough and extensive manner. 
  4.  Pursue and report significant risk management to the Committee of Sustainable Operational System 
Development, the Managing Director, the Audit Committee and the Board of Directors of the Company in order to 
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ensure the risk management procedure implementation in accordance with the Company’s policy in a constant manner 
at least once a quarter. 
  5.  Take responsibility for any missions assigned by the Committee of Sustainable Operational System 
Development, the Managing Director, the Audit Committee and the Board of Directors. 
  6.  Establish the preparation of minutes of meeting within 15 days after the meetings and delivery of copy 
of such minutes of meeting to the General Secretary to the Committee of Sustainable Operational System Development. 

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. 

 (1) INDEPENDENT DIRECTORS 
   The Board of Directors or the shareholders’ meeting (depending on the case) shall appoint independent 
directors to join the Company’s Board. The Company has a policy that not less than one-third of the Board must be 
independent directors and that it must have at least 4 independent directors. Currently, the Company has 4 independent 
directors. (Mr. Kattiya Greigarn, Mr. Wichai Hirunwong,  Miss. Naengnol Chai-onnom,  Mrs. Nangnoi Bunyasaranand  
and. Mrs. Nangnoi  Bunyasaranand) 
   The Company has defined an independent director as specified in the regulations of the Securities and 
Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand according to notification Tor Jor. 4/2552 of the Capital 
Market Supervisory Board dated February 20, 2009 regarding the qualifications of the independent director. Independent 
director means a director who has the following qualifications: 
   1. Must not hold more than 1 per cent of all shares with voting rights of the Company, its parent company, 
a subsidiary company, an affiliated company, major shareholder or a controlling person of the Company. This shall 
also include shareholding by related persons of the independent director. 
   2. Must not be or have been either a director with management authority, an employee, staff, consultant 
on retainer or a controlling person of the Company, unless relieved of such characteristics for not less than two years 
prior to appointment. Such prohibited characteristic shall not include independent directors who are former government 
officials or consultants to a government agency that is a major shareholder or a controlling person of the Company.
   3. Not being a person related by blood or by legal registration as a father, mother, spouse, sibling and 
child, including spouse of children of the executive, major shareholder, controlling person of the Company or any 
persons that has been nominated as an executive or controlling person of the Company or its subsidiary companies. 
   4. Neither having nor used to having a business relationship with the Company, its parent company, 
subsidiary company, affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company in a manner which 
may impede his independent judgment. Neither being nor used to being a principal shareholder or a controlling person 
of any person having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, affiliated 
company, major shareholder or controlling person of the Company unless relieved of such characteristics for not less 
than two years prior to the date of appointment as an independent director. 
   The business relationship under the first paragraph includes normal business transactions for rental or 
lease of immovable property, transactions related to assets or service or the granting or receipt of financial assistance 
through the receipt or extension of loans, guarantees, provision of asset as collateral, and other similar actions that 
result in the Company or its counterparty being subject to indebtedness payable to the other party of 3 per cent or 
more of the Company’s net tangible assets, or of 20 million Baht or more, whichever is the lower. The amount of such 
indebtedness shall be calculated according to the calculation method for the value of connected transactions specified 
in the notification of the Capital Market Supervisory Board concerning rules on connected transactions mutatis mutandis. 
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However, in the consideration of such indebtedness, any indebtedness that occurred during the course of one year 
prior to the commencement date of the business relationship with the same person shall also be included. 
   5. Neither being nor used to being an auditor of the Company, its parent company, subsidiary company, 
affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company, and not being a principal shareholder, 
controlling person or partner of an audit firm that employs the auditors of the Company, its parent company, subsidiary 
company, affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company unless relieved of such 
characteristics for not less than two years prior to the date of appointment as an independent director. 
   6. Neither being nor used to being a provider of any professional service, including legal counselor or 
financial advisor, who receives a service fee exceeding 2 million Baht per year from the Company, its parent company, 
subsidiary company, affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company, and not being a 
principal shareholder, controlling person or partner of the provider of professional service unless relieved of such 
characteristics for not less than two years prior to the date of appointment as an independent director. 
   7. Not being a director appointed as a representative of the Company’s director, major shareholder or 
shareholder who is related to the major shareholder. 
   8. Not operate any business of the same nature as and is in significant competition with the business of 
the Company or its subsidiary company or not being a principal partner in a partnership or being an executive director, 
employee, staff, consultant on retainer or holding more than 1 per cent of all shares with voting rights of any other 
company operating a business of the same nature as and is in significant competition with the business of the Company 
or its subsidiary company. 
   9. Not having any other characteristic that impedes the ability to render independent opinions with regard 
to the Company’s operations. 

 (2) DIRECTORS AND EXECUTIVES 

  A.  BOARD OF DIRECTORS
    In the selection of directors, the Company’s Board of Directors, excluding any director with conflicts 
of interest, will identify and select qualified candidates for nomination to the Board of Directors for its approval. The 
Board would then nominate the selected candidates to the shareholders’ meeting for election and appointment. The 
appointment of the Company’s directors will be in line with the criteria prescribed in the Company’s Articles of 
Association as follows:
    1.  The Board of Directors of the Company will comprise not less than 5 members whose appointment 
has been approved by the shareholders’ meeting and not less than half of the directors must reside in Thailand. 
    2.  The shareholders’ meeting elects the directors according to the following criteria and procedures: 
     (1)  Each shareholder shall be entitled to one share to one vote. 
     (2)  Each shareholder must exercise all his votes under (1) above to elect one or more nominees  
      to be directors but may not divide the votes among several nominees. 
     (3)  Nominees who receive the largest number of votes in descending order shall be elected as  
      directors equal to the number of directors to be elected at that time. In the event of that the  
      nominees elected in subsequent order receives equal votes and the number of directors to  
      be elected at that time is exceeded, the chairman of the meeting shall cast the deciding vote. 
    3.  At every annual general meeting of shareholders, one-third of the directors shall retire. If one-third 
is not a round number, the number closest thereto shall be the applicable number. 
    The directors to vacate office within the first and second year following company registration shall 
draw lots. In subsequent years, the directors serving the longest shall retire. The directors who retire by rotation are 
eligible for re-election by the shareholders. 
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    4.  Any director who wishes to resign from office shall submit a letter of resignation to the Company. 
The resignation shall be effective on the date that the Company receives the letter. The director may notify the Registrar 
of his resignation. 
    5.  In the event that a position of director becomes vacant for any reason other than the end of the 
office term, the Board of Directors shall appoint any individual with the characteristics prescribed by law to be a new 
director at the next Board meeting, except if the remaining office term is less than 2 months. The replacement director 
shall hold office only for the remainder of the office term of the director whom he replaces. 
    The resolution of the Board of Directors pursuant to the first paragraph must consist of votes of not 
less than three-fourths of the number of remaining directors. 
    6. The shareholders’ meeting may remove any director from office before the end of term with a 
resolution of not less than three-fourths of the total votes of shareholders present and eligible to vote and altogether 
holding not less than one-half of the total number of all shares held by the shareholders present and eligible to vote 
at that meeting. 
  B.  AUDIT COMMITTEE 
    The Board of Directors appoints at least 3 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 has a policy to recruit executives through the selection of persons who possess 
knowledge, capability, skill and experience beneficial for the Company’s operations, fully understands the Company’s 
business and is capable of managing the business to achieve the objectives and goals set by the Board of Directors. 
Selections are made in accordance with the human resource regulations and must be approved by the Board of 
Directors and/or any person assigned by the Board of Directors. 

GOVENANCE OF THE SUBSIDIARY’S OPERATIONS 
  The Company has a policy for its subsidiaries to adhere to and comply with the corporate governance 
principles of the Company according to the guidelines set by the Company. It is set in the authorization manual of the 
subsidiaries that important operations or material transactions must first be approved by the Company’s Board of 
Directors. In addition, a large number of directors of the subsidiaries are also directors of the Company and, therefore, 
the various operations of the subsidiaries will largely take into consideration and adhere to the guidelines for operation 
of the Company.
 SUPERVISION OF INSIDE INFORMATION USAGE 
  The Company supervises and protects against the use of inside information according to the good corporate 
governance principles, as well as requires the directors and executives to disclose information on their interests and 
those their related parties. The Company has the following guidelines: 
   1)  Set policies regarding the safe-guarding of the information system in order to maintain the standard 
of the work system, computer system, and information and communication system, which are important in the creation 
of a control system of quality. 
   2)  Set policies regarding trade secrets and intellectual properties. The Company has entered into 
confidentially agreements with its employees, contractors, suppliers/service providers and visitors of the Company to 
prevent disclosure of information or news of the Company and its subsidiaries that are confidential. In addition, the 
employees are prohibited from infringement of the intellectual property rights of others. 
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   3)  The Board of Directors has set in writing the procedures for use of inside information to promote 
transparency, equality and fairness equally to all shareholders and to prevent the use of such non-public information for 
personal gains, as well as avoid criticism regarding the appropriateness of the trading of the Company’s securities. The 
directors, executives and employees of the Company must protect the secret and/or inside information of the Company 
and may not disclose or use such information, directly or indirectly, for personal gains for oneself or others. They must 
not trade, transfer or receive securities of the Company by using the Company’s secret and/or inside information except 
where the information has been made public and must not enter into any transaction by using the Company’s secret 
and/or inside information, which may directly or indirectly cause losses to the Company. They are also prohibited from 
trading, transferring or receiving the Company’s securities for a period of 1 month prior to the disclosure of the Company’s 
financial statements and within 2 working days after revealing the information. 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) Stipulate that every director and executive is responsible for reporting on their company’s securities 
holding and in the case where the director or executive trade the Company’s securities, they must reports their holding 
of company’s securities and the holding of securities by their spouse and minor children of the securities of the 
Company as prescribed by Section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535within 3 working days to The 
Office of the Securities and Exchange Commission to be disseminate to the public. This also includes the determination 
to report the holding of securities in accordance with the laws and quarterly submitted such report to the Board or 
individuals that the Board assigned to acknowledge. Furthermore, these details must be disclosed at the Board meeting 
and in annual report. 
   5) The Board of Directors has set guidelines and procedures for reporting the interest of directors and 
executives as prescribed by Section 89/14 of the Securities and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551 (2008) and notification 
Tor Jor. 2/2552 of the Capital Market Supervisory Board. 

REMUNERATION OF THE AUDITOR 
 (1) AUDIT FEE 
   The Company and its subsidiaries paid audit remuneration to EY Office Co., Ltd., which is the audit firm 
that the auditors work under. 
   EY Office Co., Ltd. is the auditor who has been given an approval by the Office of the Securities and 
Exchange Commission and has no relationships or no interest with the Company/Subsidiaries/ Executives/major 
shareholders or any related person. The auditor is therefore independent in auditing and giving opinion on Company’s 
financial statements. 
   Persons or businesses that are related to the auditors in the previous accounting period are as follow:

 ITEM  COMPANY PAYING  AUDITOR  AUDIT FEE 

 1  Premier Marketing Public Co., Ltd  Miss Siraporn Ouaanunkun 1,636,000 
 2  P.M. Food Co., Ltd  Miss Siraporn Ouaanunkun 840,000 
 3  Premier Canning Industry Co., Ltd  Miss Siraporn Ouaanunkun 900,000 
 4  Premier Frozen Products Co., Ltd  Miss Siraporn Ouaanunkun 440,000 
 5 PM SE Co., Ltd. Miss Siraporn Ouaanunkun 45,000
 Total  Remuneration Paid for the Audit   3,861,000 
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 (2) NON - AUDIT FEE   

     Non Audit Free
 Item Company Paying Non-Audit Service The Paid During Payable In 
   Service Year The Future

 1  Premier Marketing  An Observation EY Office Ltd., 64,000  -
  Public Co., Ltd the destruction  
   of the inventory 
  2  Premier Canning Compliance with conditions EY Office Ltd., -  100,000 
  Industry Co., Ltd. stipulated in the investment
   promotion Certificate (BOI) 
Non - Audit Fee    64,000  100,000 

COMPLIANCE WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES IN OTHER 
MATTERS 
  The company has assigned to the Law section of Premier Fission Capital Co., Ltd. with the following duties 
and responsibilities. Staff of this section are knowledgeable and experienced as a compliance unit. 
  1.  Support the policies and objectives of the organization and management, to ensuring adequate compliance. 
  2.  Check, supervise, and monitor operations of each section. It should comply with laws, announcements, 
regulations, including policies, guidelines, and regulations declared by the Board of Directors. 
  3.  It is the center of information collection and dissemination, as well as educating and advising to other 
sections in order to comply with laws, announcements, regulations, guidelines, codes of conducts, or suggestions. It 
also arranged training of relevant knowledge. 
  4.  It is the center of communication and knowledge promotion to the Board of Directors, executives, and 
staff to aware and follow the regulations correctly. 

 WHISTLE-BLOWING POLICIES AND MEASURES AND WHISTLE-BLOWER PROTECTION 
  Whistle-blowing measures and Human rights violations the Company requires that executives at all levels 
assume responsibility for ensuring that employees under their supervision acknowledge, understand and comply 
rigorously with the code of conduct and policy/regulations/requirements of the Company, the principles of good 
corporate governance and various laws. The Company has determined the procedures for consideration and investigation 
of grievances or complaints that are systematic, transparent and accountable so that the complainants will have trust 
and confidence in a fair investigation process. 
  In order to treat all stakeholders equally and with fairness, the Company has set up channels for whistle-
blowing, complaints, suggestions or recommendations that indicate that the stakeholders are affected or are at risk of 
being affected by any action that may cause damages for all groups of stakeholders arising from its business operations 
or violation of laws, rules, regulations and the code of conduct by its employees, as well as behaviors that may indicate 
fraud, unfair treatment, or careless or reckless actions. Whistle-blowing or filing of complaints together with details and 
evidences can be made through the following channels:
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       † Audit Committee 
       † The Company Secretary 
   Premier Marketing Public Co., Ltd. 
   No.1 Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road 
   Nong-bon, Prawet, Bangkok 10250 
   Telephon  :  02 - 3011569 
   Facsimile   :  02 - 7482063 
   Email   :  Teerapol.act@pm.premier.co.th 
  The whistle-blowers or filers of complaints that are employees, customers, individuals hired for work by the 
Company or other groups of stakeholders who are whistle-blowers will have their rights protected and defended 
according to the law or the guidelines set by the Company. 
  In 2016, the Company did not have any material dispute with the stakeholders. 
The company did not comply with criteria in Section 5 ‘Responsibilities of the Board of Directors’ of the Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) in 2016 as followings; 

 THE REQUIREMENT UNACHIEVED/UNCLEAR 
  1. In the past year, the Board of Directors organized less than 6 Board of Directors meetings per year as 4 
committee meetings per year as determined by the Company are appropriate and consistent with agenda for consideration 
into the Company’s operational result and agenda for approval of the financial statements determined on quarterly 
basis. Further to that, the Company is prompt to call for additional committee meetings in case of necessity or any 
agenda upon consideration as an urgent matter. Last year, the company has arranged 5 Board of Director meetings. 

 Unachieved requirement 
  1.  The Board has no policy, in the corporate governance policy, to unlimit the number of listed companies 
that committee members took position in. The Board of Directors is effective. Limited number of companies to take 
position has no impact on performance and the number competent and experienced candidates are limited. Therefore, 
the company struggled to hire candidates to be committee members. 
  2.  The Board of Directors did not establish the policy on directorship entitlement of the Managing Director 
in other companies as the Company has determined the prohibition/limitation of the Managing Director regarding 
execution of transaction or entitlement in other companies or organizations having conflict of interest or affecting the 
performance in the position of the Managing Director. Further to such prohibition/limitation, the Company is confident 
and respects the Managing Director’s judgment for his or her entitlement of the Managing Director position or other 
positions in other companies or organizations. 
  3.  The Board of Directors did not determine the policy on limitation of the mandate of a yearly basis of 
independent director, which does not excess 9 years, as continues entitlement of independent directorship would be 
beneficial to the management and business operations of the Company. In addition, the recruitment of qualified, 
knowledgeable and capable of directors cannot be conducted in a simple manner. 
  4.  The Board of Directors had its directors who had directorship positions in more than 2 other listed 
companies. Regardless, thanks to the effectiveness of the directors’ performance, unlimited the limitation of companies 
for directorship position did not affect their performance. In addition, the number of qualified, knowledgeable and 
capable persons for directorship positions of the Company is limited. Therefore, determination of such condition would 
impose difficulty of recruitment of person for the directorship entitlement. 
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  5.  The Board of Director did not disclose the policy of the remuneration of the Chief Executive Officer, both 
in short-term and long-term, nor that in accordance with the Chief Executive Officer’s performance ass it was an 
internal information which deserves non-disclosure. Otherwise, the overall remuneration of the management has been 
disclosed.
  6.  The shareholders/the Board of Directors did not approve of the remunerations of the Executive Directors/ 
Senior Management as the Board of Directors expressed its intention to waive the right to remuneration in accordance 
with the operation authority manual. The remuneration of the Senior Management, which is the authority of the Managing 
Director, is appropriate, and the Board of Directors reviewed it through the annual budget. 
  7.  The President of the Board of Directors was not an independent director as the appointment of the 
President of the Board of Directors was considered by the qualified directors in terms of knowledge, capabilities and 
understanding and good corporate governance regardless of considering whether he or she is an independent director 
or not. 
  8.  The Company did not appoint the Remuneration Committee and the Recruitment Committee as the 
Company appointed the whole Board of Directors, except for the interested directors, to act as the Remuneration 
Committee and the Recruitment Committee. 
  9.  The Board of Directors did not appoint the CG Committee as it has already acted as the CG Committee 
by itself. 
  10.  66% of the Board of Directors is non-executive, because component of executive members is not significant 
to responsibilities of the Board of Directors. 
  11. The Board of Directors had less than 50% of independent directors as the element of the independent 
directorship is not of the essence of the performance of the Company’s Board of Directors. 
  12. The company did not provide benefits to executives to purchase securities of the company. The benefits 
are available for 3 years and proposed price is higher than the market price at the time of security allocation. The 
concentrate is not more than 5%, because the company takes care and provides in centives to engage executives 
and all employees. It facilitates working happily and organization engagement, without needs of security grant to 
executives or employees. However, if the company initiates such a project, the company will give grants to wither 
managers or employees, all based on the principles of equality. 
  In 2016, the Steering Committee of the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Steering 
Committee) of the Thai Institute of Director (IOD) modified the assessment criteria for the 2016 annual survey in order 
to be consistent with the criteria of the ASEAN CG Scorecard, reduce duplication and make it more realistic to practice.
  The Company realizes and aims to comply with the good corporate governance principles in accordance 
with the requirements of the Stock Exchange of Thailand. Other than the good corporate governance policy, 
whistleblowing and whistleblower protection policy and measures disclosed on the website by the Company and in 
the annual reports, the Company also has the policies of business operations, employees, society and environment 
disclosed in the reports for sustainable development. 
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DIVIDEND PAYMENT POLICY 
  The Company and its subsidiaries have policies to pay dividends to the shareholders at a rate of no 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. The resolution of the 
Board of Directors to pay dividend must be presented to the shareholders’ meeting for approval in advance, except 
for interim dividend payment where the Board has the authority to authorize such payments, prior to reporting to the 
shareholders at the next meeting. 
  The Company paid dividends from consolidated operating results of the Company to its shareholders. 
Summarized as follows:

 Year  2016*  2015  2014  2013  2012 

Earnings per share  0.66 0.60 0.64  0.62  0.47 
Dividend per share  0.90 0.58  0.63  0.50  0.37 
Dividend payout (%)  136 97  98  81  79

*  On February 14, 2017, the Board of Directors’ resolution to propose the distribution of dividend for the year  
 2016 to the Annual Meeting of Shareholders to be held on April 21, 2017 at the rate 0.59 Baht per share, after  
 adding the interim dividend payment of Baht 0.31 per share on September 8, 2016, the total dividend payment  
 was Baht 0.90 per share.
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Internal Control and 
Risk Management

INTERNAL CONTROL 
  The Board of Directors of the Company and subsidiaries give priority to continuous internal control system. 
It covers finance, operation, and compliance with law, regulations, and rules. It is crucial to ensure to reduce business 
risks. The company provides appropriate, efficient, and effective risk management. Appropriate resource allocation 
protects and maintains properties. Risk management policy is defined clearly by assigning the audit committee which 
is comprised of the independent committee. The committee oversees internal control system, risk management system, 
and corporate governance. It maintains appropriateness and effectiveness. It assures that the company complies with 
regulations and related laws. It prevents conflict of interest. It maintains properties, conducts related documentations 
to prevent fraud or misconduct. The internal audit unit which is independent from management report directly to the 
audit committee. The unit monitors and evaluates performance, and adequacy of the internal control system in the 
operation of various departments of the company and its subsidiaries. Audit plan was approved by the audit committee. 
Risk management system and corporate governance are conducted in the operation of all sections of the company 
and subsidiaries. Frameworks of internal control standards of COSO (the committee of sponsoring organizations of the 
tread way commission), the enterprise risk management framework, and regulatory guidelines of the Stock Exchange 
of Thailand, and the Thai Institute of Directors (IOD), and Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) are implemented to internal risk management and governance with more completely. The operation of the 
company performs efficiently and effectively. In addition, the Board of Directors has determined the control self-
assessment (CSA). Staff are responsible for assessment and development of internal control systems in their section. 
It is to strengthen internal controls to timely response to changing circumstances. It ensures rationally that accomplishment 
can meet the objectives. Result of internal audit is evaluated once a year. 

COMMENTS FROM THE BOARD OF DIRECTORS ON INTERNAL CONTROL 
  Board of Directors arranged the meeting 4/2559 on November 5, 2016. The Audit Committee attended and 
commented on the assessment of adequacy and appropriateness of internal control system. In 2016, the company 
and subsidiaries have reviewed the assessment of the adequacy of the internal control system. It referred to “An 
evaluation of adequacy of internal control system” of the Securities and Exchange Commission (SEC). Review of internal 
control system, with recommendation and monitoring focuses on monitoring the operation to achieve effectiveness 
and efficiency. The committee has asked the management and approved evaluation form. Assessment of the internal 
control system assessed 5 elements and 17 principles by internal control coverage by internal audit of the Stock 
Exchange of Thailand (SET) is based on the COSO. There are organization control, risk assessment, operational control, 
information systems and data communication, and monitoring system. It was concluded that no significant defects on 
the internal control systems of the company and its subsidiaries. 
  The Board agreed that internal control of the company and its subsidiaries are sufficient and appropriate. 
Manpower is provided sufficiently to operate the system effectively. The internal control monitors the operations to 
protect assets of the Company and its subsidiaries, because committee members or executives may use assets illegally 
or without authority. It also prevents transactions with conflict persons or relatives. In consultation with the auditors, 
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the company and subsidiaries prepared financial statements in accordance with accounting standards. Information 
was disclosure as required by regulations. The auditor has assessed the internal control and fixed bugs found. 
   The company and subsidiaries have evaluated internal control system within the internal control structure. 
It is according to the international standards of COSO and SET’s criteria and guidelines. 

 1)  THE INTERNAL CONTROL 
   The company and its subsidiaries clearly determined business and operation targets. They are measurable. 
The goal is to be reviewed and actual performance is compared against targets. Chain of authority was determined. 
The organization structure was determined by responsibilities. Appropriate authorities and responsibility help achieve 
the goals under supervision of the Board of Directors. Business ethics, good governance, anti-corruption, and conflict 
of interest were determined. It represents values of integrity and ethics. Operation authority and core operation manuals 
were written. They are often reviewed to comply with new standards. Manuals are operation guidelines considering 
responsibility and internal controls. Personnel development policy and recruitment process were determined. Competency 
and key performance indicators (KPI) were employed to evaluate staff performance in the levels of organization, chain 
of authority, sections, departments and individuals. It associates with staff performance. In addition, potential staff were 
recruited into the talent and succession plan. The plan aims to develop, promote, and retain competent personnel with 
the company. All staff were encouraged to maintain consciousness and compliance. Annual trainings were provided 
to staff, allows transparent, fair, and equitable operations to all stakeholders. Monitoring and penalties were determined 
clearly. It encourages executives operate in accordance with corporate governance as determined by the company 
and its subsidiaries. 
   The Board of Directors is independent from management. Their knowledge and expertise benefits the 
business. The roles of various committees and management were clearly determined. The committee supervises 
regulatory compliance. Organization structure and chain of authority were clearly determined to lead balance of power 
and appropriate internal controls. It is to assess operation performance and monitor performance compared with the 
organization’s goals regularly. It oversees and develops implementation of internal controls. It represents commitment 
of motivation, develop and retain talent staff. Staff were assigned responsibility and functions in the internal controls. 
It is to achieve the organization’s objectives. The internal auditors are under the audit committee. 
   For anti-corruption issues, the company has provided an assessment of risks associated with fraud, 
including a review of the anti-corruption policies. The company has been certified as a member of collective action 
coalition presenting that the company has adequate measures to detect fraud and corrupt effectively. 

 2)  RISK ASSESSMENT 
   The company and subsidiaries have determined objectives clearly enough to identify and evaluate risks 
related to achieve objectives. The audit committee engages with management of the company and subsidiaries to 
control and mange risks at acceptable level. Risk management policy was determined to be mandatory practices. To 
assess the risk factors, either internal or external, that may impact on the company’s business. All risks were identified 
and analyzed i.e. strategy, operation, finance, compliance and other incident. They were grouped as organizational 
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and sectional. Risks of fraud and corrupt may affect objective achievement of entire organization. Risks were characterized 
by impact and probability in each business process. It is to determine the risk management plan to take appropriate 
measures to maintain. The company and subsidiaries has established important policy and strategy of risk management 
by integrating risk management with business plan. Possibility of fraud was considered. It is able to identify and assess 
changes that may impact on internal control. In addition, the company and its subsidiaries also monitored events or 
risks from regularly control self-assessment (CSA). External and internal risk factors that may affect the organization 
are reviewed annually. They report to the risk management committee on quarterly basis and report to the audit 
committee annually. The Board of Directors and management control the preparation of financial statements in 
accordance with general accounting standard. Information is disclose with complete, accurate, and timely. 

 3) OPERATIONAL CONTROL 
   The Company and its subsidiaries have established a major business policy as to be a model for operating 
business. The business policy includes risk preventive measurements as well as select and promote the technology 
enhancing the success of reaching the company’s objectives. The company also provides methods that can lead the 
company to succeed objectives through developed policies. The company also conducts manual concerning authorities 
and budget approval which requires to get an authorization in written form. 
   Operation manual was prepared and reviewed. Operation manual / procedures were reviewed to suit the 
organization and operation to date. Preparation anti-corruption manual is to combat against corruption, in accordance 
with the policy. Work structure was established. It separated staff clearly by jobs and responsibilities to approve, 
accounting records, and assets. It monitors to assure that compliance with laws and regulations are strictly enforced. 
The internal audit unit reviews performance in accordance with laws and regulations, operation guidelines and working 
manuals, and operational procedures. It is to ensure that operation has sufficient internal controls with efficiency. It is 
also to assure that information systems were employed in the operation to lead promptness and more efficient operation.
In addition, the company and subsidiaries have established policies, and regulations for transactions to enforce among 
related parties. The direction provides accurate, transparent, and fair operation in accordance with regulations of SET 
and SEC. 

 4) INFORMATION AND DATA COMMUNICATIONS. 
   The company and its subsidiaries focus on information systems and data communications. It has provided 
adequate information systems, promoted and encouraged system development including provision of external and 
internal information sourcing which is complete, accurate, timely, and quality. It is to support internal control to be 
carried out on time. Operations can achieve objectives and reports of each department were submitted to executives 
to assist their decision. Modern and effective information technology was employed, with data security. It covers data 
collection, data processing, storage, and data monitoring. It allows operation and data usage by executives or 
stakeholders are sufficiently accurate, complete, and in appropriate time. Analysis report is created to compare concepts 
and principles with documents. Account and finance report is backed up by complete documents records for the sake 
of transparency and practice’s support document. The audit committee has considered together with auditors, internal 
auditors, and persons associated with the financial statements quarterly. It is to ensure that the company employed 
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accounting policy in accordance with general accounting principles and suited to the company’s business. Information 
is disclosed appropriately and meeting was arranged in appropriate time. 
   Data Communication is an appropriate communication channel for communicating roles and responsibilities, 
including matters which employees are required to acknowledge as well as be a secure channel for complaints about 
corruption and be a channel for the company and external parties on issues that may affect internal controls. Security 
policy of information technology and information usage was defined. Communication channels were provided, both 
internal and external recipients. Information can be accessed quickly and easily, such as intranet and Internet, for 
examples. These are communication channels to publicize company’s information. 
The company and its subsidiaries have assigned a secretary to prepare the information and documents for the meeting 
before the meeting. A secretary noted opinions and decisions clearly in the board of directors meeting reports. 

 5) MONITORING SYSTEM 
   The Company has monitored the performance of the company whether it will meet the goals by evaluating 
all levels from the Board of Directors to Executive Committee and administrators as to track progress and monitor the 
implementation of the strategic plans, plans and projects determined in the annual business plan approved by the 
Board of Directors on a monthly basis, and to resolve any problems that may occur so the company can adjust plans 
in line with changing of circumstances by comparing actual results with estimated results. In case that actual results 
are different from estimated results, each department will analyze the differences and determine the cause of the 
differences to establish measurement to improve operational efficiency. The involved parties present reports and review 
the performance and resolve problems as well as set up the timeline for monitoring results and disclose information 
related to any transaction between affiliated persons in order to avoid the issues regarding the conflict of interest. 
   The board of directors provides evaluating and monitoring system of the internal control system covering 
all aspects such as accounting and finance, operation, compliance with law / regulations, and trust. Corruption affects 
reputation significantly. So it should be resolved immediately. The board provides monitoring of compliance with the 
internal control system regularly. It is to ensure that internal controls are carried out completely. Defects of the internal 
controls are properly evaluated and communicated to persons in charge, including senior management and the board. 
Internal auditors and operation evaluation personnel take responsibility internal controls. The audit committee reviews 
internal control system through internal audit, monitoring and evaluation in accordance to the international standard; 
International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IIA). It is to ensure that detects found in 
auditing or review are appropriately corrected. Auditors are authorized and report to the audit committee quarterly and 
annually. Review of authorized auditors and internal audit did not find a significant defect.

  Internal Audit 
   The Audit Committee has supervised internal audit to create assurance and consulting freely to monitor 
and assess adequacy of the internal control system. It includes the follow-up to improve operation accordingly. It 
covers operation of the company and its subsidiaries. It reports directly to the audit committee to ensure that the 
company’s operation company has sufficient, effective, and adequate internal controls. It couples with the risk 
management to a mitigate risks at acceptable level, and corporate governance. Mr. Akapan Nuanmuang is assigned 
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as the Director of Internal Audit. He is the primary personnel in charge in the company internal audit. Mr. Akapan 
Nuanmuang is suitable for this position. He is free, and has experience in internal audit of business. He has been 
trained in internal audit courses. To consider and approve the appointment, transfer, and dismiss of heads of internal 
audit shall be approved by the Board of Directors. 
  The internal audit unit has developed internal audit in accordance with the International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing. It defined self-evaluation in accordance to the professional standards and 
satisfaction evaluation of stakeholders. In addition, the audit competency is defined to evaluate quality audit of internal 
auditors. It is to develop and improve the performance of internal audit to achieve efficiency and effectiveness. Actual 
status and performance are presented. It can be obtained to analyze the problems and limitations of operation. It 
conforms to the development of internal auditors to improve their skills and knowledge. They can perform their task 
in accordance to the international standards with more effectively. The company supports the training about of the 
internal audit profession and the company’s businesses, as well as knowledge about other professions and testing to 
earn diplomas, for examples. 

2 RISK MANAGEMENT 
  The Board focuses on risk management of the whole organization. This is an important tool in the management 
to achieve defined organization’s objectives and targets. It was defined as risk management policy. It focuses on the 
development of a risk management system in accordance with good corporate governance. Risk management integrates 
entire enterprise. The implementation is systematic and ongoing in accordance with international standards; ISO 31000: 
2009 and COSO ERM (Enterprise Risk Management) to manage the risks to an acceptable level as well as regularly 
monitoring risk management. The company also provides self assessment applied to both executive level and operational 
level as to jointly assess risks and indicate problems which may affect the achievement of the objectives of the company, 
including any circumstances or internal and external risks. The company must establish measures to prevent risks that 
may impede business operations. 
  The company establishes risk management policy requiring executives and employees to apply as well as 
create risk management culture so that the employees will be aware of. The company also appoints risk management 
subcommittee which consists of management level of related departments who are responsible for monitoring and 
implementing appropriate risk management process. The subcommittee also includes middle management level from 
all business units who are responsible for monitoring and analyzing risk management practices in each department 
as well as implementing the development plan, risk management, internal control and risk assessment and report the 
progress of risk management plan. 
  The Company has evaluated the risks and obstacles that may affect operations and at the same time assessed 
the adequacy of the existing internal control systems in order to determine ways to enhance and improve operations 
so that the performance is more efficient. The scope encompasses administration and management, marketing, sales, 
warehousing and logistics, human resources, procurement, accounting, finance and credit extension, as well as 
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information systems, business continuity planning (BCP), business continuity management (BCM) and disaster recovery 
planning (DRP). The executives in charge of each section have been assigned and monitored to operate according to 
the revised operational procedures as defined, as well as involved persons have been directed to adhere to the defined 
guidelines, in order to increase operational efficiency.
  Risk management subcommittee, under the supervision of the audit committee, will be responsible for reviewing 
and approving risk management framework, issues concerning anti-corruption and social responsibility and conduct 
reports for sustainable development. The risk management subcommittee works closely with internal audit department 
and report to the audit committee and the board of directors as well as organizes meetings to review risk management 
work progress and report all major risks to the audit committee at least 1 time per year. The subcommittee also 
arranges monthly meetings with related departments as to follow up and settle solutions.
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Profiles of Directors

วันที่ได้รับการแต่งDate of Appointment    : 20 July 2007 
Education  
†  Master’s degree of Business Administration, Rensselaer Polytechnic Institute,  
   Troy, New York, U.S.A. 
†  Bachelor’s Degree of Nuclear Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute, 
 Troy, New York, U.S.A. 
Training from Thai Institute of Directors (IOD) : None 
Percentage of Shareholding (%)    : 0.84 
Relationship with Company’s Executive(s)   : None 
Experiences over the Past 5 Years 
Position on the other Listed Company 
†  1992 - Present Chairman, Premier Technology Public Company Limited 
† 1993 - Present  Chairman, Premier Enterprise Public Company Limited 
Position on the other Firm (Non – Listed Company) 
† 1999 - Present Chairman, P.M.Food Company Limited 
† 1999 - Present Chairman, Premier Canning Industry Company Limited 
† 1999 - Present Director, Premier Frozen Products Company Limited 
† 2004 - Present  Director, Premier Fission Capital Company Limited 
† 2015 - Present  Chairman, PM SE Company Limited 
† Present Director, Companies in Premier Group of Companies 
† Present President, Premier Group of Companies 
† 1993 - Present Chairman, Yuvabadhana Foundation 
† 2011 - Present Chairman, Khonthai Foundation 
† 2011 - Present  Vice Chairman and Director, Enlive Foundation 
† 2014 - Present Director, Anti-CorruptionOrganizationof Thailand Foundation

Mr. Vichien  
Phongsathorn 

Chairman and 
Authorized Director     

Age 60 years 
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Date of Appointment      : 20 July 2007 
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, Batch 22/2004 
† Training on Family Business Governance for Sustainability Course, Batch 1/2014 
† Training on Family Business Governance for Sustainability Program (FBG) 
 Course, Batch 5/2016
Percentage of Shareholding (%)    : 0.17 
Relationship with Company’s Executive(s)   : None 
Experiences over the Past 5 Years 

Position on the other Listed Company 
† 1992 - Present Director, Premier Technology Public Company Limited 
† 2001 - Present  Director, Premier Enterprise Public Company Limited 
† 2012 - Present  Director, Premier Products Public Company Limited 
Position on the other Firm (Non – Listed Company) 
† 1990 - Present Director, Premier Canning Industry Company Limited 
† 1992 - Present Director, P.M. Food Company Limited 
† 1995 - Present  Director, Premier Frozen Products Company Limited 
† 2004 - Present Director, Premier Fission Capital Company Limited 
† 2015 - Present  Director, PM SE Company Limited 
† 2015 - Present Director, Greennet SE Company Limited 
† Present Director, Companies in Premier Group of Companies 
† Present Group Corporate Director, Corporate Affairs, 
  Premier Group of Companies 
† 1993 - Present  Director and Treasurer, Yuvabadhana Foundation 
† 2010 - Present  Director, Kor. Khon Company Limited 
† 2011 - Present Vice Chairman and Treasurer, Khonthai Foundation 
† 2011 - Present  Director and Treasurer, Enlive Foundation

Mrs. Duangthip  
Eamrungroj 
Director and 
Authorized Director     
Age 61 years 

ANNUAL REPORT 2016  PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED 271



Date of Appointment      : 20 July 2007 
Education  
† Doctoral degree of Organization Psychology, California School of Professional 
  Psychology, Los Angelis, U.S.A. 
† Master’s degree of Business Administration (MBA), Faculty of Commerce and 
   Accountancy, Thammasat University 
† Higher Diploma in English Marketing Course (MIM), Faculty of Commerce and 
   Accountancy, Thammasat University 
† Bachelor’s degree of General Business Management, Ramkhamhaeng  University 
Training from Thai Institute of Directors (IOD) 
† Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 68/2008 
† Training on Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014 
† Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Batch 1/2015 
† Training on Anti-Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum 
† Training on Ethical   Leadership : Combating Corruption Together
Percentage of Shareholding (%)    : 0.89 
Relationship with Company’s Executive(s)   : None 
Experiences over the Past 5 Years 
Position on the other Listed Company 
† 2014 - Present Director, Premier Products Public Company Limited 
Position on the other Firm (Non – Listed Company) 
† 2003 - Present Director and Managing Director, P.M. Food Co., Ltd. 
† 2003 - Present Director, Premier Canning Industry Co., Ltd. 
†  2003 - Present Director, Premier Frozen Products Co., Ltd. 
† 2004 - Present Director, Premier Fission Capital Co., Ltd. 
† 2015 - Present Director, PM SE Company Limited 
† 2015 - Present Chairman, Greennet SE Company Limited

Mr. Somchai  
Choonharas

     Director, Chief Executive 
Officer and Authorized 

Director 
Age 66 years 

รายงานประจ�าปี 2559  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 272



Date of Appointment      :    20 July 2007 
Educational 
† Doctorate of Electrical Engineering, University of Missouri-Rolla, U.S.A. 
† Master’s degree of Electrical Engineering, University of Missouri-Rolla, U.S.A. 
† Bachelor’s degree of Electrical Engineering, Chulalongkorn University 
Training from Thai Institute of Directors (IOD) 
† Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 37/2005 
† Training on Financial Statements for Director (FSD) Course, Batch 3/2008 
† Training on Director Certification Program (DCP) Course, Batch 110/2008 
† Training on Auditing Committee Program (ACP) Course, Batch 34/2011 
† Training on Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014 
† Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Batch 1/2015 
† Training on Director Certification Program Update (DCPU) Course, Batch 5/2015 
† Training on Independent Observer Program (IOP) Course, Batch 3/2016
Percentage of Shareholding (%)    : None 
Relationship with Company’s Executive (s)   : None 
Working Experiences over the Past 5 Years 

Position on the other Listed Company 
† 2005 - 2013 Independent Director and Audit Committee, 
    Premier Technology Public Company Limited 
† 2013 - 2015  Independent Director and Chairman of Audit Committee, 
   Premier Technology Public Company Limited 
† 2011 - Present Independent Director and Chairman of Audit Committee, 
  Plannet Communication Asia Public Co., Ltd 
† 2012 - Present  Independent Director, MK Restaurant Group Public Company 
Limited 
Position on the other Firm (Non – Listed Company) 
† 1988 - Present Managing Director, KV Electronics Company Limited 
† 2002 - Present Director, Chok-Udom Property Company Limited 
† 2002 - Present Director, Sub-Udom Property Company Limited 
† 2003 - Present  Director, Nanotechnology Center (NANOTEC) Ministry 
  of Science and Technology 
† 2005 - Present Director, Electrical and Electronics Institute (EEI) Ministry 
  of Industry 
† 2008 - Present Director, Viptel Company Limited 
† 2008 - Present  Director, Makpha Development Company Limited 
† 2013 - Present  Director, LYNX Corporation Company Limited

Mr. Katiya  Greigarn
Independent Director and 
Chairman of Audit Committee 
Age 64 years 
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Date of Appointment      : 20 July 2007 
Education  
† Master’s degree of Economics, Pittsburg State University, U.S.A 
† Bachelor’s degree of  Laws, Thammasat University 
† Bachelor’s degree of  Economics, (Honors), Thammasat University 
† The 33rd Chartered Director of the Thai Institute of Directors 
Training from Thai Institute of Directors (IOD)  
† Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 67/2007 
† Training on Financial Statement for Directors (FSD) Course, Batch 3/2008 
† Training on Director Certification Program (DCP) Course, Batch 110/2008 
† Training on Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE),
 Course, Batch 8/2010 
† Training on Audit Committee Program (ACP) Course, Batch 34/2011 
† Training on Monitoring the Internal Audit Function (MIA) Course, Batch 10/2011 
† Training on Monitoring Fraud Risk Management (MFM) Course, Batch 5/2011 
† Training on Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)   
 Course, Batch 11/2011 
† Training on Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) Course, Batch 13/2011 
† Training on Advanced Audit Committee Program (AACP) 
† Training on Chartered Director Class (CDC) Course, Batch 7/2013 
† Training on Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014 
† Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Batch 1/2015 
† Training on Driving Company Success with IT Governance (ITG) Course, Batch 2/2016  
Percentage of Shareholding (%)    : None 
Relationship with Company’s Executive(s)   : None 
Experiences over the Past 5 Years 

Position on the other Listed Company 
† 2011 - 2015 Independent Director and Audit Committee, Premier Enterprise   
  Public  Company Limited 
Position on the other Firm (Non – Listed Company) 
† 1997 - 2012 Faculty Director, Graduate Volunteer Center, Thammasat University 
† 2010 - 2011 Director of planning opinions on urgent public issues for   
  presentation to National Economic and Social Advisory Council 
† 2010 - 2011 Advisor of the Board of Director, Corporate Governance and   
  Corporate Social Responsibility and the Environment    
  (CG&CSR), The Government Housing Bank 
† 2011 - 2014 Sub-Committee on Monetary Policy, Fiscal Policy and Budget,   
  The Senate 
† 2013 - 2014 Honorary Advisor to Committee on Monetary,Finance, Banking   
  and Financial Institutions, The Senate 
† Present Director and Treasurer, Puey Ungphakorn Institute 
† Present Vice President, The Thammasat Economics Association 
† Present  Director and Assistant Secretary of the Professor Puey Foundation. 
† Present Advisor to the sub-committee on Commerce, The National   
  Legislative Assembly

Mr. Wichai  Hirunwong
 Independent Director 
and Audit Committee

Age 70 years 
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Date of Appointment     : 25 January 2008 
Educational 
† M.B.A. (Accounting) University of Detroit, U.S.A. 
† Bachelor’s degree of Commerce, Thammasat University 
† Bachelor’s degree of Accounting, Thammasat University 
Training from Thai Institute of Directors (IOD): 
† Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 73/2008 
† Training on Director Certification Program (DCP) Course, Batch 121/2009 
† Training on Fraud and Corruption Risk in Economics Downturn Course 
† Training on Auditing Committee Program (ACP) Course, Batch 34/2011 
† Training on Monitoring the Internal Audit Function (MIA) Course, Batch 10/2011 
† Training on Monitoring Fraud Risk Management (MFM) Course, Batch 5/2011 
† Training on Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)   
 Course, Batch 11/2011 
† Training on Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) Course, Batch 15/2012 
† Training on Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014 
† Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Batch 1/2015 
† Training on Driving Company  Success with IT Governance (ITG)  Course, Batch 2/2016  
Percentage of Shareholding (%)    : None 
Relationship with Company’s Executive (s)   : None 
Working Experiences over the Past 5 Years 

Position on the other Listed Company 
† 2010 - Present Independent Director and Member of Audit Committee,   
  Ratchthani Leasing Public Company Limited 
† 2013 - 2015  Independent Director and Audit Committee, 
  Premier Technology Public Company Limited 
Position on the other Firm (Non – Listed Company) 
† 1997 - 2015 Chairman, Measures Supervision on Faculty of Accounting,   
  North Eastern University 
† 2002 - 2011 Dean, Faculty of Business, 
  University of Thai Chamber of Commerce 
† 2004 - 2010 Director, Accounting Education and Technology, 
  Federation of Accounting Professions 
† 2004 -2010 Sub-Committee, Qualifications of Candidate for Certified   
  Public Accountant of  Federation of Accounting Professions 
† 2008 - 2011 Audit Discipline Advisor, Securities and Exchange Commission 
† 2009 - 2011 Audit Advisor, Securities and Exchange Commission 
† 2009 - 2012 Member of the Audit Committee, Thai Public Broad Casting   
  Service (TPBS) 
† 2010 - 2013 Director of the Professional Ethic Committee, Federation of   
  Accounting Professions 
† 2012 - 2015 Vice President for Administration, University of Thai Chamber   
  of Commerce 
† 2013 - 2016 Chairman of the Professional Ethic Committee, Federation of 
    Accounting Professions
† 2016 - Present Advisor-Accounting, University of Thai Chamber of Commerce

Miss. Naengnoi  
Chai-onnom
Independent Director 
and Audit Committee 
Age 74 years
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Date of Appointment      : 20 May 2008 
Education  
† Bachelor’s degree of Accounting, Chulalongkorn University 
† Certificate - Dynamic Management, Syracuse University, New York, U.S.A. 
† Senior Executive Program (SEP), SASIN 
Training from Thai Institute of Directors (IOD) 
† Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 67/2007 
† Training on Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014 
Percentage of Shareholding (%)    : None 
Relationship with Company’s Executive(s)   : None 
Experiences over the Past 5 Years 

Position on the other Listed Company 
† 2012 - Present  Director, Premier Enterprise Public Company Limited 
Position on the other Firm (Non – Listed Company) 
† 2008 - 2010  Director and Advisor of Financial Services Business, 
  Premier Group of Companies 
† 2011 - 2012 Advisor to President & Group CEO, Premier Group of   
  Companies 

Mrs. Nangnoi  
Bunyasaranand

Director and  
Independent Director 

Age 71 years 
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Date of Appointment      : 24 April 2014 
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, Batch 19/2004 
† Training on Finance of Non-Finance Director (FND) Course, Batch 12/2004 
† Training on Director Certification Program (DCP) Course, Batch 97/2007 
† Training on Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Course,
 Batch 3/2009 
† Training on Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) Course, 
 Batch 1/2011 
† Training on Role of the Compensation Committee (RCC) Course, Batch 15/2012 
† Training on Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) Course, Batch 9/2014 
† Training on Role of the Chairman Program (RCP) Course, Batch 34/2014 
† Training on Ethical Leadership Program (ELP) Course, Batch 2/2015 
† Training on Independent Observer Program (IOP) Course, Batch 3/2016
† Training on Board Matters and Trends (BMT) Course, Batch 1/2016
Extra Training
† Training on Capital Market Academy Leadership Program, Class 19/2014 
Percentage of Shareholding    : None 
Relationship with Company’s Executive (s)   : None 
Experiences over the Past 5 Years 
Position on the other Listed Company 
† 2005 - Present Director, Premier Technology Public Company Limited 
† 2012 - Present  Chairman and Chief Executive of the Company Officer Premier 
    Products Public Company Limited 
† 2013 - Present  Chairman of the Remuneration Committee, 
  Premier Products Public Company Limited 
Position on the other Firm (Non – Listed Company) 
† 1999 - Present Chief Executive Officer, The Environmental Business, 
  Premier Group of Companies 
† 2004 - Present Director, Premier Fission Capital Company Limited 
† 2011 - Present  Vice Chairman and Director, Enlive Foundation 
† Present Director, Companies in the Premier Group of Companies 
† 2015 - Present Director, Yuvabadhana Foundation 

Mr. Suradej  
Boonyawatana  
Director and  
Authorized Director 
Age 66 years
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Date of Appointment      : 24 April 2014 
Education 
† Bachelor’s degree of Accounting, Ramkhamhaeng University 
Training from Thai Institute of Directors (IOD) 
† Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 106/2013 
† Training on Anti - Corruption the Practical Guide (ACPG) Course, Batch 7/2013 
† Training on Director Certification Program (DCP) Course, Batch 197/2014 
† Training on Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) Course, 
 Batch 26/2016
Percentage of Shareholding    : None 
Relationship with Company’s Executive (s)   : None 
Experiences over the Past 5 Years 

Position on the other Listed Company    : None
Position on the other Firm (Non – Listed Company) 
† 2009 - Present Director, Premier Fission Capital Company Limited 
† 2009 - Present Director, P.M. Food Company Limited 
† 2009 - Present   Director, Premier Canning Industry Company Limited 
† 2009 - Present  Director, Premier Frozen Products Company Limited 
† 2015 - Present  Director, PMSE Company Limited 
† Present  Director, Companies in the Premier Group of Companies 
† Present  Senior Corporate Director Corporate Affairs 2,Premier Group   
  of Companies 

Mrs. Pensri Dettingeng
Director and 

Authorized Director 
Age 60 Years 
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Date of Appointment        : 21 February 2013 
Educational Background 
† Bachelor’s Degree of Laws, Ramkhamhaeng University 
† Barrister at Law, Institute of Legal Education of Thai Bar Association 
† Graduate Diploma in Business Law, Thammasat University 
† Master’s of Business Administration, Thammasat University 
Training from Thai Institute of Directors (IOD)
† Training on Company Secretary Program (CSP) Course, Batch 6/2004 
† Training on Driving Company Success with  IT Governance (ITG) Course, 
 Batch 2/2016 
Percentage of Shareholding (%)    : None 
Relationship with Company’s Executive (s)   : None 
Experiences over the Past 5 Years 

Position on the other Listed Company    : None 
Position on the other Firm (Non – Listed Company) 
† 1985 - 1992 Legal Advisor, DKSH (Thailand) Limited 
† 1992 - 2001 Lawyer, PBS Law Limited 
† 2001 - 2002 Partner, Natee International Law Office Limited 
† 2002 - Present Corporate Director Legal and Company Secretary, 
   Premier Group of Companies

Date of Appointment      : 21 April 2016 
Education 
† Master of Business Administration with Marketing Management emphasis, 
 California State University, Los Angeles 
† Bachelor of Science in Business Administration with Marketing Management, 
 California  State University, Los Angeles 
Training from Thai Institute of Directors (IOD) 
† Training on Director Accreditation Program (DAP) Course, Batch 132/2016
† Training on Managing Technology &  Disruption 
† Training on Ethical Leadership : Combating Corruption Together
Percentage of Shareholding (%)    : None 
Relationship with Company’s Executive(s)   : None 
Experiences over the Past 5 Years : 
Position on the other Listed Company 
† 2007 - 2014 Corporate Brand & Marketing Director, Samitivej Hospital   
  Public Company Limited. 
† 2014 - 2015 Marketing Director, Sermsuk Public Company Limited
Position on the other Firm (Non – Listed Company) : None 

Mr. Piya  Smutkochorn
Director, Managing Director 
and Authorized Director
Age 47 years 

Mr. Teerapol  
Juthapornpong
Company Secretary 
Age 52 years 
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Date of Appointment      : 16 May 2012 
Education
† Master’s Degree in General Management, Burapa University 
† Mini MBA Degree in General Management, Chulalongkorn University 
† Higher Diploma in Auditing (Accounting Examination) Chulalongkorn University 
† Bachelor’s Degree in Business Administration, Programme (Accounting)  
   Ramkhamhaeng University 
Education and Training
† Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000 
† Application of R / COSO-ERM 
† Training on Anti - Corruption : The Practical Guide Course (ACPG), Batch 2/2013 
Percentage of Shareholding (%)   : None 
Relationship with Company’s Executive (s)   : None 
Experiences over the Past 5 Years 

Position on the other Listed Company 
† 1995 - 2012 Department Manager, Internal Audit Office, 
  Premier Enterprise Public Company Limited. 
Position on the other Firm (Non - Listed Company) 
† 1995 - 2012 Department Manager, Internal Audit Office, 
                              Premier Global Capital Company Limited. 
                             Premier LMS Company Limited. 
                              Premier Capital (2000) Company Limited. 
† 2012 - Present Corporate Director, Internal Audit Office, 
                                 Premier Fission Capital Company Limited.

 Mr. Akapun  
Nuanmuang 

Corporate Director, 
Internal Audit Office 

Age 53 years
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LIST OF COMPANIES IN THE PREMIER 
GROUP OF COMPANIES

 1. PFC Premier Fission Capital Co., Ltd.
 2. PMC Premier Motors Co., Ltd.
 3. PE Premier Enterprise Public Co., Ltd.
 4. PRH Premier Resorts and Hotels Co., Ltd.
 5. PC2000 Premier Capital (2000) Co., Ltd.
 6. RYH Raya Heritage Co., Ltd.
 7. PIL Premier Inter Leasing Co., Ltd.
 8. MS Moo Ban Seri Co., Ltd.
 9. PB Premier Brokerage Co., Ltd.
 10. SP Seri Premier Co., Ltd.
 11. PT Premier Technology Public Co., Ltd.
 12. PAC Premier Assets Co., Ltd.
 13. DCS Datapro Computer Systems Co., Ltd.
 14. PMB Premier Metrobus Co., Ltd.
 15. DCS Myanmar Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.
 16. PMN Premier Manufacturing Co., Ltd.
 17. PM Premier Marketing Public Co., Ltd.
 18. P-PET Premier Pet Products Co., Ltd.
 19. PMF P.M. Food Co., Ltd.
 20. SHR Sea Harrier Co., Ltd.
 21. PCI Premier Canning Industry Co., Ltd.
 22. PCE Premier CE Co., Ltd.
 23. PFP Premier Frozen Products Co., Ltd.
 24. IME Imperial Eagle Co., Ltd.
 25. PMSE PM SE Co., Ltd.
 26. SPH Seri Properties Holding Co., Ltd.
 27. GNSE Green Net SE Co., Ltd.
 28. PPlanner Premier Planner Co., Ltd.
 29. PPP Premier Products Public Co., Ltd.
 30. LPCE LPCE Co., Ltd.
 31. IGC Infinite Green Co., Ltd.
 32. SNE Senanee Co., Ltd.
 33. PPG PP Green Energy Co., Ltd.
 34. LQ5 Liquidation 5 Co., Ltd.
 35. PHA Premier Home Appliance Co., Ltd.
 36. RKT Khon Thai Shop Ltd.
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Profiles of Executive

 Mr. Piya Smutkochorn   Managing Director Age 47 years 
 Education  :  Master of Business Administration with Marketing Management emphasis, 
                      California State University, Los Angeles 
        :  Bachelor of Science in Business Administration with Marketing Management, 
           California State University, Los Angeles 
 Percentage of Shareholding (%) :  None 
 Relationship with Company’s Executive(s) :  None 
 Experiences over the Past 5 Years 
 † 2007 - 2014  :  Corporate Brand & Marketing Director, Samitivej Hospital Public 
    Company Limited. 
 † 2014- 2015  :  Marketing Director, Sermsuk Public Company Limited. 
 † September 2015 - Present  :  Managing Director, Premier Marketing Public Company Limited.                                           

 Mr. Pornsak Sinkanarak   Deputy Managing Director - Marketing 1  Age 52 years 

 Education  :  Master’s degree of Business Administration, Bangkok University 
 Percentage of Shareholding (%)  :  None 
 Relationship with Company’s Executive(s) :  None 
 Experiences over the Past 5 Years  
 † 2002 - 2006     :  Assistant Managing Director - Marketing 1, Premier Marketing Public 
                                            Company Limited. 
 † 2007 - Present  : Deputy Managing Director - Marketing 1, Premier Marketing Public 
                                            Company Limited. 

 Mr. Choocheep Auekarn   Deputy Managing Director - Personnel and Administration Age 51 years 

 Education  :  Doctor of Public Administration (DPA) , Valaya Alongkorn Rajabhat University 
                             under  the Royal Patronage
 Percentage of Shareholding (%)  :  None 
 Relationship with Company’s Executive(s)  :  None 
 Experiences over the Past 5 Years : 
 †  1993 - 2013  :  Head of HR - Bangkok Weaving Mills Group of Company
 †  May 2013 – Presetn :  Deputy Managing Director - Personnel and Administration, Premier 
                                               Marketing Public Company Limited. 
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 Mr. Ragsagul  Charoenwong   Deputy Managing Director- Accounting and Finance   Age 46  years 

 Education  :  Master’s degree of  Program in Accountancy,  Chulalongkorn University.
 Percentage of Shareholding (%)  :  None 
 Relationship with Company’s Executive(s) : None 
 Experiences over the Past 5 Years  
 †  2014 - 2016  :  First Vice President Cost Management - CIMB Thai Bank, Public Company
    Limited.
 † May 2016 - Present   :  Deputy Managing Director- Accounting and Finance , Premier Marketing
    Public Company Limited. 

 Miss. Malee Sukareechai   Assistant Managing Director – Marketing 2   Age 55 years 

 Education  :  Master’s degree of Business Administration, Thammasat University 
 Percentage of Shareholding (%)  :  None 
 Relationship with Company’s Executive(s)  :  None 
 Experiences over the Past 5 Years 
 † 2002 - 2007  :  Assistant Managing Director - Marketing 2, Premier Marketing Public
    Company Limited. 

 Mr. Pitoon Pungvirawat   Assistant Managing Director – Sales   Age 49 years 

 Education  :  Bachelor’s degree of Business Administration, Faculty of Commerce and 
                      Accountancy, Chulalongkorn University. 
 Percentage of Shareholding (%)  :  None 
 Relationship with Company’s Executive(s)  :  None 
 Experiences over the Past 5 Years : 
 †  2011 - 2014       :  Marketing Division Manager, Premier Marketing Public Company Limited.
 † 2015 - Present  :  Assistant Managing Director - Sales, Premier Marketing  Public 
    Company Limited.

 Mrs. Sopaporn Leungamornnara    Assistant Managing Director – Finance and Accounting   Age 53 years 

 Education  :  Bachelor’s degree of Accounting, Sukhothai Thammathirat open University 
                    :  Bachelor’s degree in School of Management Science, 
    Sukhothai Thammathirat open University 
 Percentage of Shareholding (%)  :  0.01 
 Relationship with Company’s Executive(s)  :  None 
 Experiences over the Past 5 Years : 
 †  2005 - 2014     :  Accounting Division Manager, Premier Marketing Public Company Limited.
 †  2015 - Present  :  Assistant Managing Director - Finance and Accounting, Premier Marketing 
                                Public Company Limited.
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Shareholding of 
the Board of Director and Management
 Shareholding of the Board of Director and Management
Board of Director

   31 December 2015 31 December 2016 Increase
 Name Number of % Number of % (Decrease)
  share owned  share owned
Mr. Vichien Phongsathorn 0 0.00 0 0.00 0
Mrs. Vimolthip Phongsathorn (Spouse) 5,000,000 0.84 5,000,000 0.84 0
Mrs. Duangthip Eamrungroj 1,000,000 0.17 1,000,000 0.17 0
Mr. Prasert Eamrungroj (Spouse) 0 0.00 0 0.00 0
Mr. Somchai Choonharas 0 0.00 0 0.00 0
Mrs. Marisri Choonharas (Spouse) 5,305,000 0.89 5,305,000 0.89 0
Mr. Katiya Greigarn 0 0.00 0 0.00 0
Mrs. Sireerat Greigarn (Spouse) 0 0.00 0 0.00 0
Mr. Wichai Hirunwong 0 0.00 0 0.00 0
Mrs. Chuthaporn (Spouse) 0 0.00 0 0.00 0
Ms. Naengnoi Chai-0nnom 0 0.00 0 0.00 0
Mrs. Nangnoi Bunyasaranand 0 0.00 0 0.00 0
Mr. Boonserm Bunyasaranand (Spouse) 0 0.00 0 0.00 0
Mr. Suradej Boonyawatana 0 0.00 0 0.00 0
Mrs. Supannee Boonyawatana (Spouse) 0 0.00 0 0.00 0
Mrs. Pensri  Dettingeng 0 0.00 0 0.00 0
Mr. Wijarn Palakarn (Spouse) 0 0.00 0 0.00 0
Mr. Piya Samutkochorn 0 0.00 0 0.00 0
Mrs. Varasra Samutkochorn (Spouse) 0 0.00 0 0.00 0
Mr. Pavaris Samutkochorn (Minor Child) 0 0.00 0 0.00 0
Mr. Parich Samutkochorn (Minor Child) 0 0.00 0 0.00 0
 total 11,305,000 1.89 11,305,000 1.89 0

Management
   31 December 2015 31 December 2016 Increase
 Name Number of % Number of % (Decrease)
  share owned  share owned
Mr. Pornsak Sinkanarak 0 0.00 0 0.00 0
Ms. Nuchanart  Ittiponolar (Spouse) 0 0.00 0 0.00 0
Ms. Praenika Sinkanaruk (Minor Child) 0 0.00 0 0.00 0
Mr. Choocheep Auekarn 0 0.00 0 0.00 0
Mrs.Pattiya Auekarn (Spouse) 0 0.00 0 0.00 0
Ms. Natasorn Auekarn (Minor Child) 3,000 0.00 3,000 0.00 0
Mr. Aukkarawit  Auekarn (Minor Child) 0 0.00 0 0.00 0
Mr. Ragsagul  Charoenwong 0 0.00 0 0.00 0
Ms. Malee Sukareechai 0 0.00 0 0.00 0
Mr. Pitoon Pungvirawat 0 0.00 0 0.00 0
Ms. Chancharas  Sintamcharoen (Spouse) 0 0.00 0 0.00 0
Ms. Praewarun Pungvirawat (Minor Child) 0 0.00 0 0.00 0
Mrs. Sopaporn Leungamornnara 44,000 0.01 74,000 0.01 30,000
Mr. Pichit  Leungamornnara (Spouse) 0 0.00 0 0.00 0
Mr. Piradon  Leungamornnara (Minor Child) 0 0.00 0 0.00 0
 total 47,000 0.01 77,000 0.01 30,000
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Analysis and Explanation
of the Management 

1.  Business Overview of the Company and Its Subsidiaries
  The snack market in 2016 grew at a similar rate to the year before. The Company has implemented marketing 
strategies, including on products that focus on providing benefits to consumers in terms of quality, taste and nutritional 
value in line with the ever changing needs of the consumers, on distribution channels that facilitate consumer purchases, 
on efficient inventory management, on continuously organizing advertising and sales promotion activities, and on 
expanding new customer base.
  For the tuna products and seafood products for export, the Company continues to place importance on 
product development, as well as use of technologies in the production of goods, and on quality management system 
in all production processes that are traceable for which it has received international standards certification that are 
recognized by customers overseas. It also emphasizes on producing products that are environmentally friendly, which 
allowed the Company to gain continuous trust in its products, with emphasis on the Asian, European, American, 
Australian and Middle Eastern markets.

2.   Results of Operations
  Net profit for the period amounted 345.1 million Baht, down from the same period last year by 88.1 million 
Baht from realization of share of loss of joint venture and associated companies that increased by 37.4 million Baht, 
income tax expenses that increased by 40.3 million Baht due to the expiration of tax incentives under the investment 
promotion privileges of a subsidiary, loss from change in value of current investments that decreased by 20.7 million 
Baht due to the reclassification of investments in open-ended equity funds to investments in available-for-sales securities.
  Profit from operating activities of the Company and its subsidiaries was 521.2 million Baht, down from the 
same period last year by 31.7 million Baht. Significant changes in the operating performance for the period are as 
follows:

 Distribution Segment
  Net revenue from sales and services for the period was 3,148 million Baht, decreasing from the same period 
of the year before by 3 million Baht because during the year the Company organized sales promotion activities that 
correlate with sales thus causing net sales revenue to decrease. Gross profit margin was 25.7%, down from the same 
period of the previous year by 0.6%.
  Selling expenses was 310.1 million Baht or a ratio of 9.9% to sales revenue (2015 : 11.0%), decreasing from 
the same period of the year before by 35.7 million Baht from the decrease in advertising expenses of 36.5 million Baht.
  Administrative expenses was 172.1 million Baht, up from the same period of the previous year by 12.3 million 
Baht due to the increase in personnel expenses of 10.5 million Baht from the expansion of the marketing and support 
units together with the annual salary adjustment and  the increase in management expenses of 1.8 million Baht.

 Food Production Segment
  Net revenue from sales and services for the period was 2,111 million Baht, down from the same period of 
the year before by 132 million Baht resulting from the decrease in export of tuna products.  Gross profit margin was 
14%, which compared with the same period of the previous year resulted in a profit for this segment of 287 million 
Baht, a decrease of 17 million Baht from the year before. 

  Other Revenues
   Other revenues was 29.4 million Baht, increasing from the same period of last year by 9.6 million Baht 
due to the increase in gain from exchange rate and other income of the food production segment for the period.
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  Administrative Expenses
   Administrative expenses for the period was 298.9 million Baht, up from the same period of the previous 
year by 33.1 million Baht due to the increase in personnel related expenses of 22.7 million Baht from the expansion 
of the marketing and support units of the distribution segment together with the annual salary adjustment, increase in 
consulting fees of 4.8 million Baht, increase in rental and repair expenses of 1.6 million Baht, increase in donations 
of 1.3 million Baht, increase in travel expenses of 1.0 million Baht and increase in other expenses of 1.7 million Baht.

3.  Financial Position
  Total assets of the Company and its subsidiaries as at 31 December 2016 amounted to 2,558.8 million Baht, 
an increase from the end of the year 2015 of 42.9 million Baht with the following changes:
  † Current assets decreased by 222.7 million Baht.
   This resulted from net cash flows for the period decreasing by 27.5 million Baht, short-term investments 
decreasing by 366.1 million Baht from the reclassification of current investments to investments in available-for-sales 
securities of 226.7 million Baht, trade receivables increasing by 49.2 million Baht, inventories increasing by 43.6 million 
Baht from the increase in finished goods for both the consumer products distribution business and production for 
export business with average inventory period of 9.2 days and inventory turnover ratio of 39.03 times, loan to joint 
venture company increasing by 58.5 million Baht for use as working capital in purchasing agricultural products, and 
asset held for sale of 17.2 million Baht that resulted from the reclassification of investment in associated company to 
asset held for sale in accordance with the resolution of the Board of Directors to divest all the ordinary shares held.
  † Non-current assets was 1,238.1 million Baht, up from the same period of the previous year by 265.6 
million Baht.
   This resulted from long-term investments increasing by 100.5 million Baht from investment in debentures 
with maturity of 7 years, investment in available-for-sale securities increasing by 252.4 million Baht from the reclassification 
of investments and the increase in value of the securities in the period, investment in associated company decreasing 
by 67.5 million Baht from the reclassification to assets held for sale, investment in joint venture company decreasing 
by 8.0 million Baht, and deferred tax assets decreasing by 14.7 million Baht from the decrease in accumulated tax 
losses.
  † Total liabilities of the Company and its subsidiaries as at 31 December 2016 amounted to 786.3 million 
Baht, down from the end of the year 2015 by 35.1 million Baht due to the decrease in liabilities under finance lease 
agreements of 19.2 million Baht and decrease in income tax payable of 2.9 million Baht while trade and other payables 
increased by 38.8 million Baht, deferred tax liabilities increased by 9.7 million Baht, and provision for long-term employee 
benefits increased by 8.4 million Baht.
  † Total shareholders’ equity of the Company and its subsidiaries as at 31 December 2016 amounted to 
1,772.5 million Baht, increasing from the end of the previous year by 7.8 million Baht with profit for the period of 345.1 
million Baht and share of profit from investment in associated company of 2.4 million Baht less dividends paid for the 
period of 364.8 million Baht and other components of the shareholders’ equity that increased by 25.2 million Baht from 
the increase in value of investments in available-for-sale securities.
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General Information

PREMIER MARKETING PUBLIC CO., LTD. :  Company Registration No. 0107550000122 
 Type of Business  : Distribute and sales of consumer products 
 Address  :  No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2 Sinakharin Road,  
    Nong Bon Sub-district Prawet District, Bangkok 10250 
   Telephone  :  0-2301-1600, 0-2301-1700 
 Fax  :  0-2301-1711 
	 Home	Page		 :		 www.premier-marketinเ.co.th	
 Registered Capital  :  598,245,300 Baht 
 No. of Ordinary Shares Issued  :  598,245,300 Shares 
 Company Secretary 
 Telephone  :  0-2301-1569 
 Fax  :  0-2748-2063 
 E-mail  :  Teerapol@pfc.premier.co.th 
 Investor relations 
 Telephone  :  0-2301-1740 
 Fax  :  0-2398-1711 
 E-mail  :  ir@pm.premier.co.th 

OVER 10% OF SHAREHOLDING IN JURISTIC PERSONS 
P.M. FOOD CO., LTD.  :  Company Registration No. 0105525019069 
 Type of Business  : Manufacture fish-snack “Taro” 
 Address  :  No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2 Sinakharin Road, 
     Nong Bon Sub-district Prawet District, Bangkok 10250 
 Factory Address  :  No. 505, Moo 9, Nong Ki Sub-district 
      Kabinburi District, Prachinburi Province 25110 
  Telephone  :  037-204417 - 20, 037-204314 - 6 
 Fax  :  037-204416 
 Registered Capital  :  8,750,000 Baht 
 No. of Ordinary Shares Issued  :  875,000 Shares 
    No. of Shares Holding :  874,994 Shares

PREMIER CANNING INDUSTRY CO., LTD.  :  Company Registration No. 0105528034204 
 Type of Business  :  Manufacture ketchup and chilli sauce under “King’s Kitchen” 
      Manufacture ready-to-eat pouched tuna and canned tuna,  
    tuna pet food products, and manufacture ready-to-eat pouched  
    sea food. 
 Address  :  No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Sinakharin Road, 
     Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 
 Factory Address  :  No. 326, Moo 1, Rattanarat Road Bang Bo Sub-district, 
    Bang Bo District, Samutprakan Province 10560 
 Telephone  : 0-2338-1327 - 31 
 Fax  :  0-2338-1102 
 Registered Capital  :  93,000,000 Baht 
 No. of Ordinary Shares Issued  :  930,000 Shares 
 No. of Shares Holding  :  929,994 Shares 
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PREMIER FROZEN PRODUCTS CO., LTD.  :  Company Registration No. 0105531062655 
 Type of Business  :  Manufacture frozen-food products and provides cold storage  
    service. 
 Address  :  No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2 Sinakharin Road,
     Nong Bon Sub-district Prawet District, Bangkok 10250 
 Factory Address  :  No. 98/1, Moo12, Soi Wat Bang Phli Yai 
    Bang Na-Trat KM. 13 Road, Bang Phli Yai 
     Sub-district Bang Phli District, Samutprakan Province 10540 
 Telephone  : 0-2317-1134 – 6, 0-2317-1140 - 1 
 Fax  :  0-2317-1450 
 Registered Capital  :  230,000,000 Baht 
 No. of Ordinary Shares Issued  :  230,000 Shares 
 No. of Shares Holding  :  229,994 Shares 

PREMIER ENTERPRISE  :  Company Registration Number 0107536001150 
PUBLIC COMPANY LIMITED 
 Type of Business  : Holding company investing in the financial services business 
 Head Office  : One Premier Corporate Park, Soi Premier2 Srinakarin Road,  
    Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 
 Telephone  :  0-2301-1550 
 Fax  :  0-2398-1188 
 Homepage  :  www.pe.premier.co.th 
 Registered Capital  :  406,076,354.50  Baht 
 Number of Issued Shares  :  800,000,000 Shares 

PM SE CO., LTD.  :  Company Registration Number 0105558063539 
 Type of Business  :  Investment in Social Enterprises and involving manufacture,  
    marketing and product development and distribution for social  
    causes as well as distributed organic coffee products under  
    the brand “Mivana”.
 Head Office  :  One Premier Corporate Park, Soi Premier 2 Srinakarin Road,  
    Nongbon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 
 Telephone  :  0-2301-1600, 0-2301-1700 
 Fax  :  0-2301-1711 
 Registered Capital  :  100,000,000 Baht
    Number of Issued Shares  :  10,000,000 Shares

GREEN NET SE CO., LTD.  :  Company Registration Number 0105555161301 
 Type of Business  :  a social enterprise that encourages farmers to grow organic  
    coffee to sustain forests, the ecosystem and environment by  
    purchasing organic coffee in a fair trade manner and transform  
 Head Office  :  888/9 Moo 21 Bang Phli Yai Sub-district, Bang Phli District,  
    Samutprakan Province 10540
 Telephone  :  0-2313-3777 
 Fax  :  0-2313-3778 
 Registered Capital  :  72,000,000 Baht 
   Number of Issued Shares  :  720,000 Shares
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OTHER RAFERENCES 
  1)  SECURITIES REGISTRAR 

    Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
    The Stock Exchange of Thailand Building 
    No. 62, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110 
    Telephone 0-2229-2800 
    Fax 0-2359-1259 
    TSD Call Center 0-2229-2888 
    Website : http://www.tsd.co.th 
    E-mail :TSDCallCenter@set.or.th 

  2)  DEBENTURE HOLDERS’ REPRESENTATIONS 

    - None - 

  3)  AUDITOR 
    Miss Siraporn Ouaanunkun            CPA Registration No. 3844 or 
    Mr. Narong Puntawong                  CPA Registration No. 3315 or 
    Miss. Supannee  Triyanantakul      CPA Registration No. 4498 
    EY Office Limited 
    33rd Floor, Lake Ratchada Office Complex, 193/136-137, New Ratchadaphisek Road, Bangkok 10110 
    Telephone  0-2264-0777, 0-2261-9190 
    Fax  0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192 

  4)  FINANCIAL ADVISORS 

    - None - 

  5)  LAW CONSULTANT 

    - None – 

  6)  CONSULTANT OR MANAGER UNDER MANAGEMENT CONTRACT 
    Management and Business Consulting Contract 
    Premier Fission Capital Co., Ltd. 
    No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Sinakharin Road 
    Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 
    Telephone  0-2301-1000 
    Fax  0-2398-1188 
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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 Marketing 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. Vichien Phongsathorn)  (Mr. Somchai Choonharas)
   Chairman  Chief Executive Officer
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Report of 

The Audit Committee

 The Audit Committee of Premier Marketing Public Co., Ltd. comprise of 3 independent directors. All members 
of the Audit Committee possess all the qualifications as prescribed by the regulations of the Securities and Exchange 
Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand, at least 1 in 3 people must have knowledge and experience 
in accounting and finance. 

 The Audit Committee has performed its duties according to the scope and responsibilities assigned by the 
Board of Directors, which are in line with the regulations of the Stock Exchange of Thailand. In 2016, the Audit 
Committee met 9 times, which included 5 quarterly meetings of the Audit Committee, a meeting with the Risk Management 
Committee of the Company and its subsidiaries, 2 meetings with the management of factories of the subsidiaries, and 
a specific meeting with the external auditor without the management present. Each Audit Committee member attended 
the meetings as follows: 

 Mr.Katiya Greigarn  Chairman of the Audit Committee  attended 9/9 meetings 
 Mr.Wichai Hirunwong  Member of the Audit Committee  attended 9/9 meetings 
 Miss Naengnoi Chai-onnom  Member of the Audit Committee  attended 9/9 meetings 
 In addition, the Audit Committee also attended meetings with the management, external auditor and internal 
auditor as appropriate, which can be summarized as follows: 

 1.  Reviewed the quarterly and annual financial statements, which have been reviewed and verified by the 
external auditors. The Audit Committee made queries and received clarifications from the management and auditor 
regarding the accuracy and completeness of the financial statements and the adequacy of information disclosure. The 
Audit Committee was of the same opinion as the external auditor that such financial statements were accurate and 
conformed to generally accepted accounting standards. The financial report is created in accordance to standards. 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. 

 2.  Reviewed the adequacy of the internal control by consideration of the results of the review and assessment 
of the adequacy of the internal control system by the internal control department in accordance with guidelines 
established by the Securities and Exchange Commission (SEC). The Audit Committee was of the same opinion as the 
internal auditors that the Company has adequate and appropriate internal control and found no significant weaknesses 
or deficiencies. 

 3.  Reviewed the annual internal audit plan proposed by the internal audit department, which covers both 
the Company and its subsidiaries, and made recommendations to ensure higher operational efficiency and effectiveness. 

 4.  Reviewed compliance with the securities and exchange laws, regulations of the Stock Exchange of 
Thailand and other laws relevant to the Company’s business, which the Audit Committee did not find any significant 
non-compliance to such laws and regulations. 

 5.  Reviewed the appropriateness and adequacy of the Company’s risk management system by meeting 
with the executives of the Company and its subsidiaries to learn of the management of various risks and provided 
recommendations to the executives to make the risk management system more efficient and suitable for the business 
condition.

 6.  Reviewed compliance with the handbook on anti-corruption measures under the Private Sector Collective 
Action Coalition against Corruption project on internal control, preparation of financial reports and other processes 
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related to the anti-corruption measures the Company has prepared and provided an assessment of the risks associated 
with corruption within the Company, including a review of the compliance with the anti-corruption policy. The Company 
was certified a member of the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) by the CAC Council 
April 4, 2014.  Currently, the Company is renewing its CAC certification.  On December 15, 2016, the renewal was in 
process of being considered by the CAC Council and the results will be known in around March 2017. The Audit 
Committee is of the opinion that the Company has fully and sufficiently implemented measures rigorously and carefully.

 7.  Considered related party transactions or transactions that may have conflicts of interest to be in compliance 
with the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand. The external auditor was of the opinion that significant 
related party transactions have already been disclosed and presented in the financial statements and the notes to the 
financial statements. The Audit Committee was of the same opinion with the external auditor and considered the 
transactions to be reasonable and beneficial to the Company. 

 8.  Reviewed and monitored the implementation of the good corporate governance policies as assigned by 
the Board of Directors and made recommendations on improvement of the good governance of the Company. 

 9.  Attended a specific meeting with the external auditor without the management present to ensure the 
auditor’s independence in their work. From the consideration of the qualifications of the auditors, the quality of audit 
work, the audit team, their expertise and independence in their work, the Audit Committee deemed it appropriate to 
propose to the Board of Directors to request approval from the general shareholders’ meeting to appoint EY Office 
Ltd. as the Company’s auditor for the year 2015 for the auditor had conducted the audit well throughout. 

 10.  The Audit Committee reported on the performance and provided its recommendations to the Board of 
Directors at every Board meeting. 

 The Audit Committee had performed its duties with prudence and independence and all opinions expressed 
were straightforward, transparent and verifiable in accordance with the principles of good corporate governance. The 
Audit Committee is certain that the Company’s financial information disclosed is complete and reliable and is consistent 
with generally accepted accounting standards and principles. The risk management and internal control systems are 
effective, appropriate and adequate. The internal audit has been independently conducted and covered operational 
processes at risk and the audit process was in compliance with internal audit standards. There is appropriate supervision 
of the operation to ensure compliance with applicable laws and regulations consistent with the current business 
operations. 

   On behalf of the Audit Committee 

   (Mr. Katiya Greigarn) 
   Chairman of the Audit Committee
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To the Shareholders of Premier Marketing Public Company Limited

 Opinion
 I have audited the accompanying consolidated financial statements of Premier Marketing Public Company 
Limited and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 
December 2016, and the related consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity 
and cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of 
significant accounting policies, and have also audited the separate financial statements of Premier Marketing Public 
Company Limited (the Company) for the same period.
 In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial 
position of Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries and of Premier Marketing Public Company 
Limited as at 31 December 2016, their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance 
with Thai Financial Reporting Standards.

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

 Key Audit Matters
 Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in my audit 
of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the 
financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these 
matters. 
 I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 
Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit included the performance 
of procedures designed to respond to my assessment of the risks of material misstatement of the financial statements. 
The results of my audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the 
basis for my audit opinion on the accompanying financial statements as a whole.
 Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.

 Revenue recognition
 Revenue from sales of goods is one of the Company’s key accounts because the amounts recorded directly 
affect the Company’s profit or loss. Moreover, the Company offers a variety of types of promotion at different times, 
including discounts to boost sales. As a result, the Company’s recognition of revenue from sales is complex. There 
are therefore risks with respect to the amount and timing of revenue recognition.
 I have examined the revenue recognition of the Company by 
 † Assessing and testing the Company’s IT system and its internal controls with respect to the revenue  
  cycle by making enquiry of responsible executives, gaining an understanding of the controls and selecting  
  representative samples to test the operation of the designed controls. 
 † On a sampling basis, examining supporting documents for actual sales transactions occurring during  
  the year and near the end of the accounting period. 
 † Reviewing credit notes that the Company issued after the period-end. 
 † Performing analytical procedures on disaggregated data to detect possible irregularities in sales transactions  
  throughout the period, particularly for accounting entries made through journal vouchers.     
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 Allowance for diminution in value of inventory
 Estimating the net realisable value of inventory, as disclosed in Note 12 to the financial statements, is an area 
of significant management judgment, particularly with regard to the estimation of allowance for diminution in the value 
of slow-moving and obsolete inventory. This requires detailed analysis of the product life cycle, the competitive 
environment, economic circumstances and the situation within the industry. There is a risk with respect to the amount 
of allowance set aside for diminution in the value of inventory.
 I assessed and tested the internal controls of the Group relevant to the determination of allowance for 
diminution in the value of inventory by making enquiry of responsible executives, gaining an understanding of the 
controls and selecting representative samples to test the operation of the designed controls. In addition, I also assessed 
the method and the assumptions applied by management in determining such allowance. The procedures that I 
performed included:
 † Gaining an understanding of the basis applied in determining the allowance for diminution in value of inventory  
  and reviewing the consistency of the application of that basis.
 † Comparing the inventory holding periods and inventory movements to identify product lines with indicators  
  of lower than normal inventory turnover.
 † Comparing net selling price of sales transaction occurring after the date of the financial statements with  
  the cost of inventory.
 † Comparing historical data of actual losses on sales and write-offs of inventory during each of the previous  
  3 years with the allowance for diminution in value of inventory recorded at the preceding year-end.

 Other Information
 Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included 
in annual report of the Group, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The 
annual report of the Group is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.
 My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form 
of assurance conclusion thereon.
 In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, 
in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my 
knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
 When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am 
required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

 Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance 
with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to 
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Group’s ability to continue 
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of 
accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative 
but to do so.
 Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process. 

 Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
 My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. 
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with 
Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from 
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to 
influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. 
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 As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and 
maintain professional skepticism throughout the audit. I also:
 † Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or  
  error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is  
  sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement  
  resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,  
  intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 
 † Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that  
  are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness  
  of the Group’s internal control.
 † Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates  
  and related disclosures made by management.
 † Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and,  
  based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions  
  that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If I conclude that  
  a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures  
  in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are  
  based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or  
  conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
 † Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,  
  and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that  
  achieves fair presentation.
 † Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business  
  activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible  
  for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my  
  audit opinion.
 I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify 
during my audit.
 I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical 
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may 
reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
 From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of 
most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I 
describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or 
when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the 
adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such 
communication.
 The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Miss Siraporn Ouaanunkun

EY Office Limited Siraporn Ouaanunkun
Bangkok: 14 February 2017 Certified Public Accountant (Thailand) No. 3844
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PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Statement of financial position
AS AT 31 DECEMBER 2016
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PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Statement of financial position (continued)

AS AT 31 DECEMBER 2016
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PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Statement of financial position (continued)
AS AT 31 DECEMBER 2016
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PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Statement of comprehensive income

For the year ended 31 December 2016
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PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2016
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PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Cash flow statement (continued)

For the year ended 31 December 2016
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PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to consolidated financial statements
For the year ended 31 December 2016
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