
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-1600, 0-2301-1700  โทรสาร : 0-2301-1711

No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Sinakharin Road, 
Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250

Tel : 0-2301-1600, 0-2301-1700  Fax : 0-2301-1711

www.premier-marketing.co.th

lways
Delivers

รายงานประจ�าปี 2557
ANNUAL REPORT 2014

รายงานประจ�าปี 2557  บริษัท พ
รีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)                         ANNUAL REPORT 2014  PREM

IER M
ARKETING PUBLIC COM

PANY LIM
ITED



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.set.or.th, www.sec.or.th หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) www.premier-marketing.co.th

Investor may additionally obtain the information of the issuing company from its annual filing (Form 56-1) showing 
in www.set.or.th, www.sec.or.th or in the website of Premier Marketing Public Company Limited www.premier-marketing.co.th

วิสัยทัศน์
VISION
มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นน�าของคนไทยในธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 
ด้วยการยึดถือคุณค่าหลัก 5 ประการ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง 
ธุรกิจ พนักงานและสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน

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

พันธกิจหลัก
MISSION
• น�าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าพร้อมคุณภาพ โดยมีผู้บริโภค 

เป็นศูนย์กลาง 
• สนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน
 อย่างต่อเนื่อง 
• ด�าเนินงานโดยค�านึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
 ส่วนเสียทุกฝ่าย 
• ส่งเสริมการผสานความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน
 เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด�าเนินธุรกิจ ส่งเสริม
 ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิถีแบบคนไทย
 ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน 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 of
 good governance in business
 operation promote morality
 and ethics in the Thai
 traditional way be
 responsible to the
 community, society
 and environment



เป้าหมายของบริษัท
BUSINESS DIRECTIONS

บรษิทัก�ำหนดทศิทำงกำรด�ำเนนิธรุกจิในกำรสร้ำงควำมเตบิโต
อย่ำงต่อเนื่องและมั่นคงใน 4 แนวทำงหลัก ดังนี้  

• กำรรักษำและเพิ่มควำมเข้มแข็งฐำนธุรกิจที่มีอยู ่ในปัจจุบัน 
ทั้งธุรกิจในและนอกกลุ่มอำหำร (Food และ Non-Food) ที่มีกำร

เติบโตอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละปี
• กำรพัฒนำธุรกิจและแนะน�ำสินค้ำใหม่ๆ โดยกำรอำศัยควำมเข้มแข็ง

ของระบบกำรจัดจ�ำหน่ำยที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน
• กำรเปิดตลำดใหม่ โดยเฉพำะตลำด AEC – Asean Economic 

Community  โดยเน้นสินค้ำที่เป็นตรำสินค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยเอง
• กำรมองหำโอกำสใหม่ๆ ทำงธุรกิจ ด้วยกำรร่วมทุนกับพันธมิตรที่มีควำมรู้

ควำมสำมำรถ    
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.
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Premier Marketing Public Company Limited, 
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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.
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สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท
SUMMARY OF FINANCIAL DATA

 (หน่วย : ล้ำนบำท)/(Unit : Million Baht)

 2557 / 2014 2556 / 2013 2555 / 2012

ข้อมูลทางการเงิน
FinAnciAl DAtA   
สินทรัพย์รวม
Total Assets 2,304.65 2,222.64 2,037.21
หนี้สินรวม
Total Liabilities 697.35 708.69  718.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
Shareholders’ Equity  1,607.30 1,513.95 1,318.92
รายได้จากการขายและบริการ
Sale and Service Revenues 4,062.29 4,000.65 3,884.81
รายได้รวม
Total Revenues 4,095.81 4,030.98 3,924.62
ก�าไรขั้นต้น
Gross Profit 1,134.11 1,130.54  1,065.41
ก�าไรสุทธิ
Net Profit  428.37 419.99  407.79

อัตราส่วนทางการเงิน
FinAnciAl RAtiO   
อัตราก�าไรขั้นต้น (%)
Gross Profit Margin (%) 27.92 28.26 27.43
อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม(%)
Net Profit Margin (%) 10.46 10.42 10.39
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
Return on Equity (%) 27.45 29.65 33.90
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
Return on Assets (%) 18.92 19.72 21.34
ก�าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
Earnings (Deficit) per Share (Baht) 0.72 0.70  0.68
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
Dividend per Share (Baht) 0.63* 0.50  0.37

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2557 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 
เมษายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 อัตราหุ้นละ 0.25 บาท จะเป็นเงินปันผลรวม 
เท่ากับ 0.63 บาทต่อหุ้น

* On February 19, 2015, the Board of Directors’ resolution to propose the distribution of dividend for the year 2014 to the Annual 
Meeting of Shareholders to be held on April 23, 2015 at the rate 0.38 Baht per share, after adding the interim dividend payment of 
Baht 0.25 per share on September 3, 2014, the total dividend payment was Baht 0.63 per share.
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The Delivery of

alue with
Quality

คุณค่าหลัก 5 ประการ 
ในการด�าเนินธุรกิจ

1. ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพ
2. นำาเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. ดำาเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
4. ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง
5. ยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
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ส่งมอบคุณค่ำ
อย่างมีคุณภาพ

อย่างยั่งยืน 

5 cORE VAlUES 
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
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Premier

usiness



Annual Report 2014  Premier Marketing Public Company Limited 7

usiness

ความใส่ใจต่อการ
ส่งมอบคุณภาพ

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ดี เพื่อ

เพิ่มคุณภำพชีวิต ทีมงำนของบริษัท
ทุ่มเทสร้ำงผลิตภัณฑ์และบริกำรตั้งแต่
กำรคัดเลือกวัตถุดิบ กำรวิจัยพัฒนำ 

กำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพ กำรจัดเก็บ
สินค้ำ และ กำรขนส่งไปยังผู้บริโภค 

เพื่อให้ลูกค้ำได้รับผลิตภัณฑ์และบริกำรตำม
มำตรฐำนคุณค่ำที่ตั้งใจไว้

Paying Attention to 
Deliver Quality to its Stakeholders

Providing great products a nd services for 
a better quality of life, our team has put 
an effort to create products and services 

in the area of raw material selection, 
research and development, quality control, 

product storage, and delivering to consumers to 
ensure that our products and services 

meet the standard.

ส่งมอบคุณค่ำ
ด้วยผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ
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ส่งมอบคุณค่ำ
จากทีมงานที่มี

คุณภาพ
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ส่งมอบคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณค่าให้พนักงาน
       พนักงำน คือ ส่วนส�ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำ บริษัทดูแลให้พนักงำนมี

คุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมปลอดภัยและอยู่ในสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ดี 
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของเขำ เพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน

        Deliver Quality of life with Value to the Staff
 Staff is the significant part in creating value. The Company ensure 

that the staff have good quality of life, save and in the 
environment of a good workplace; including promote and 

develop our potential for the advancement in their professions.

eople

Premier
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ociety

Premier



Annual Report 2014  Premier Marketing Public Company Limited 11

        ส่งมอบคุณค่า
สู่สังคมอย่างยั่งยืน 

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรพัฒนำสังคม เพื่อยกระดับ

คุณภำพของสังคม และกำรดูแล
รักษำทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

โดยกำรร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ ในกำร
พัฒนำชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ผ่ำนหลำกหลำยโครงกำรของบรษิทั บรษิทัย่อย 
และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์อย่ำงต่อเนื่อง 

Deliver Sustainable 
Value to Society

The Company emphasized on 
society development to elevate the quality 

of society and to maintain the resources 
as well as the environment. 

The Company continuously cooperate 
with various organization in developing 

community, society and environment 
in various aspects andthrough several projects 

of the Company, its subsidiaries and Premier group. 

ส่งมอบคุณค่ำ
เพื่อเติมเต็ม
คุณภาพชีวิต
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สารจากคณะกรรมการ
MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS

 ในปี 2557 ถือว่าเป็นอีกปีหน่ึงท่ีมีความท้าทายอย่างมาก
ส�าหรับทีมงานของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
และบรษิทัยอ่ย ทัง้นีอ้นัเป็นผลสบืเนือ่งจากปัญหาความไมแ่นน่อน
ทางการเมืองภายประเทศท่ีด�าเนินมานับแต่ปี 2556 จนมีผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนโดยทั่วไป 
นอกจากนี้แล้วธุรกิจด้านการส่งออกของบริษัทก็ประสบความ 
ยุง่ยากจากภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในหลายประเทศซึง่ยงัอยู่
ในภาวะชะลอตวั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศทีเ่รามคีูค่า้อยูด่ว้ย 
จากสภาพปญัหาและความทา้ทายดงักลา่ว เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนั
ได้เป็นอย่างดีนั้น ทีมงานของบริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ให้ความ
ส�าคัญต่อการปรับตัวเพื่อยกระดับขีดความสามารถทั้งในด้าน
คุณภาพสินค้าและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การหา
แนวทาง/มาตรการควบคมุตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยให้อยูใ่นระดบัทีไ่มเ่สีย
เปรยีบ ตลอดจนการพฒันาประสทิธภิาพดา้นการบรกิารใหเ้ปน็ไป
ด้วยความรวดเร็วถูกต้อง จนสามารถสร้างความพึงพอใจและ
ความมั่นใจให้ลูกค้าและคู่ค้าได้เป็นอย่างดี
 ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการ
แนะน�าผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เชน่ ปลาทาโรอบกรอบรสชาตใิหม ่พรอ้ม
กันนี้บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้ารายใหม่ให้ทางบริษัท
เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่าย ซึ่งถือเป็นการด�าเนินการเพื่อรักษาและ
สร้างให้เกิดการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การด�าเนิน
การดงักลา่วสง่ผลใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ย ยงัคงมผีลประกอบการ

 The 2014 business is the tough challenge to the 
management team of Premier Marketing PCL and 
subsidiary companies. It was due to political turmoil erupted 
since 2013. The issue affects customer confidence and 
their willing to purchase. Moreover, there are economic 
crisis and decelerate growth in regions particularly our 
markets. To overcome the issue and respond to the 
challenge, company’s and subsidiary companies’ teams 
focus on improve the capability in term of either product 
quality or management efficiency to maintain the 
competitiveness. The company established schemes/
measures to maintain the competitive cost, as well as 
developed fast and precise service. Consequently, the 
company achieved to create customer confidence and 
business partners.
 In the previous year, the company has paved the 
new business channels by introducing new products such 
as new flavors of Taro - crispy fish snack. In addition, new 
business partners have trusted and authorized the company 
as the distributor. The activity was to maintain and protect 
long-term business growth. The company and its subsidiary 
companies’ business profit was better than the previous 
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คณะกรรมการ 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 

ที่ดีกว่าปีก่อน กล่าวคือ บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ ณ สิ้นปี
จ�านวน 428.37 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 2.0% เมื่อ
เทียบกับปี 2556 และมีรายได้รวม 4,095.81 ล้านบาท หรือคิด
เป็นการเติบโตร้อยละ 1.61% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่งบ 
การเงนิเฉพาะบริษทัมรีายไดร้วม 3,251.83 ลา้นบาท คดิเปน็การ
เติบโตร้อยละ 2.70% เมื่อเทียบกับปีก่อนในขณะที่ก�าไรสุทธิ 
380.88 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการเติบโตร้อยละ 2.67% จากปีท่ีผ่านมา 
จากผลการด�าเนินงานดังกล่าว จึงท�าให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้
เสนอจา่ยเงนิปนัผลประจ�าปี 2557 ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวนัที ่23 
เมษายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.38 บาท ซึง่เมือ่รวมกบัเงนิปนัผล
ระหวา่งกาล ทีจ่า่ยเมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.25 
บาท จึงท�าให้เงินปันผลรวมของท้ังปีเท่ากับ 0.63 บาท/หุ้น คิดเป็น
อัตราร้อยละ 98.95% ของก�าไรสุทธิเฉพาะกิจการของบริษัท
 บริษัทและบริษัทย่อยได้ด�าเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา 
ทางธุรกิจว่า “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ด้วย
ความเชื่อมั่นว่าการด�าเนินธุรกิจ จะเติบโตและก้าวหน้าได้อย่าง
ยั่งยืนนั้น จ�าต้องค�านึงถึงความส�าคัญของการเอาใจใส่ต่อความ
อยู่ดีมีสุข ความมั่นคงและก้าวหน้าในการท�างานของพนักงาน 
รวมทั้งต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อน�าพาธุรกิจไปสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน 
นอกจากน้ีแล้วบริษัทและบริษัทย่อยยังให้ความส�าคัญต่อการจัดท�า
กลยุทธ์/แผนงาน ภายใต้กรอบแนวคิด “การส่งมอบคุณค่า อย่าง
มีคุณภาพ” ( The Delivery of Value with Quality ) ด้วยการ
พิจารณาด้านคุณค่าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่ายจะได้รับ เริ่ม
ตัง้แตก่ารสรรหาวตัถดุบิทีม่คีณุภาพ ผา่นกระบวนการผลติทีไ่ดร้บั
การควบคุมอย่างเข้มงวด ติดตามด้วยการบริหารระดับสินค้าคง
เหลือและการบริหารการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ค�านึงถึง
สภาพแวดลอ้มภายนอกเปน็องคป์ระกอบดว้ย ท�าใหบ้รษิทัสามารถ
บรรลุผลตามแผนงานที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี 
 นอกจากการใส่ใจในเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัท
และบรษิทัยอ่ยยงัเลง็เหน็ตลอดมาถงึความส�าคญัของการประกอบ
ธรุกจิอยา่งโปรง่ใส ดว้ยการประกาศนโยบายและเขา้รว่มเปน็ภาคี
เครือข่ายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (IOD) จนได้รับการรับรอง
พร้อมกับผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ซึ่งถือเป็น 1 ใน 19 บริษัท
จดทะเบียนที่ได้รับการประเมินขั้นสูงสุด ด้วยความเอาใจใส่และ 
มุ่งมั่นในเรื่องเดียวกันนี้ บริษัทได้รับการพิจารณาเข้ารับ “รางวัล
องค์กรโปร่งใส” (NACC INTEGRITY AWARDS ) ที่แสดงถึง
เกียรติยศ แห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต จาก
ส�านักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) 
นอกจากนี้แล้ว เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความท้าทายของ
การประกอบธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงมือจัดท�า “คู่มือการ
บรหิารความเสีย่ง” เพือ่เปน็แนวทางและมาตรการจดัการกบัความ
เสี่ยงทางธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบสืบไป
 ในโอกาสนี้คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณผู้มี 
สว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝา่ย ทีไ่ดใ้หค้วามไวว้างใจและใหก้ารสนบัสนนุ
ต่อการด�าเนินงานของบริษัทด้วยความปรารถนาดีตลอดมา

year. Net profit of the company and subsidiary companies 
was 428.37 million baht, or 2.0% growth to 2013. The net 
income was 4,095.81 million baht, or 1.61% growth to 
2013. The company’s income was 3,251.83 million baht, 
or 2.70% growth to the previous year. Net profit was 380.88 
million baht, or 2.67% growth to the previous year. Since 
this overall outcome, the 1/2015 meeting of Board of 
Director on February 19, 2015 has the resolution to propose 
the annual dividend of 0.38 baht per share to the 
stockholder meeting. When combined with the interim 
dividend paid on September 3, 2014 at 0.25 baht per 
share, total annual dividend was 0.63 baht per share. 
Dividend paid was 98.95% of the company’s net profit.
 Business philosophy of the company and 
subsidiary companies is “Progressed business, secure 
personnel, and sustainable society”. The company confines 
that sustainable growth and progress are depended on 
wellbeing, security, and progresses of staff. In addition, 
the company should realize social and environmental 
responsibility to conduct the sustainable achievement of 
the business. Moreover, the company and subsidiary 
companies emphasize on strategies/frameworks with the 
concept “The delivery of value with quality”. Value that 
stakeholders obtained is underlined, starting from sourcing 
of quality raw materials, strictly controlled processes, to 
effective inventory and logistics management, while external 
circumstances are concerned. These practices result in 
the succeeded business.
 In addition to these aforementioned principles, 
the company and subsidiary companies always recognize 
the importance of transparency. The company has 
announced to participate in the Parties of Anti-corrupt 
Network initiated by the Institute of Directors (IOD). The 
company was assessed and received “4” level. The 
company is one of nineteen organizations which were 
classified at the highest level of transparency. This level 
represents passion and commitment of these companies. 
The company was also awarded the “NACC Integrity 
Award” by the Office of National Anti-Corruption 
Commission (NACC). The award is the honor of ethics and 
honesty. In addition, to reduce business risk, the company 
and subsidiary companies have created “Risk management 
guideline” to be implied as a measure and a guideline to 
systematically manage business risk.
 In this occasion, Board of Director would like to 
be grateful for all stakeholders who kindly trust and 
continuously support the company business.

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

นายวิเชียร พงศธร
ประธานกรรมการ
MR. VicHiEn PHOnGSAtHORn
Chairman

นางสาวแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
MiSS nAEnGnOi cHAi-OnnOM
Independent Director and 
Member of the Audit Commitee

นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
MR. SOMcHAi cHOOnHARAS
Director, Managing Director

นายสุรเดช บุณยวัฒน
กรรมการ
MR. SURADEJ BOOnYAWAtAnA
Director

นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
กรรมการ
MRS. nAnGnOi BUnYASARAnAnD
Director

นายวิชัย หิรัญวงศ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
MR. WicHAi HiRUnWOnG 
Independent Director and 
Member of the Audit Commitee

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการ
MRS. DUAnGtHiP EAMRUnGROJ
Director

นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
กรรมการ
MRS. PEnSRi DEttinGGEnG
Director

นายขัติยา ไกรกาญจน์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
MR. KAtiYA GREiGARn
Independent Director and  
Chairman of the Audit Committee
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คณะผู้บริหาร
MANAGEMENT TEAM

นางสาวมาลี สุขอารีย์ชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การตลาด 2
MiSS MAlEE SUKAREEcHAi
Assistant Managing Director - Marketing 2

นายชูชีพ เอื้อการณ์
รองกรรมการผู้จัดการ - บุคคลและธุรการ
MR. cHOOcHEEP AUEKARn
Deputy Managing Director - Personal and Administration

นายพรศักดิ์ สินคณารักษ์
รองกรรมการผู้จัดการ - การตลาด 1
MR. PORnSAK SinKAnARAK
Deputy Managing Director - Marketing 1

นายสุเทพ วังตาล
รองกรรมการผู้จัดการ - การขาย 
MR. SUtHEP VAnGtAl
Deputy Managing Director - Sales

นางสมใจ บุญรอดชู
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บัญชีการเงิน 
MRS. SOMJAi BOOnRAWDcHU
Assistant Managing Director - Accounting and Finance

นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
กรรมการผู้จัดการ
MR. SOMcHAi cHOOnHARAS
Managing Director
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กรรมการผู้จัดการ
MANAGING DIRECTOR

บจก. พี. เอม. ฟูด
P.M.FOOD Co.,Ltd

ผู้จัดการทั่วไป
GENERAL MANAGER

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
PREMIER MARKETING PUBLIC 

Co.,Ltd

เลขานุการบริษัท
COMPANY SECRETARY

รองกรรมการผู้จัดการ
- การขาย
DEPUTY MANAGING DIRECTOR 
- SALES

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- การตลาด 2
ASSISTANT MANAGING DIRECTOR 
- MARKETING 2

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- บัญชีการเงิน
ASSISTANT MANAGING DIRECTOR 
- ACCOUNTING AND FINANCE

รองกรรมการผู้จัดการ
- บุคคลและธุรการ
DEPUTY MANAGING DIRECTOR 
- PERSONAL AND ADMINISTRATION

รองกรรมการผู้จัดการ
- การตลาด 1
DEPUTY MANAGING DIRECTOR 
- MARKETING 1

คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS
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บจก. พรีเมียร์ โพรเซ่น โพรดักส์
PREMIER FROZEN PRODUCTS  

Co.,Ltd

กรรมการผู้จัดการ
MANAGING DIRECTOR

บจก. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้
PREMIER CANNING INDUSTRY 

Co.,Ltd

กรรมการผู้จัดการ
MANAGING DIRECTOR

คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
INTERNAL CONTROL

คณะกรรมการ
ด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

SYSTEMS DEVELOPMENT FOR
SUSTAINABILITY COMMITTEE

คณะอนุกรรมการด้าน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ANTI CORRUPTION
MANAGEMENT SUB-COMMITTEE

คณะอนุกรรมการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

AND ENVIRONMENT
MANAGEMENT SUB-COMMITTEE

คณะอนุกรรมการด้าน
การบริหารความเสี่ยง
RISK MANAGEMENT
SUB-COMMITTEE

โครงสร้างองค์กร
ORGANIZATION CHART
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จุดเด่นการดำาเนินงานปี 2557
MAJOR EVENT IN THE YEAR 2014

รางวัลแห่งความส�าเร็จ • SUccESS AWARDS

• เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายและระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

• บริษัทได้รับผลการประเมินจากการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลคะแนนอยู่
ในระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80-90 คะแนน มีจ�านวนตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติจ�านวน 4 ดาว 
รวมทัง้ยงัเป็นบรษิทัทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัอยูใ่น Top Quartile ของกลุม่บรษิทัทีม่มีลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในกลุม่ 
3,000 - 9,999 ล้านบาท

• เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2557 บริษัทได้รับรางวัล Investors’ Choice Award ประจ�าปี 2557 
ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี (AGM) ด้วย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

• On April 4, 2014, the Company was certified a member of the Thailand’s Collective 
Action Coalition Against Corruption in Private Sector by the Board of Directors of 
the Thailand’s Collective Action Coalition Against Corruption in Private Sector to 
certify that the Company has the anti-corruption policy.

• On September 25, 2014, the Company was granted the Investor’s Choice Award 
of 2014 organized by the Thai Investors Association in collaboration with the Stock 
Exchange of Thailand and Securities and Exchange Commission, as a listed com-
pany receiving the 100 perfect scores for the evaluation result on the quality of 
shareholders’ ordinary meetings organization (AGM) for 4 consecutive years. 

• The Company received the “excellent” scores of the evaluation result of the listed companies’ corporate governance of 2014 
from the Thai Institute of Directors in support of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange 
Commission with the average scores of 89-90% and 4-star certification of the National Corporate Governance Commission. 
Also, the Company was ranked the top quality of the market capitalization of Baht 3,000-9,999 million.
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• เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส�านักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการด�าเนินโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจ�าปี 
2556 (NACC Integrity Awards 2013) ซึง่เป็นกจิกรรมการมอบรางวลัเกยีรตยิศแห่งคณุธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศ 
สร้างขวัญก�าลังใจและเชิดชูองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ให้เป็นแบบ
อย่างที่ดี โดยบริษัทเป็นหนึ่งในสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์

PMF- บริษัทย่อย ได้รับ

• รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจ�าปี 2557 สถานประกอบการขนาดกลาง ประเภทมีสหภาพ” ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 2 วัตถุประสงค์ของรางวัลนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบกิจการให้นายจ้าง ลูกจ้างตระหนักถึงความส�าคัญในการเสริมสร้าง
แรงงาน สัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการด้วยการ
ปรึกษาหารือร่วมกัน

• รางวัล “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการน�้าในโรงงานอุตสาหกรรม” 
เป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการน�้าในโรงงานอุตสาหกรรมมีโรงงาน
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 240 โรงงานและ
บรษิทัเป็น 1 ใน 46 โรงงานทีผ่่านการคดัเลอืก

• บริษัทได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ในการจัดอันดับธุรกิจด้านพัฒนาความยั่งยืน มีการด�าเนินการโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (ESG 100) เป็นหนึ่งในร้อยบริษัทจาก 567 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• On December 8, 2014, the Office of the National Anti-Corruption Commission 
organized the 4th NACC Integrity Awards 2013 which is an award event of morals, 
ethics and honesty with an objective to promote the national transparency, create 
encouragement and compliment the public organizations, state enterprises and 
business in private sector so that they would be good role models. The Company 
is one of such enterprises which are qualified and selected with respect to such 
requirements.

• The Company was selected by the Thaipat Institute to join the rank of the businesses concerned in sustainable development 
and distinctive environmental, social and corporate governance (ESG 100) as one among 567 companies listed on the Stock 
Exchange of Thailand.

• The “Excellent Labor Relations and Employee Benefits Enterprise” of 2014, the “Medium Size Enterprise: Labor Union Cate-
gory” for 2 consecutive days. The objective of these awards is to promote the labor relation in enterprises for employers and 
employees so that they realize the importance of creation of labor relation and employee benefits in enterprise by discussion 
and mutual consultation.

• The “Water Management in Industrial Plants Promotion and Development Project” Award which promotes and develops water 
management in industrial plants joined by 240 factories in total. The Company is one of such 46 factories which are qualified.
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• การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) ระดับ 3 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 
2 จาก กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มี
การติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• เข้าร่วมโครงการประหยัดและจัดการพลังงาน โดยรับมอบเกียรติบัตร
และ Certificate Of Assessment ISO 50001 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัท มีการบริหารจัดการด้านการ
อนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะพลังงาน 3 ส่วนหลักทั้งไฟฟ้า น�้ามันและ
ก๊าซธรรมชาต ิซึง่พลงังานเหล่านีส้ามารถช่วยลดต้นทนุในหลายๆ ด้าน
ลงได้ 

 บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จ�ากัด – บริษัทย่อย ได้รับ

• การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 
ต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 จากกระทรวงอตุสาหกรรมว่าด้วยการบรหิารจดัการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• The 3rd level of the Green Industry 
Certification for 2 consecutive years by 
the Ministry of Industry regarding the 
systematic environmental management, 
evaluation continuity and revision on 
continuing development.

• The Company joined the Energy Saving and Management 
and was granted the Certificate of Assessment ISO 5001 from 
the Department of Industrial Works, reflecting that the 
Company has the energy saving management in 3 main 
energy sources: electricity, oil and natural gas which can 
reduce costs in many aspects.

• The 3rd level of the Green Industry Certification for 2 consecutive years by the Ministry of Industry regarding the systematic 
environmental management, evaluation continuity and revision on continuing development.
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กิจกรรมธุรกิจ • BUSinESS EVEnt

บริษัทวางตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2557 ดังนี้
The Company launched new products and products with new flavours for each product group as follows:

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 

- ขนมถั่วลันเตาอบกรอบบันบัน รสซุปข้าวโพด รสสไปซี่เทอริยากิ
- ขนมข้าวโพดอบกรอบโคโคริ ชู้ดเตอร์ ทาโซ่ Ring / Pop
- มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์ รสซอสอเมริกันชีส รสโนริวาซาบิซอส 

รสฮันนี่โกลต์ แจ็กซ์ เวจจี้ รสสไปซ์ซี่บาร์บีคิว แจ็กซ์มิกซ์ รสซาวครีม
ปาปริก้า 

- ขนมมนัเทศทอดกรอบโดเรมคีวิตี ้รสแพนเค้ก 
- ปลาสวรรค์ตราทาโรอบกรอบ รสสาหร่าย และทาโรรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่น
- ข้าวหอมมะลิอบกรอบชินมัย รสไส้กรอกมายองเนส
- ขนมข้าวโพดอบกรอบบาน่าไบท์

Snack Food Group
New products and products with new flavours in this group are:

- “Bun Bun” Corn cream soup flavored and spicy teriyaki fla-
vored 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”

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ้งค์ กลิ่นลิ้นจี่
- คิงส์คิทเช่นหอยลายทอดปรุงรส และหอยลายทอดสมุนไพร
- ซันซอสน�้าจิ้มสุกี้ สูตรเข้มข้น / สูตรพริกกระเหรี่ยง และน�้าจิ้มย�า

ส�าเร็จรูป / น�้าจิ้มซีฟู้ด

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
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ผลิตภัณฑ์ลูกอม
สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่ม ได้แก่ 

- ลูกอม เจสัน จูจุ๊บ รสแบล็ค เชอรรี่ และรสลิโคริช (ชะเอม)
- ลูกอมคอริฟินซี ลิมิเต็ดอิดิชั่น 2 และ 3
- ลูกอมโอเล่ รสนมสตอเบอร์รี่ / รสนมกีวี / รสนมกล้วย สอดไส้นม
 กลิ่นนมกล้วยเกาหลี / กลิ่นถั่วแดงมัทชะ/ โอเล่ตลับเหล็กรูปหัวใจ /
 โอเล่บลิสเตอร์ รสสตรอเบอร์รี่
- มาร์ชแมลโลว์เคลือบน�้าตาล รสสตอเบอร์รี่ / รสองุ่น / รสส้ม

confectionary Group
New products and products with new flavours in this group are : 

- “Jason’s jujubes” candy, Black Cherry Flavor and Licorice 
Flavor

- “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, Grape and Orange 
Flavours.

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน
สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่

- บิวตี้ลาโบ้ (ใหม่) - แบบครีม 
- Tigerplast High Heel Buddy พลาสเตอร์กันรองเท้ากัด 
- ครีมอาบน�้าตาบู ซิลกี้ สมูท แอนด์ มอยส์เจอร์ไรซิ่ง
- โลชั่น “เอบอนเน่” สูตรมิลค์ ไลท์เทนนิ่ง และคอลลาเจน / สูตรไวท์ ซี

มิลค์และสูตรมิลค์ ยูวี ไลท์ เทนนิ่ง
- เกลือสปาขัดผิว “เอบอนเน่” สูตรวิตามินซี / เฟรช มิ้นท์
- เกลอือาบน�า้ “เอบอนเน่” สตูรน�า้นม / วติามนิซ ี/ กาแฟ และสารสกัด

มะเขือเทศ

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
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 บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้
เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ 
อย่างยั่งยืนโดยตระหนักและให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า 
พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท 
สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข็มแข็งและยั่งยืน
 ด้วยเหตุนี้ ความยั่งยืนจึงเป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนหลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งการผลิต
สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นประโยชนก์บัสงัคม การพฒันากระบวนการท�างานอยา่งตอ่เนือ่งสม่�าเสมอไมห่ยดุนิง่ สง่เสรมิ ผลกัดนั พรอ้มทัง้สอด
แทรกแนวคดิความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอยา่งยัง่ยนืเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการท�างานอนัเปน็วฒันธรรมองคก์ร ควบคูไ่ป
กบัการเสรมิสรา้งมลูคา่ตอ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ไมว่า่จะเปน็ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้ พนัธมติรของบรษิทั ชมุชน และสงัคม 
ส่วนรวม ให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารสนบัสนนุและท�างานรว่มกบัหนว่ยงานพฒันาความยัง่ยนืของสงัคมของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์อนัไดแ้ก ่
มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านศึกษาของเยาวชนที่ด้อยโอกาส การสร้างสังคม
แห่งการแบ่งปัน การสนับสนุนคนพิการที่ด้อยโอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
โดยยดึหลกัในการกอ่ประโยชนท์ัง้โดยตรงและการสรา้งเครือ่งมอืหรอืองคก์รใหผู้อ้ืน่สามารถเขา้มามสีว่นรว่มและน�าไปท�าซ้�าได ้อนัจะกอ่
ใหเ้กดิผลลพัธท์ีย่ัง่ยนือยา่งเปน็ทวคีณู ซึง่สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.premeir.co.th ในหวัขอ้ “พรีเมียร์เพ่ือสังคม”

 และเพือ่เปน็การสนบัสนนุการขบัเคลือ่นกลไกพฒันาสงัคมดงักลา่ว บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจงึน�าเงนิเทา่กบัจ�านวนรอ้ยละ 5 ของ
ก�าไรสทุธหิลงัหกัภาระคา่ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลของรอบปบีญัช ีบรจิาคเพือ่ประโยชนด์า้นการศกึษาตอ่มลูนธิยิวุพฒัน ์หรอืองคก์รสาธารณะ
กุศลอื่นๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 

ก่อประโยชน์ต่อสังคม
อย่างเป็นสาระสำาคัญ

และยั่งยืน

สร้างระบบนิเวศน์ ให้เกิดการ
ทำาซ้ำาและการมีส่วนร่วม 

ของคนจำานวนมาก

สร้างเครื่องมือหรือองค์กร
ให้ผู้อื่นสามารถเข้ามา

มีส่วนร่วมและสามารถทำาซ้ำาได้

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ กิจกรรมพนักงาน คู่ค้า และส่วนของมูลนิธิต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ 
ข้างต้น ดังนี้
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1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิโดยยดึถอืความถกูตอ้ง เสมอภาคและเปน็ธรรม ซือ่สตัยส์จุรติ เคารพสทิธใินทรพัยส์นิ
ทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วน ได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
 การแข่งขันที่เป็นธรรม : 
 • ด�าเนนิธรุกจิตอ่กนัดว้ยความยตุธิรรม ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ เคารพและปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญาทีก่�าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั 
 • ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามี
การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้ี เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วเเละเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย 
 • เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
 • แขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมกบัคูแ่ขง่ขนั มกีารแขง่ขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ีไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ปน็ความ
ลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท�าลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระท�าการใดๆ 
โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับคู่ค้า :
 • เปิดโอกาสให้คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและบริษัท
ย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของบริษัท หรือด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามความ
ประสงค์
 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน :
 • ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยก�าหนด
นโยบายไว้ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรื่องนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
 • ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพใช้สินค้า และบริการที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ :
 • บรษิทัและบรษิทัยอ่ยด�าเนนิธรุกจิดว้ยความเป็นกลางทางการเมอืง ไมฝ่กัใฝพ่รรคหรอืกลุม่การเมอืงใด ไมใ่หก้ารสนบัสนนุ
การด�าเนนิกจิกรรมของพรรคการเมอืงพรรคหนึง่พรรคใด ไมใ่หค้วามชว่ยเหลอืผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทางการเมอืงคนหนึง่คนใดโดยเฉพาะ
เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่าง
อิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของ
การเป็นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงก�าหนด
นโยบาย “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบ
บรหิารจดัการการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ครอบคลมุทกุขัน้ตอน ทกุกระบวนการท�างานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบังาน
จัดซื้อ จัดจ้าง จัดจ�าหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการท�างานอื่นๆ ที่มีความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ก�าหนดเป็นความ
รับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจนมีดังนี้
 2.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management commitment)
  • บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ตอ่การน�าระบบมาตรการการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่มาใชใ้นกระบวนการท�างาน และปรบัปรงุ
ระบบบริหารให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล โดยกรรมการผู้จัดการได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะท�าให้บริษัทด�าเนิน
ธรุกจิโดยปราศจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่ตามขอ้ก�าหนดของมาตรการการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ พรอ้มทัง้ไดส้นบัสนนุทรพัยากรอยา่งครบ
ถว้น ไดช้ีแ้จงท�าความเขา้ใจกบัพนกังานทกุคนภายในบรษิทัและบรษิทัยอ่ยและบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งใหต้ระหนกัถงึความส�าคญัของ
การด�าเนินกระบวนการต่างๆ อย่างโปร่งใส สอดคล้องกับระเบียบนโยบาย ข้อก�าหนด ของกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจด�าเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุน
การทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท พร้อมให้การสนับสนุนหรือส่งเสริม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และก�าหนดให้มีการสอบทานการ
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ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ อย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำาหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
  • มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำาหนด
  • บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้าน
จริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและนำามาจัดทำาเป็นคู่มือ
แนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
  • บริษัทไม่กระทำาหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการ
บริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใส และไม่มี
เจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำาเนินการที่ไม่เหมาะสม
  • บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม่ำาเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
  • บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่ง
เสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
  • บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำา
  • บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอัน
ควรสงสยัโดยมัน่ใจไดว้า่ผูแ้จง้เบาะแสไดร้บั การคุม้ครอง โดยไมใ่หถ้กูลงโทษ ถกูโยกยา้ยอยา่งไมเ่ปน็ธรรมหรอืกลัน่แกลง้ดว้ยประการใด 
และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
  บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้
รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรม
ที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้
ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  • เลขานุการบริษัท
     บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (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
 โดยผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทัง้ทีเ่ปน็พนกังาน ลกูคา้ บคุคลทีร่บัจา้งทำางานใหแ้กบ่รษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่อืน่ทีเ่ปน็
ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำาหนดไว้ 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงได้กำาหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ตอ้งใหค้วามเคารพในเรือ่งสทิธมินษุยชนและใหค้วามเคารพในศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์ทัง้ของพนกังานทกุคนและผูม้สีว่นไดเ้สยีอนัเปน็
หลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
ภายใต้คุณค่าหลัก (Core Value) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” 
 • บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กบัการละเมดิสทิธมินษุยชน เชน่ ไมใ่ชแ้รงงานบงัคบั ไมใ่ชแ้รงงานเดก็ พรอ้มทัง้ดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามมาตรฐานของกฎหมายคุม้ครอง
แรงงานอย่างเคร่งครัด
 • บริษัทจะให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความ 
เป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง 
บรษิทัเฝา้ระวงัและตดิตามใหบ้รษิทัยอ่ย คูค่า้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดถ้อืปฏบิตัติามหลกัการสากลวา่ดว้ยเรือ่งสทิธมินษุยชนอยา่งเครง่ครดั 
รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจากการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทตามที่กฎหมายกำาหนด
 • บริษัทได้จัดสถานที่ทำางานโดยคำานึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่าทำางาน และให้ความสำาคัญในเรื่องความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยในการทำางานของพนักงาน
 • บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนิน
กิจการหรือกระบวนการทำางานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทำางานชุดต่างๆ อาทิ คณะทำางานสวัสดิการ 
คณะทำางานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น
 • บรษิทักำาหนดมาตรการในการใหม้คีวามคุม้ครองพนกังานทีแ่จง้เบาะแสเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน หรอืการปฏบิตัิ
ตอ่พนกังานอยา่งไมเ่ทา่เทยีมกนั โดยจะไดร้บัความคุม้ครองไมใ่หถ้กูลงโทษ หรอืกลัน่แกลง้หรอืกระทำาดว้ยประการใดๆ ทีจ่ะทำาใหผู้แ้จง้
เบาะแสไม่สามารถทนทำางานอยู่ต่อไปได้

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 พนกังานถอืเปน็ทรพัยากรทีท่รงคณุคา่ของบรษิทั บรษิทัจงึตระหนกัและใหค้วามสำาคญัตอ่การปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเปน็ธรรม
และให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุขทั้งใน
บริษัทและในสังคมอย่างยั่งยืน กล่าวคือ
 • บรษิทัใหค้วามสำาคญัในการปฏบิตัติอ่พนกังานบนพืน้ฐานของความเปน็ธรรมและความเทา่เทยีมกนัทัง้ในเรือ่งของโอกาส
ในการเลือ่นขัน้ เลือ่นตำาแหนง่ การโยกยา้ย การดแูลสวสัดภิาพและการใหผ้ลตอบแทนรวมตลอดถงึการใหโ้อกาสในการไดร้บัการพฒันา 
โดยไมเ่ลอืกปฏบิัติอนัเกิดจากความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภมูภิาค ความคดิเห็นทางการเมอืง ฐานะ สภาพร่างกาย
 • บริษัทกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระ
ทำาที่ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การทำางานของพนักงาน หรือกระทำาการใดๆ อันเป็นการคุกคามสร้าง
แรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม
 • บริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่ำาเสมอ
 • บรษิทัจดัใหม้สีวสัดกิาร การรกัษาพยาบาล การตรวจสขุภาพประจำาป ีการทำาประกนัสขุภาพและการประกนัชวีติใหพ้นกังาน
อย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
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 • บรษิทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานทีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม หรอืพบเหน็การกระทำาทีไ่มเ่ป็นธรรมสามารถสง่ความคดิเหน็หรอื
ร้องเรียนไดโ้ดยตรงถึงผู้บังคบับัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านช่องทาง การเข้าพบเป็นการส่วนตัว / 
ร้องเรียนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล เป็นต้น 
 • บริษัทกำาหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รับการชี้แจง / แก้ไข 
หรือนำาไปปฏิบัติ 
 • บริษัทกำาหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงาน 
อย่างไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำาด้วยประการใดๆ ที่จะทำาให้ 
ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำางานอยู่ต่อไปได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บริษัทมีพันธสัญญาที่จะ “ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้บริโภค เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงย่อมมากับการบริการที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้มีการกำาหนดนโยบาย
และแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค
 • นำาเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
 • มีกระบวนการดำาเนินงานตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสินค้า การตรวจสอบ
คุณภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงมีระบบการจัดส่งสินค้าที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว
 • มีการกำาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่บริษัทจะคัดเลือกมาจัดจำาหน่าย และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 • ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
 • มีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำาเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในจรรยา
บรรณธุรกิจเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้
 • ไม่กระทำาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 • ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 • ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม 
 • ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการนำา
เทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท 



รายงานประจ�าปี 2557  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 28

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

 นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยจะตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว 
บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการดำาเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และให้การดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว ซึ่ง
เป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรที่ต้องการดำาเนินกิจการให้เกิดผลสำาเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม
 นอกจากนี ้บรษิทัและบรษิทัยอ่ยยงัไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรมการพฒันาชมุชนและสงัคม ผา่นการดำาเนนิกจิการของมลูนธิติา่งๆ 
อาทิ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ด้วยการบริจาคเงินจำานวนร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิในแต่ละปีให้กับมูลนิธิที่
เป็นกลไกหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

 เพื่อให้การทำางานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงาน 
ทุกหน่วยงาน ดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน รวมถึงการลดขั้นตอนความซ้ำาซ้อนในการทำางาน โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สั่งสมและถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน ภายใต้โครงการ “Knowledge Sharing Management”

 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพื่อเปิดเผยการปฏิบัติตาม
นโยบายการจัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR 
Report) เป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำาปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-marketing.co.th
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นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ลูกอม
Confectionery

ผลิตภัณฑ์ยา, ยาอม 
และอาหารเสริม
Medicine, Pastille 
and Nutrition Food

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
Snacks

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว
และของใช้ในครัวเรือน

Personal Care 
and Household Goods

ผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องดื่ม

Food and Beverage

 บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2520 ในนาม บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ต
ติง้ จำากดั ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก 1 ลา้นบาท ในระยะแรกดำาเนนิธรุกจิดา้นการตลาด สง่เสรมิการขาย และจดัจำาหนา่ยสนิคา้ประเภท 
ขนมขบเคี้ยว สินค้าอุปโภคบริโภค ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำากัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 และเข้าเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว 650 ล้านบาท 
 เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2553 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินมุตัโิครงการซือ้หุน้คนืเพือ่การบรหิารทางการเงนิ จำานวน
ไม่เกิน 65 ล้านหุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยกำาหนดวงเงินซื้อคืน
หุ้นสูงสุดไม่เกิน 130 ล้านบาท บริษัทได้ดำาเนินการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 
7 มีนาคม 2554 โดยหุ้นที่ซื้อคืนแล้วมีจำานวนรวมทั้งสิ้น 51,754,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.96 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้
โครงการหุน้ทีซ่ือ้คนืครบกำาหนดระยะเวลา 3 ปี เมือ่วนัที ่7 มนีาคม 2557 บรษิทัมหีุน้ทีซ่ือ้คนืทีจ่ำาหนา่ยไมห่มดจงึไดด้ำาเนนิการลดทนุลง
ตามเงื่อนไขที่กำาหนดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยดำาเนินการจดทะเบียนลดทุนจำานวน 51,754,700 หุ้น คงเหลือทุนจดทะเบียน
และทุนที่ชำาระแล้วจำานวน 598,245,300 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 598,245,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายและเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าภายใต้การจัดจำาหน่ายและ
เป็นตัวแทนจำาหน่ายของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์
ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยจำาหน่ายผ่านช่องทางการขายที่ครอบคลุม 
ร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทอยู่ระหว่างดำาเนินการทบทวนและพัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่ายดังกล่าว 
เพื่อเป็นการจัดกลุ่มร้านค้าให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน
 บริษัทยึดปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท กล่าวคือ ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน ควบคู่กับความพึง
พอใจของลูกค้า มุ่งเน้นเรื่อง คุณภาพ คือ การใส่ใจในคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐานสากล และ คณุคา่ คอื นำาเสนอสินคา้ที่มีคณุคา่และคณุประโยชน์ต่อผู้บริโภค บริษัทจึงไดจ้ัดให้มรีะบบการตรวจสอบสภาพและ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตสินค้าที่บริษัทคัดเลือกมาจัดจำาหน่ายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการพิจารณาจากการรับรองมาตรฐาน
คณุภาพตา่งๆ ของผลติภัณฑอ์กีดว้ย ทัง้นีเ้พือ่สรา้งความมัน่ใจใหผู้บ้รโิภคถงึคณุภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑภ์ายใตก้ารจดัจำาหนา่ย 
ของบรษิทั อนัสะทอ้นมาสูก่ารกำาหนด วสิยัทศัน ์พนัธกจิหลกั เป้าหมาย และความมุง่มัน่ขององคก์ร (Brand Essence) ซึง่คณะกรรมการ
ของบริษัทได้ทำาการทบทวนเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับธุรกิจ
ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 3 ปี 

 • บริษัทวางตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2557 ดังนี้
  ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
  - ขนมถั่วลันเตาอบกรอบบันบัน รสซุปข้าวโพด รสสไปซี่เทอริยากิ
  - ขนมข้าวโพดอบกรอบโคโคริ ชู้ดเตอร์ ทาโซ่ Ring / Pop
  - มันฝรั่งแท่งทอดกรอบแจ็กซ์ รสซอสอเมริกันชีส รสโนริวาซาบิซอส รสฮันนี่โกลต์ แจ็กซ์ เวจจี้ รสสไปซ์ซี่บาร์บีคิว 

แจ็กซ์มิกซ์ รสซาวครีมปาปริก้า 
  - ขนมมันเทศทอดกรอบโดเรมีคิวตี้ รสแพนเค้ก 
  - ปลาสวรรค์ตราทาโรอบกรอบ รสสาหร่าย และทาโรรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่น
   - ข้าวหอมมะลิอบกรอบชินมัย รสไส้กรอกมายองเนส
  - ขนมข้าวโพดอบกรอบบาน่าไบท์
  ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่
  - เซ็ปเป้ อโลเวร่า ดริ้งค์ กลิ่นลิ้นจี่
  - คิงส์คิทเช่นหอยลายทอดปรุงรส และหอยลายทอดสมุนไพร
  - ซันซอสน้ำาจิ้มสุกี้ สูตรเข้มข้น / สูตรพริกกระเหรี่ยง และน้ำาจิ้มยำาสำาเร็จรูป / น้ำาจิ้มซีฟู้ด
  ผลิตภัณฑ์ลูกอม สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่ม ได้แก่ 
  - ลูกอม เจสัน จูจุ๊บ รสแบล็ค เชอรรี่ และรสลิโคริช (ชะเอม)
  - ลูกอมคอริฟินซี ลิมิเต็ดอิดิชั่น 2 และ 3
  - ลูกอมโอเล่ รสนมสตอเบอร์รี่ / รสนมกีวี / รสนมกล้วย สอดไส้นม กลิ่นนมกล้วยเกาหลี / กลิ่นถั่วแดงมัทชะ/ โอเล่ 

ตลับเหล็กรูปหัวใจ / โอเล่บลิสเตอร์ รสสตรอเบอร์รี่
  - มาร์ชแมลโลว์เคลือบน้ำาตาล รสสตอเบอร์รี่ / รสองุ่น / รสส้ม 
  ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่
  - บิวตี้ลาโบ้ (ใหม่) - แบบครีม 
  - Tigerplast High Heel Buddy พลาสเตอร์กันรองเท้ากัด 
  - ครีมอาบน้ำาตาบู ซิลกี้ สมูท แอนด์ มอยส์เจอร์ไรซิ่ง
  - โลชั่น “เอบอนเน่” สูตรมิลค์ ไลท์เทนนิ่ง และคอลลาเจน / สูตรไวท์ ซีมิลค์และสูตรมิลค์ ยูวี ไลท์ เทนนิ่ง
  - เกลือสปาขัดผิว “เอบอนเน่” สูตรวิตามินซี / เฟรช มิ้นท์
  - เกลืออาบน้ำา “เอบอนเน่” สูตรน้ำานม / วิตามินซี / กาแฟ และสารสกัดมะเขือเทศ
 • บริษัทวางตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2556 ดังนี้
  ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
  - ทาโร รสปลาย่างญี่ปุ่น และ ทาโรอบกรอบ รสเข้มข้น และ รสบาร์บีคิว
  - ขนมข้าวโพดอบกรอบ - โคโคริ ริง ชีส โคโคริ ป๊อป ชีส และ บิ๊กคาด้า ชีส 
  - ขนมถั่วลันเตาอบกรอบ - บัน บัน รสปูผัดผงกระหรี่ 
  - ข้าวเกรียบกุ้ง - คาลบี้ รสพริกไทยดำา 
  - มันฝรั่งแท่งทอดกรอบ - แจ็กซ์ เวจจี้ และ แจ๊กซ์ เลมอน 
  - มะขามหวานแปรรูป - จิ๊ดจ๊าด มะขามสะดุ้ง รสบ๊วย และ รสแซป
  ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่
  - “พรานทะเล” ข้าวมือถือ - บะจ่างสูตรฮ่องกง ข้าวผัดพะแนงหมู และ ข้าวผัดไก่กุนเชียง 
  - กาแฟกระป๋อง - เพรียว คอฟฟี่
  - ซอสปรุงสำาเร็จ - รสพริกไทยดำาและรสสาหร่าย ตราคิงส์ คิทเช่น (KK)
  - ทูน่าครีบเหลืองในน้ำามันทานตะวัน - ตราคิงส์ คิทเช่น (KK)
  - น้ำาว่านหางจระเข้ - อโล เวร่า ตราเซ็ปเป้
  - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - บิวติ ชอท ตราเซ็ปเป้
  ผลิตภัณฑ์ลูกอม สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่ม ได้แก่
  - ลูกอมช็อกโกแล็ต - ช็อคโก บี้
  - ลูกอมที่มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาการระคายคอ - คอริฟินซี เลมอนฮันนี่ และ คอริฟินซีลิมิเต็ด
  - ลูกอม - โอเล่ ซูเปอร์สตรอเบอร์รี่ โอเล่ กีวีแอปเปิ้ล และ โอเล่ กลิ่นมะนาวโซดา
  - ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้รวม - ฟรุ๊ต เทน  
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  ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่
  - ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม - บิวตี้ลาโบ้ และ บีเง็น อีซี่แอนด์เนเชอรัล
 • บริษัทวางตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2555 ดังนี้
  ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่
   - ขนมข้าวโพดอบกรอบ “โคโคริคอร์น-ซี” รสดั้งเดิมและรสสาหร่าย “โคโคริ บอล” รสกุ้งลอบสเตอร์บาร์บีคิว และ 

“โคโคริ ป๊อป” รสสไปซี่ซีฟู้ดและรสป๊อปคอร์น 
  - ขนมมันเทศทอดกรอบ “โดเรมี” รสนมเย็น    
  - มันฝรั่งแท่งทอดกรอบ “แจ็กซ์ มิกซ์” รสอเมริกันเฟรนซ์ฟรายส์ และรสไส้กรอกชีส
  - ข้าวเกรียบกุ้ง “คาลบี้” รสจัมโบ้โนริ 
  - ขนมข้าวเกรียบปลาหมึก “โคโคริทาโกะ” รสปลาหมึกสาหร่ายและรสดั้งเดิม 
  นอกจากน้ี ยังได้วางตลาด จ๊ีดจ๊าด ฟรุทโต รสบ๊วย 3 รสและบ๊วยห่ัน ตรา “จ๊ีดจ๊าด” สินค้าใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ี อีกด้วย
  ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
  - ข้าวผัดไก่ ข้าวผัดอเมริกัน ข้าวไก่ผัดพริกแกง ผัดไทกุ้ง สปาเก็ตต้ีซอสไก่สับและสปาเก็ตต้ีข้ีเมาหมู ตรา “พรานทะเล” 
  - ไชโป้วหวาน “ตราแม่จินต์” 
  - โจ๊กและวุ้นเส้นกึ่งสำาเร็จรูป “ตราเกษตร” 
  ผลิตภัณฑ์ลูกอม สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่ม ได้แก่ 
  - ลูกอมเคี้ยวหนึบ “โอเล่ วิ้งกี้อายโกโก้ ฟรุต” กลิ่นส้มผสมโก้โก้ และ กลิ่นสตรอเบอร์รี่ผสมโก้โก้ 
  - ลูกอม “โอเล่” รสแตงโมมะนาวและรสลิ้นจี่ออสเตรเลีย 
  - ลูกอมผสมวิตามินซี “โบตัน” กลิ่นซุปเปอร์เลมอนและกลิ่นซุปเปอร์กีวีแอปเปิ้ล
  ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
  - ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม “Beautylabo” และ “Bigen Men’s Speedy Color” 
  - ยาสีฟัน “ดาร์ลี่เอนนาเมล โพรเทค”และ “ดาร์ลี่เอ็กซ์เปิร์ทไวท์”
 • เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2557 บริษทัไดร้ับการรับรองฐานะการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้น 
การทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายและระบบ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 • เมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2557 บรษิทัไดร้บัรางวลั Investors’ Choice Award ประจำาปี 2557 ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิ 
ผู้ลงทุนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็น
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีไ่ดร้บัผลการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี(AGM) ดว้ยคะแนนเตม็ 100 
คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
 • บรษิทัไดร้บัผลการประเมนิจากการสำารวจการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนประจำาปี 2557 จากสมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับร้อยละ 80-90 คะแนน มีจำานวนตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลแห่งชาติจำานวน 4 ดาว รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 
ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในกลุ่ม 3,000 - 9,999 ล้านบาท
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 • เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.) ได้
จัดให้มีการดำาเนินโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013) ซึ่งเป็นกิจกรรมการ 
มอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศ สร้าง
ขวัญกำาลังใจและเชิดชูองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยบริษัทเป็นหนึ่งในสถานประกอบ
กิจการที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
 • บรษิทัไดร้บัการคดัเลอืกจากสถาบนัไทยพฒันใ์นการจดัอนัดบัธรุกจิดา้นพฒันาความยัง่ยนื มกีารดำาเนนิการโดดเดน่ดา้น
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) เป็นหนึ่งในร้อยบริษัทจาก 567 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัท พี. เอม.ฟูด จำากัด บริษัทย่อย ได้รับ
  - รางวลั “สถานประกอบการดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดกิารแรงงาน ประจำาป ี2557 สถานประกอบการขนาด
กลาง ประเภทมีสหภาพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 วัตถุประสงค์ของรางวัลนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการให้
นายจ้าง ลูกจ้างตระหนักถึงความสำาคัญในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการด้วยการ
ปรึกษาหารือร่วมกัน
  - รางวัล “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำาในโรงงานอุตสาหกรรม” เป็นโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการน้ำาในโรงงานอุตสาหกรรมมีโรงงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 240 โรงงานและบริษัทเป็น 1 ใน 46 โรงงานที่ผ่าน
การคัดเลือก
  - การรบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ระดบั 3 ตอ่เนือ่งเป็นปทีี ่2 จาก กระทรวงอตุสาหกรรม
ว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  - เขา้รว่มโครงการประหยดัและจดัการพลงังาน โดยรบัมอบเกยีรตบิตัรและ Certificate Of Assessment ISO 50001 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัท มีการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะพลังงาน 3 ส่วนหลักทั้ง
ไฟฟ้า น้ำามันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งพลังงานเหล่านี้สามารถช่วยลดต้นทุนในหลายๆ ด้านลงได้ 
 • บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด - บริษัทย่อย ได้รับ
  - การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรมว่า
ด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง

บจก. พี.เอม.ฟูด บจก. พรีเมียร์ โฟรเซ่น โปรดักส์บจก. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
 โครงสร้างของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

100% 100% 100%

 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายและเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่ง
แบ่งได้เป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหาร
เสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยสินค้าที่บริษัทจัดจำาหน่ายเป็นการจำาหน่ายในประเทศทั้งหมด ผ่านช่องทาง 
การจัดจำาหน่ายต่างๆ ทั้งช่องทางการจำาหน่ายแบบร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) 
และรถขายเงินสด (Cash Van) โดยมีร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศติดต่อค้าขายโดยตรงกับบริษัท 
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 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท พี.เอม.ฟูด จำากัด (PMF) บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่งอินดัสตรี้ จำากัด (PCI) 
และบริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำากัด (PFP) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วในแต่ละ
บริษัท บริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ประกอบธุรกิจดังนี้
 1. บริษัท พี.เอม.ฟูด จำากัด (PMF) ผลิตและจำาหน่ายสินค้าประเภทปลาเส้นและปลาแผ่น ที่รู้จักกันในชื่อ “ปลาสวรรค์ทา
โร” ผลิตภัณฑ์ของ PMF มีการจำาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และได้มอบหมายให้บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) เป็นผู้
จัดจำาหน่ายภายในประเทศแต่เพียงผู้เดียว 
 2. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด (PCI) ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (Sea 
Food) สำาเร็จรูปอื่นๆ บรรจุถุง (Pouch) และบรรจุกระป๋อง (Canned) สำาหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะส่งออกไปจำาหน่ายในต่างประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ PCI ยังประกอบธุรกิจผลิตและ
จำาหน่ายซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงรสอื่น อันได้แก่ ซอสพริกไทยดำาและซอสสาหร่าย รวมทั้งทูน่าบรรจุถุง (Pouch) ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “คิงส์ คิทเช่น” โดยมอบหมายให้ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าประเภท
ซอสแต่เพียงผู้เดียว
 3. บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำากัด (PFP) ผลิตอาหารสำาเร็จรูปแช่แข็ง โดยผลิตตามคำาสั่งซื้อของลูกค้า นอกจาก
นี้บริษัท ให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น รวมทั้งยังมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และผลตอบแทน 
 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด (PFC) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
ให้ดำาเนินการด้านงานบริหารและงานสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำาปรึกษาธุรกิจ โดยขอบเขต
การให้บริการของ PFC ครอบคลุมงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านการบริหารและนโยบาย งานสนับสนุนด้านบัญชีและการเงิน ด้านการ
พัฒนาธุรกิจและการลงทุน ด้านระบบงานและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งการว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการแยกงาน (outsourcing) ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อใช้บริการจากหน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่ง
เป็นลักษณะของการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน
 อยา่งไรกต็าม การทำาสญัญากบั PFC ดงักลา่ว ถอืเป็นการทำารายการระหวา่งกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการทำารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้หาก PFC มี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำารายละเอียดและเงื่อนไข 
การเปลีย่นแปลงดงักลา่วเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาและใหค้วามเหน็ตามความเหมาะสมของสญัญาทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปทุกครั้งก่อนเข้าทำาสัญญาใหม่



รายงานประจ�าปี 2557  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 34

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
   % 2557 2556 2555
 ประเภทของรายได้ ด�าเนิน การถือหุ้น ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
 การโดย ของบริษัท

ผลิตและจัดจำาหน่ายสินค้า PM/PMF 100.00 3,166 77.30 3,092 76.70 2,907 74.07
ผลิตอาหารปลาทูน่า อาหาร PCI 100.00 905 22.09 922 22.87 1,003 25.55
ทะเลสำาเร็จรูป และซอส  
ผลิตอาหารแช่แข็งและ PFP 100.00 25 0.61 16 0.40 13 0.33
ให้บริการพื้นที่ห้องเย็น  
รายได้อื่น (โอนกลับค่าเผื่อ บริษัทและ  - - 1 0.03 2 0.05
การด้อยค่าของเงินลงทุน) บริษัทย่อย 
 รายได้รวม   4,096 100.00 4,031 100.00 3,925 100.00

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า
 1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) ทำาธุรกิจการจัดจำาหน่ายและการเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
มาเป็นเวลากว่า 37 ปี จากความรู้ความชำานาญและการสร้างเครือข่ายการจัดจำาหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้าน
ค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านขายส่งทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านค้าปลีกย่อยที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทำาให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ในวงการธุรกิจจัดจำาหน่ายและตัวแทนจำาหน่าย และสามารถขยายขอบข่ายการดำาเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งจวบจนทุกวันนี้
  บริษัทได้แบ่งหมวดสินค้าที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ ดังต่อไปนี้
  (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว (Snack Product Group) สามารถแบ่งย่อยตามลักษณะแตกต่างของสินค้า
จาก ผู้ผลิตแต่ละรายดังนี้
   - บริษัท พี เอม ฟูด จำากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ผู้ผลิตปลาสวรรค์ ตราทาโร (Taro fish snack) ที่ผลิตมา
จากเนื้อปลาบดจากปลาทะเล โดยสินค้าทุกชนิดจะผลิตภายใต้มาตรฐานที่เข้มงวดทุกขั้นตอน ในปัจจุบันนอกจากสินค้าตรา “ทาโร” ที่
รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้ว ยังมีสินค้าตรา “ทาโรฮีโร” และ“ทาโรเอ็กไซด์” อีกด้วย โดยมีให้เลือกหลายรสชาติ ประกอบด้วย รสดั้งเดิม 
รสเข้มข้น รสบาร์บีคิว รสซุปเปอร์แซบ รสสโมคกี้แซลมอน รสบาร์บีคิว&กิมจิ รสสาหร่ายเกาหลี รสพิซซ่า และรสปลาย่างญี่ปุ่น รสแกง
กะหรี่ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์ทาโรชุบน้ำาจิ้ม รสน้ำาจิ้มเผ็ดเกาหลี และผลิตภัณฑ์ “ทาโรอบกรอบ” รสเข้มข้น รสบาร์บีคิวและรส
สาหร่าย อีกด้วย
   - บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำากัด ผู้ผลิตสินค้าขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้าต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบกุ้งตรา “คาลบี้” มีหลายรสชาติ เช่น รสดั้งเดิม รสต้มยำา รสสลิมมายองเนส และรสพริกไทยดำา เป็นต้น ผลิตภัณฑ์มัน
ฝรั่งแท่งทอดกรอบตรา “แจ็กซ์” ที่มาพร้อมน้ำาจิ้มหลากหลายรสชาติ ทั้งซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสบาร์บีคิว ซอสมายอง
เนสครีม และซอสแนวหวานอย่าง มิลค์ช๊อกโกแลต รวมทั้งผลิตภัณฑ์แนวสุขภาพด้วยมันฝรั่งแท้ผสมผัก 3 ชนิด “แจ๊กซ์ - เวจ
จี้” รสดั้งเดิม และรสสไปซ์ซี่บาร์บีคิว นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มันฝรั่งแท่งทอดกรอบชนิดปรุงรสชาติในตัวทั้งรสโนริสาหร่าย รส
พิซซ่า รสซอสมะเขือเทศ รสอเมริกันเฟรนซ์ฟรายส์ รสซาวครีมปาปริก้า ตรา “แจ็กซ์ มิกซ์” ผลิตภัณฑ์ขนมถั่วลันเตาอบกรอบตรา 
“บันบัน” รสด้ังเดิม รสโนริวาซาบิ รสปูผัดผงกระหร่ี รสซุปข้าวโพด รสสไปซ่ีเทอริยากิ และขนมมันเทศทอดกรอบตรา “โดเรมี” รสนมเย็น 
รสแพนเค้ก และผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอบกรอบบาน่าไบท์ 
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   - บรษิทั นำาเชา (ประเทศไทย) จำากดั ผูผ้ลติขนมขา้วหอมมะลอิบกรอบปรงุรส (Jasmine Rice Cracker) ภายใตต้รา 
สินค้า “ชินมัย” ได้แก่ รสต้นตำารับ รสสาหร่ายปรุงรส และรสไส้กรอกมายองเนส 
   - บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าคุกกี้ภายใต้เครื่องหมาย “เดลิโอ” ซึ่งได้รับความ
นิยมจากผู้บริโภคด้านรสชาติที่อร่อย และคุณภาพสินค้าได้มาตรฐาน มีให้เลือกหลายรสชาติ ได้แก่ คุกกี้ข้าวโอ๊ต คุกกี้ชอคโกแลคชิพ 
คุกกี้บัทเทอร์ และ คุกกี้อัลมอนด์
   - บริษัท 3 เอ็มฟูด โปรดักส์ จำากัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มะขามหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า “จี๊ดจ๊าด” ซึ่งเกิด
จากการนำาเนื้อมะขามคลุกเคล้าด้วยบ๊วยผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดได้มาตรฐานพร้อมบรรจุภัณฑ์ทันสมัย มีทั้งรสบ๊วย และรสแซบ 
และผลิตภัณฑ์ประเภทลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้รวมตรา “ฟร๊ตุ-เทน” 
   - บริษัท เอส พี อาร์ ฟู้ด อินดัสทรี จำากัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดอบกรอบ ภายใต้ตราสินค้า “โคโคริ” 
“โอโตร”ิ และตราสนิคา้ “บิก๊คาดา้” ซึง่เปน็สนิคา้ทีม่คีณุภาพ มปีระโยชน ์ใชข้า้วและขา้วโพดเป็นวตัถดุบิหลกัและมใีหเ้ลอืกในหลากหลาย
รสชาติ 
  (2) ผลติภณัฑอ์าหารและเครือ่งดืม่ ไดแ้ก ่ผลติภณัฑอ์าหารประเภทซอสปรงุรส ผกัและผลไมด้อง วุน้เสน้และธญัพชื 
กาแฟปรุงสำาเร็จ และอาหารพร้อมรับประทาน โดยสินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
   - บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ผู้ผลิตซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุง
สำาเร็จ-รสพริกไทยดำาและรสสาหร่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิงส์ คิทเช่น” (King’s Kitchen) หรือใช้ชื่อย่อว่า “KK” โดยคัดสรร
วัตถุดิบคุณภาพดี จึงเปี่ยมไปด้วยรสชาติที่อร่อยได้มาตรฐาน มีทั้งบรรจุขวด ถุง กระป๋อง และแกลลอน ในขนาดต่างๆ เพื่อสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้บริโภค และช่องทาง Catering อันประกอบด้วยร้านอาหารและโรงแรม นอกจากนี้ยังผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าใน
น้ำามันดอกทานตะวันบรรจุถุง (Pouch) อีกด้วย
   - บริษัท ลำาปางฟู้ดโปรดักส์ จำากัด ผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “แม่จินต์” และเครื่องหมายการค้า
อื่น ๆ เช่น “J.F.Farm” และ “LCC” ในการผลิตจะคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี พร้อมความใส่ใจในความสะอาดทุกขั้นตอน สินค้าที่จัดจำาหน่าย 
ได้แก่ กระเทียมโทนดอง กระเทียมดอง ขิงดอง ผักกาดดอง บ๊วยดอง มะนาวดอง และผลไม้กระป๋อง เช่น ข้าวโพดหวาน เงาะ ลิ้นจี่ 
และลำาไย เป็นต้น
   - บริษัท บอดี้เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด ผู้ผลิตกาแฟ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Body Shape” สินค้าที่
จัดจำาหน่ายเป็นกาแฟสำาเร็จรูปสำาหรับผู้ควบคุมน้ำาหนักและผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ 
    - บรษิทั ไทยฮา จำากดั (มหาชน) ผูผ้ลติสนิคา้เกษตรบรรจถุงุ และสนิคา้เกษตรแปรรปูภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ 
“ตราเกษตร” ซึ่งสินค้าที่บริษัทจัดจำาหน่ายได้แก่ วุ้นเส้น ถั่วและงาบรรจุถุง น้ำาส้มสายชูกลั่น โจ๊ก และวุ้นเส้นกึ่งสำาเร็จรูป
   - บรษิทั ยเูนีย่นโฟรเซน โปรดกัส ์จำากดั ผูผ้ลติอาหารแชแ่ขง็พรอ้มรบัประทานภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “พราน
ทะเล” ซึ่งประกอบด้วยสินค้าในกลุ่มข้าวต้ม ตราพรานทะเล ได้แก่ ข้าวต้มปลาต่างๆ ข้าวต้มกุ้ง และข้าวต้มรวมมิตรทะเล และสินค้า
กลุ่มข้าวต้ม ตราพรานไพร ได้แก่ ข้าวต้มหมูทรงเครื่องสูตรชาววัง ข้าวต้มไก่ทรงเครื่องสูตรชาววัง และข้าวต้มบะกุ๊ดเต๋ และสินค้ากลุ่ม
ข้าวกล่องต่างๆ อาทิ ข้าวราดผัดกะเพราไก่ ข้าวราดผัดกะเพราหมู ข้าวผัดกะเพราขี้เมาหมู ข้าวไข่เจียวกุ้งสับ เกี๊ยวกุ้งน้ำา เกี๊ยวซ่า และ
ข้าวเหนียวไก่ทอด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าพร้อมประทานในกลุ่มข้าวมือถือ ได้แก่ บะจ่างสูตรฮ่องกง ข้าวผัดพะแหนงหมู และข้าว
ผัดกุนเชียง อีกด้วย 
   - บริษัท สินวารีพัฒนา จำากัด ผู้ผลิตน้ำาปลาแท้ ซีอ้ิวขาว และซอสหอยนางรม ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เมกาเซฟ”
   - บริษัท เซ็ปเป้ จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำาผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวภายใต้เครื่องหมายการค้า “โมกุ โมกุ” และน้ำา
ว่านหางจระเข้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เซ็ปเป้อโล เวร่า” กลิ่นลิ้นจี่ และ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตกาแฟปรุงสำาเร็จชนิดผงและกาแฟ
บรรจุกระป๋อง สำาหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า “เพรียว” 
   - บรษิทั ซนัซอส อตุสาหกรรมอาหาร จำากดั ผูผ้ลติผลติภณัฑภ์ายใตส้นิคา้ “ซนัซอส” ประกอบดว้ยสนิคา้ประเภท
น้ำาจิ้ม เช่น น้ำาจิ้มสุกี้ น้ำาจิ้มยำาสำาเร็จรูป น้ำาจิ้มซีฟู้ด

  (3) ผลิตภัณฑ์ลูกอม สินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่
   - บริษัท โอสถสภา จำากัด ผู้ผลิตลูกอมเนื้อแข็ง (Hard Boiled Candy) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “โอเล่” ทุก
รสและทุกขนาดบรรจุ สินค้าดังกล่าวมีรสผลไม้ต่างๆ เช่น รสสตรอเบอรี่ รสเลมอน รสสละ รสกีวีแอปเปิ้ลซูเปอร์สตรอเบอร์รี่ และกลิ่น
มะนาวโซดา เป็นต้น และมีสินค้าในกลุ่ม “โอเล่บิวตี้” ลูกอมเม็ดแข็งที่เพิ่มคุณประโยชน์ ไม่มีส่วนผสมของน้ำาตาล และเพิ่มสารคอลลา
เจน “โอเล่ บิวตี้ วิ้งกี้อาย” ลูกอมแท่งเนื้อนุ่ม (Soft Candy) ผสมเนื้อผลไม้ ปราศจากน้ำาตาล รสสตรอเบอร์รี่และรสกีวี และลูกอมเคี้ยว
หนึบ “โอเล่ วิ้งกี้อายโกโก้ ฟรุต” กลิ่นส้มผสมโก้โก้และกลิ่นสตรอเบอรี่ผสมโก้โก้ นอกจากนี้ยังมีลูกอมโอเล่ รสนมสตอเบอร์รี่ / รสนม
กีวี / รสนมกล้วย โอเล่สอดไส้นมกลิ่นนมกล้วยเกาหลี รสองุ่น 
   - ลูกอม “คอริฟิน-ซี” ลูกอมท่ีมีคุณสมบัติช่วยบรรเทาการระคายคอ ชุ่มคอ ซ่ึงบริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการคา้ 
“คอริฟิน-ซี” มีรสชาติหลากหลาย เช่น รสเมนทอล รสคลาสสิค รสเชอรี่มิ้นท์ รสสโนวี่มิ้นท์ และรสเลมอนฮันนี่ เป็นต้น
   - บริษัท B-ONE จำากัด ผู้นำาเข้าลูกอมช็อคโกแลต ภายใต้เครื่องหมายการคา้ “ช็อคโก-บี้” และกลุ่มสินคา้มาร์ช
แมลโลว์ ภายใต้ตราสินค้า B-ONE
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  (4) ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ได้แก่ ยาอม ยาธาตุ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ผลิตโดยบริษัท โอสถสภา จำากัด 
ประกอบด้วย พิมเสนเจล ยาธาตุ4 ยาแก้ปวดพาราเซต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ตราแบนเนอร์โปรตีน น้ำายาอุทัยทิพย์ ยูทิปเจล เม็ดอม 
ตรา “โบตัน” แบบดั้งเดิม เม็ดอมตรา “โบตันมิ้นท์บอล” รสดั้งเดิม รสนาโนไอซ์ รสมิกซ์เบอร์รี่ และลูกอมผสมวิตามินซี “โบตัน” กลิ่น
ซุปเปอร์เลมอนและกลิ่นซุปเปอร์กีวีแอปเปิ้ล 
  (5) ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน (Personal Care and Household Product) โดย
สินค้าในกลุ่มได้แก่ 
   - บริษัท สยามกรีน คอนซูเมอร์ โพรดักส์ จำากัด ผู้แต่งตั้งบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) เป็นผู้จัด
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน “ดาร์ลี่” ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมานาน มีหลากหลายรสชาติ ทั้งรสดับเบิ้ลแอ็คชั่น 
รสทีแคร์ รสเลมอนต์มิ้นไวท์ ดาร์ลี่เอนนาเมล โพรเทค และ ดาร์ลี่เอ็กซ์เปิร์ทไวท์ 
   - บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตพลาสเตอร์ ตรา“เทนโซพล๊าส” และ ตรา “ไทเกอร์ 
พลา๊ส” รวมถงึพลาสเตอรก์นัรองเทา้กดั แปง้และสบูห่อมตรา“ตาบ”ู รวมถงึครมีอาบน้ำาซลิกี ้สมทู แอนด ์มอยสเ์จอรไ์รซิง่ น้ำามนัยคูาลปิตสั
ชนดิสเปรยต์รา“จงิโจ”้ และ น้ำามนัไฟแชค็ ตรา“รอนสนั” นอกจากนีย้งัมสีนิคา้ลกูอม “เจสนั จจูุบ๊” รสแบลค็ เชอรรี ่และรสลโิครชิ (ชะเอม)
   - บรษิทั โฮย ูคอสเมตคิส ์(ประเทศไทย) จำากดั ผูผ้ลติผลติภณัฑเ์ปลีย่นสผีม (Hair Coloring) ตรา “บเีงน็”(Bigen) 
ตรา “บิวตี้ลาโบ้” (Beautylabo) ตรา “Bigen Speedy” สำาหรับผู้ชายและผู้หญิง 
   - บริษัท เอ พลัส ซัพพลาย จำากัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้า “เอบอนเน่” เช่น โลชั่น สบู่ เกลือสปาขัดผิว 
และเกลืออาบน้ำา

 2) คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย
  บรษิทัเนน้ใหค้วามสำาคญัดา้นคณุภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑ ์และสิง่ทีย่ดึมัน่มาโดยตลอด คอื “ตอ้งเปน็ผลติภณัฑ์
ทีใ่หค้ณุคา่และมปีระโยชนต์อ่ผูใ้ชส้นิคา้อยา่งแทจ้รงิ” ดงันัน้บรษิทัจงึไดจ้ดัระบบการตรวจสอบสภาพและควบคมุคณุภาพผลติภณัฑจ์ากผู้
ผลติอยา่งเครง่ครดั ซึง่เปน็สิง่ทีส่รา้งความมัน่ใจใหแ้กผู่บ้รโิภคถงึคณุภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑภ์ายใตก้ารจดัจำาหนา่ยของบรษิทั
มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
  นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บสินค้าที่ดีและมีมาตรฐาน ซึ่งบริษัทให้ความสำาคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนงานอื่น โดย
บรษิทัไดจ้ดัระบบการเกบ็สนิคา้ทีม่คีวามทนัสมยั สามารถตรวจเชค็สนิคา้ในคลงัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แมน่ยำา การจดัสง่สนิคา้จงึมคีวามคลอ่ง
ตัว สะดวก รวดเร็ว สินค้าส่งถึงมือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์และตรงตามกำาหนดเวลา

 3) การตลาดและการแข่งขัน 
  (1) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
   ในปัจจุบัน บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) จัดได้ว่าเป็นผู้จัดจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำา 
แหง่หนึง่ในประเทศไทย โดยมบีรษิทัทีด่ำาเนนิธรุกจิในลกัษณะเดยีวกนั เชน่ บรษิทั ดทีแฮลม์ จำากดั บรษิทั เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จำากดั (มหาชน) 
ซึง่แตล่ะรายมคีวามชำานาญ มกีลยทุธก์ารจำาหนา่ยสนิคา้ และมเีครอืขา่ยในการจดัจำาหนา่ยครอบคลมุทัว่ประเทศ ดงันัน้การเขา้มาแขง่ขนั
ของผู้ประกอบการรายใหม่อาจทำาได้ยาก เพราะจำาเป็นต้องมีฐานข้อมูลลูกค้า ช่องทางการจัดจำาหน่ายให้กับร้านค้าต่างๆ อย่างเข้มแข็ง 
อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งการลงทุนสร้างเครือข่ายการจัดจำาหน่ายที่เข้มแข็งนั้น ต้องอาศัยทีมงาน 
การขายและการตลาดมืออาชีพ ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้ธุรกิจจัดจำาหน่ายและเป็นตัวแทนจำาหน่ายประสบความสำาเร็จ
   สำาหรับธุรกิจขนมขบเคี้ยวมีสภาพการแข่งขันรุนแรง โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ เป็นเจ้าตลาดในตลาดขนม
ขบเคี้ยวแต่ละประเภท เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทมันฝรั่ง มีบริษัท ฟริโต-เลย์ จำากัด เป็นผู้นำาตลาด ขนมขบเคี้ยวประเภทปลาสวรรค์ 
(Fish Snack) มีบริษัท พี.เอม.ฟูด จำากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตปลาสวรรค์ภายใต้ตราสินค้า “ทาโร” เป็นผู้นำาตลาด โดยผู้นำาแต่ละตลาดมีสินค้า
ที่มีความเข้มแข็งของแบรนด์สูง ดังนั้นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้ามาสู่ธุรกิจขนมขบเคี้ยว จะต้องใช้เงินลงทุนและมีค่าใช้จ่าย
ด้านการตลาดจำานวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค นอกจากนี้การแข่งขัน
ส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการในตลาดขนมขบเคี้ยวจะเน้นการนำาเสนอรสชาติความอร่อย หรือแจกของแถม เพื่อจูงใจให้เด็ก วัยรุ่น ซึ่ง
เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีความสนใจบริโภค และซื้อสินค้ามากขึ้น ดังนั้นการคิดค้นและนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดจึงเป็นอีก
วิธีหนึ่งในการกระตุ้นยอดขายและสร้างการจดจำาของยี่ห้อให้อยู่ในใจของผู้บริโภคในระยะยาว 

  (2) แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
   เพือ่เปน็การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา จงึเปน็ทีค่าดหมายวา่ผูผ้ลติสนิคา้
โดยเฉพาะสนิคา้อปุโภคบรโิภคจะยงัคงแนะนำาผลติภัณฑใ์หม่ๆ  ออกสูต่ลาด และตอ้งมเีครอืขา่ยในการกระจายสนิคา้ใหแ้กผู่บ้รโิภคอยา่ง
ทั่วถึง ดังนั้นผู้ผลิตเหล่านี้ย่อมเห็นถึงความจำาเป็นในการว่าจ้างตัวแทนจัดจำาหน่ายสินค้า เพื่อที่จะสามารถควบคุมต้นทุนในการบริหาร
ด้านการขายและการตลาดได้ดียิ่งขึ้น เช่น ค่านำาเข้าสินค้า (Listing Fee) ในช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ค่าใช้จ่าย
ในการกระจายสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย เป็นต้น นอกจากนี้จากกระแสการบริโภคที่ห่วงใยสุขภาพมากขึ้น ทำาให้ผู้ประกอบการต้องเร่ง
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับพฤติกรรมการผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 



รายงานประจ�าปี 2557  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 37

   ในอกีดา้นหนึง่ของการแขง่ขนันัน้ ผูผ้ลติขนมขบเคีย้วตา่งๆ อาจตอ้งพจิารณาปจัจยัแวดลอ้มทีอ่าจจะสง่ผลกระทบ
ตอ่การเตบิโตของตลาด คอื การทีค่ณะกรรมการอาหารและยา หรอื อย. ไดอ้อกมาตรการเขม้งวดกบัสนิคา้ขนมขบเคีย้วมากขึน้ เชน่ การ
เพิ่มมาตรการควบคุมการโฆษณาขนมในรายการเด็ก และการห้ามแจกของแถมในภาชนะบรรจุ เป็นต้น 
   อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ปลาเส้นตรา “ทาโร” ภายใต้การผลิตของบริษัท พี.เอม.ฟูด จำากัด ไม่ได้รับผลกระทบ
ในส่วนนี้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตจากเนื้อปลา ให้คุณค่าทางโภชนาการ อุดมไปด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงเป็นสินค้าที่ 
ตอบรับกับกระแสการบริโภคในปัจจุบันที่เน้นอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น 
   ในตลาดอตุสาหกรรม ขนมขบเคีย้ว มกีารแขง่ขนักนัสงู และ เปน็อตุสาหกรรมทีม่คีูแ่ขง่ขนัจำานวนมากราย เนือ่งจาก
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้ง่ายไม่จำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยี่ที่ซับซ้อน 
   ตลาดขนมขบเคี้ยว ในปัจจุบัน มีมูลค่าตลาดประมาณ 27,000 ล้านบาท ( ข้อมูลจากบ.วิจัย : Nielsen ) โดยมี
อัตราการเติบโต อยู่ที่ประมาณ 6 - 8 % ทุกปี โดยตลาดขนมขบเคี้ยว มีการแบ่งกลุ่ม และ มีส่วนแบ่ง ดังนี้

 รายการ ส่วนแบ่งตลาด ( % )

 กลุ่มขนมมันฝรั่ง (Potato) 35.8
 กลุ่มขนมขึ้นรูป ( Extruded ) 30.7
 กลุ่มถั่ว ( Nuts ) 11.1
 กลุ่มปลาเส้น ( Fisk snack ) 8.9
 กลุ่มปลาหมึก ( Cuttle fish ) 4.2
 กลุ่มข้าวเกรียบกุ้ง ( Prawn cracker ) 4.1
 กลุ่มข้าวกรอบ ( Rice cracker ) 3.4
 กลุ่มข้าวโพด ( Popcorn ) 1.7

 ในปัจจุบัน บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) มีสินค้าที่จัดจำาหน่าย อยู่ในกลุ่ม ขนมขึ้นรูป กลุ่มปลาเส้น กลุ่มข้าว
เกรียบกุ้ง และ กลุ่มข้าวกรอบ โดยยอดขายรวมของบริษัท ในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทจัดได้ว่ามียอดขายติดอันดับ 1 ใน 3 ของ บริษัท 
ที่มียอดจำาหน่ายสูงสุด 

  (3) กลยุทธ์การแข่งขัน
   บริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดจำาหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคมาเป็นเวลานาน สินค้า 
ที่บริษัทจัดจำาหน่ายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของตลาด บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับภาพลักษณ์ของสินค้าที่เน้นคุณภาพและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าที่ลูกค้าสามารถหาซื้อได้ 
   บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด ดังนี้
   - เนน้ประโยชนข์องผูบ้รโิภคทีต่อ้งไดร้บัทัง้คณุภาพ รสชาต ิและคณุคา่ทางโภชนาการ โดยมรีาคาเทยีบเคยีงได้
กับคู่แข่งในตลาด
   - เนน้การให้บรกิารทีด่ทีีสุ่ดแกล่กูคา้เพือ่ให้ลกูคา้เกดิความสะดวกสบายในการสัง่ซือ้สินคา้ และการไดร้บัสนิคา้
อย่างรวดเร็วและตรงเวลา
   - ลดความสูญเสียโอกาสในการขายของร้านค้าในกรณีที่สินค้าขาดสต็อก ด้วยการติดตามข้อมูล วิเคราะห์และ
ประเมินการขายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ร้านค้ามีสินค้าหมุนเวียนอย่างเพียงพอ
   - จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยการวางแผนการตลาดร่วมกับผู้ผลิต รวมทั้งการ
วิเคราะห์และประเมินยอดขายและยอดสั่งซื้อเป็นระยะๆ
   - วางแผนร่วมกับผู้ผลิตในการโฆษณา ส่งเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมร่วมกับร้านค้าอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ร้านค้า และผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นยอดขายเป็นระยะๆ รวมทั้งจัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย 
เพื่อสร้างยอดขายและฐานลูกค้าใหม่ๆ โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด
   - รว่มวางแผนกบัผูผ้ลติในการพฒันาและแนะนำาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ออกสูต่ลาดตามความเหมาะสม โดยพจิารณา
จากสภาพตลาดและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก
   - เนน้การพฒันาคณุภาพและทกัษะของพนกังานขาย รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ย (Network) ของพนกังานขายในการ
รับส่งข้อมูลกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างความคุ้นเคยและสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
   ในส่วนของระบบการควบคุม ดูแล กระบวนการการทำางานให้มีประสิทธิภาพ ทางบริษัท ได้มีกำาหนดแนวทางการ
ทำางานที่ชัดเจน เป็นระบบ และมีตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานในหลายๆ ส่วนด้วยกัน อาทิเช่น 
   • อายุสินค้า ในร้านค้า เพื่อดูแลและควบคุมในเรื่องคุณภาพ และรสชาติสินค้า
   • ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า เพื่อนำามาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
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   • จำานวนสินค้ารับคืนและสินค้าเสีย เพื่อควบคุมการขายให้มีคุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
   • จำานวนชั่วโมงอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากร

  4) ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
   ปจัจบุนันีส้นิคา้ของบรษิทัไดจ้ดัจำาหนา่ยโดยตรงไปยงัรา้นคา้กวา่ 30,000 แหง่ทัว่ประเทศ ประกอบดว้ย รา้นคา้ขาย
ส่งซึ่งจะทำาหน้าที่กระจายสินค้าต่อไปยังร้านค้าย่อยๆ ตลอดจนผู้บริโภคสุดท้าย และยังมีร้านค้าขายปลีกทั้งขนาดใหญ่และร้านค้าย่อย
ทั่วไป ดังนั้น บริษัทจึงได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มร้านค้า (Outlets) และผู้บริโภค (Consumers)
   กลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่มีเครือข่ายสาขาครอบคลุม
เกือบทุกจังหวัด และช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งมีการติดต่อซื้อขายกับบริษัทมายาวนาน ประกอบด้วยร้านค้า
ส่งขนาดกลางและขนาดใหญ่รวมทั้งร้านค้าย่อยทั่วไป
   ส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายนั้นจะมีความหลากหลายโดยขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มไหน
เป็นหลัก เช่นในกรณีของสินค้าขนมขบเคี้ยวก็จะมีตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยทำางาน ในขณะที่สินค้าประเภทอาหารและของใช้ในครัว
เรือนนั้นจะเน้นไปที่กลุ่มแม่บ้านและครอบครัวทันสมัย เป็นต้น
   เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคง บริษัทฯ เล็งเห็นความสำาคัญของ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกๆ 
กลุ่ม จึงได้มีการจัดทำาวิจัย สำารวจความพึงพอใจจากร้านค้า และผู้บริโภค อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำาทุกปี พร้อมนำาผลวิจัยมาเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาทั้งในด้านสินค้า กระบวนการทำางาน ฯลฯ อย่างสม่ำาเสมอ

  5) การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย
   บริษัทจัดจำาหน่ายสินค้าทั้งแบบเงินสด และการให้เครดิตทางการค้าให้กับเครือข่ายร้านค้าตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ
ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งความรับผิดชอบของทีมงานด้านการขายออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ายขายกรุงเทพฯ และฝ่ายขายต่างจังหวัด 
ครอบคลมุในทกุภาคของประเทศ โดยทมีงานขายทีม่ปีระสบการณแ์ละความเชีย่วชาญเหลา่นีจ้ะทำาหนา้ทีเ่ยีย่มรา้นคา้และตดิตอ่ประสาน
งานการขายกับร้านค้าต่างๆ ก่อนที่สินค้าจะกระจายไปสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ทั้งนี้บริษัทได้นำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สำาหรับการรับ 
คำาสั่งซื้อ การตรวจสอบข้อมูล การออกเอกสารการขาย การจัดส่งสินค้า รวมทั้งการดำาเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ช่องทางการจำาหน่ายสินค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
   (1) ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ประกอบด้วย ร้านค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น 
โลตัส บ๊ิกซี ท็อปส์ และ The Mall เป็นต้น ร้านค้าประเภทคอนวีเนียนสโตร์ และ Gas Station Store เช่น เซเว่น-อีเลฟเว่น แฟมิล่ีมาร์ท 
จิ๊ฟฟี่ สตาร์มาร์ท เป็นต้น และร้านค้า CASH AND CARRY อันได้แก่ แม็คโคร โดยบริษัทจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามที่ตกลงกัน ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่จะส่งโดยตรงไปยังศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ของลูกค้าแต่ละรายที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
   (2) ร้านค้าส่งและปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่งทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ
ร้านค้าย่อยทั่วไป ที่กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยพนักงานขายของบริษัทจะเข้าเยี่ยมและติดต่องานอย่างสม่ำาเสมอ 
   (3) รถขายเงินสด (Cash Van) เป็นการขายสินค้าให้กับร้านค้าย่อยแบบเก็บเงินสด โดยใช้หน่วยรถขนาดต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสมของพืน้ที ่การตระเวนเยีย่มเยยีนและเสนอขายสนิคา้ใหก้บัรา้นคา้ยอ่ยเหลา่นีจ้ะกระทำาเปน็รอบๆ อยา่งสม่ำาเสมอ ใน
ปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าประเภทนี้มากกว่า 20,000 รายทั่วประเทศ
  6) การจัดหาผลิตภัณฑ์
   สนิคา้ทีบ่รษิทัจดัจำาหนา่ยมทีัง้สนิคา้ทีผ่ลติจากบรษิทัในเครอื และจากผูผ้ลติภายนอก อยา่งไรกต็ามบรษิทัมนีโยบาย
มุ่งเน้นการจัดจำาหน่ายและเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายของประเภทสินค้า โดยบริษัทจะ
คัดเลือกผู้ผลิตตามความสามารถและศักยภาพของผู้ผลิต คุณภาพของสินค้า ตลอดจนพิจารณานโยบายการสนับสนุนการขาย และการ
ทำาตลาด ซึ่งผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้มีทั้งที่ติดต่อร่วมงานกันมาเป็นระยะเวลานาน และที่เป็นคู่ค้าใหม่ๆ ทั้งนี้บริษัทได้คำานึงถึงคุณภาพของ
ความสมัพนัธใ์นระยะยาวมากกวา่ดา้นปรมิาณของจำานวนคูค่า้ จงึทำาใหก้ารดำาเนนิงานและการแกป้ญัหาไดร้บัการสนบัสนนุจากคูค่า้เปน็
อย่างดี
   ในการสัง่ซือ้สนิคา้จากผูผ้ลติเพือ่มาจำาหนา่ยตอ่ใหก้บัลกูคา้นัน้ บรษิทัมกีารวางแผนการสัง่ซือ้ลว่งหนา้ในปรมิาณที่
เหมาะสม โดยพจิารณาจากปรมิาณสนิคา้คงคลงั การคาดการณแ์นวโนม้ความตอ้งการของตลาดและรายการสง่เสรมิการขายทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพ่ือจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจำาหน่ายในแต่ละรอบของการขาย ลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าในกรณีสินค้ามีไม่เพียง
พอ ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าในคลังไม่ให้มีมากจนเกินไปอันจะส่งผลให้เกิดการเสียหายจากการมีอายุสินค้าคงค้าง 
เป็นระยะเวลาที่นานเกินไป
 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
 1) ลักษณะผลิตภัณฑ์
  ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารดำาเนินการโดยบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง คือ บริษัท พี.เอม.ฟูด จำากัด (PMF) บริษัท 
พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด (PCI) และบริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำากัด (PFP) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต

 (1) ปลาเส้น ปลาแผ่น และ ปลาอบกรอบ PMF
 (2) ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำาเร็จรูป PCI
 (3) ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงสำาเร็จ PCI
 (4) ผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูปแช่แข็ง PFP

  (1) ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น ปลาแผ่น และปลาอบกรอบ 
   ผลิตภัณฑ์ปลาเส้นและปลาแผ่นซึ่งผลิตโดย PMF เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนยอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ 
อื่น ๆ ที่บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) จัดจำาหน่าย 
   ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น ปลาแผ่น และปลาอบกรอบของ PMF เป็นที่รู้จักอย่างทั่วไปในนามปลาสวรรค์ตรา “ทาโร” เป็น
สินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางอาหารสูง ผลิตจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง (Surimi) จากปลาทะเลที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดี 
นำามาผ่านกระบวนการผลิตพร้อมท้ังปรุงรสชาติในลักษณะต่างๆกัน ได้แก่ รสด้ังเดิม รสเข้มข้น รสบาร์บีคิว รสซูเปอร์แซบ รสสโมคก้ี 
แซลมอน รสบาร์บีคิว&กิมจิ รสพิซซ่า และปลาเส้นชุบน้ำาจิ้ม รสน้ำาจิ้มเผ็ดเกาหลี เป็นต้น ภายใต้ชื่อตราสินค้าต่าง ๆ กัน เช่น ทาโร 
ทาโรฮีโร ทาโรเอ็กไซท์ ทาโรวี-พลัส เป็นต้น จัดเป็นสินค้าที่มีปริมาณไขมันต่ำาและเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง สามารถรับประทานได้ใน 
ทุกโอกาสทั้งเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ และด้วยคุณภาพของสินค้าที่มีชื่อเสียงมาช้านาน จึงทำาให้ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น “ตราทาโร” สามารถ
ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของขนมขบเคี้ยวประเภท Fish Snack มาอย่างต่อเนื่อง
   สินค้าทุกตัวได้ผ่านการผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภค มีกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพและความสะอาดทุกขั้นตอน โดย PMF ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   - ISO 9001:2008 ใบรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นคณุภาพจาก Intertek Industry and Certification 
Services (Thailand) Limited ซึ่ง เป็นระบบมาตรฐานสากลที่จะทำาให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์มีความสม่ำาเสมอและมี
มาตรฐานเดียวกัน
   - ISO 22000:2005 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร(Food Safety) จาก 
Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Limited ซึง่เปน็ระบบทีไ่ดร้บัการพฒันาขึน้โดยผูเ้ชี่ยวชาญจากอตุสาหกรรม
อาหารตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ทุกผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค
   - ISO 14001:2004 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจาก Intertek Industry and 
Certification Services (Thailand) Limited ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ และบริษัทมีนโยบายในการรักษา
สภาพแวดล้อมทั้งภายในชุมชนอันเป็นที่ตั้งบริษัท และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
   - Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
เป็นการรับรองระบบที่เน้นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำาคัญ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ตลอดจน
กำาหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขในจุดวิกฤตินั้นๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักสากล 
   - Good Manufacturing Practices (GMP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์โดยถอืวา่เปน็บริษทั
ที่มีคุณภาพการผลิตและการควบคุมทางชีวอนามัยที่ดี
   - หนังสือรับรอง Thailand’s Brand เพื่อรับรองการเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีคุณภาพสูง
   - หนงัสอืรบัรองการอนญุาตใหใ้ชเ้ครือ่งหมาย “ฮาลาล” จากสำานกัคณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย 
เพื่อรับรองว่าบริษัทได้ดำาเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
   - ห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ของบริษัท พี.เอม.ฟูด ได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP 
(Good Lab Practice) ภายใต้การรับรองโดยกรมประมง ซึ่งมาตรฐาน GLP แสดงถึงบริษัทที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการที่
มีการวางแผนและกิจกรรมการทำางานอย่างเป็นระบบ ทำาให้มั่นใจได้ว่าผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการดังกล่าวเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถ
ตรวจสอบได้
   - มาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ระดบั 3 จากกระทรวงอตุสาหกรรม วา่ดว้ยการบรหิารจดัการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   นอกจากนี้ PMF ยังได้นำาเอาระบบการบริหาร Supply Chain มาใช้ เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ มาถึงกระบวนการ
ผลติ กระบวนการโลจสิตกิส ์รวมทัง้กระบวนการขายและการตลาด โดยมเีปา้หมายทางธรุกจิคอืผลติภณัฑป์ลาสวรรคท์าโรทีม่อียูใ่นตลาด
ต้องสดใหม่ และรสชาติถูกปาก อร่อยถูกใจทุกครั้งที่รับประทาน
  สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
  บรษิทั พ.ีเอม.ฟดู จำากดั ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุในกจิการ ผลติปลาเสน้ ประเภท 1.11 กจิการผลติหรอืถนอมอาหาร
หรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ 
แข็งค่าของเงินบาท
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  สิทธิและประโยชน์ที่ได้มีดังนี้
  - ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้ง
สองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจำานวนและกำาหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาเห็นสมควร โดยคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำานาญการดังกล่าว ได้รับอนุญาตทำางานเฉพาะตำาแหน่งหน้าที่การทำางานที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
  - ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ 
  - ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลสำาหรบักำาไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ รวมกนัไมเ่กนิรอ้ย
ละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และมีมูลค่าไม่เกิน 77.49 ล้านบาท มีกำาหนดเวลา 3 ปีนับจากวันที่มีราย
ได้ภายหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม 
  - ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นที่ต้องนำาเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต เพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันนำาเข้าครั้งแรก
  - ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สำาหรบัของทีผู่ไ้ดร้บัการสง่เสรมินำาเขา้มาเพือ่สง่กลบัออกไปเปน็ระยะเวลา 1 ปนีบัแตว่นันำา
เข้าครั้งแรก 
  (2) ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส�าเร็จรูป
   นอกจากผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ PCI ที่ใช้ปลาทูน่าเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์
ปลาทูน่าสำาเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) แล้ว ปัจจุบัน PCI ยังผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำาเร็จรูป
อืน่สำาหรบัอาหารคนและอาหารสตัวเ์ลีย้งอกีดว้ย ซึง่ผลติภณัฑท์ัง้หมดสง่ไปจำาหนา่ยทัง้ในและตา่งประเทศ โดยมุง่เนน้ไปยงัตลาด เอเชยี 
ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ ตะวันออกกลาง เป็นต้น โดยมีความหลากหลายของสินค้า ทั้งชนิดที่บรรจุในถุงอลูมิเนียม (Aluminum 
Pouch) และกระป๋อง ที่ขนาดบรรจุต่างๆ 
   อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความสำาคัญในการพัฒนาสินค้า และการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดเวลาในการฆ่าเชื้อลงจากกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม และยังส่งผลดีต่อ
คุณค่าทางอาหารของสินค้าโดยยังคงมีความปลอดภัยเหมือนเดิมแต่ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงานให้น้อยลง และเพื่อตอบ
สนองตอ่กระแสความตอ้งการสนิคา้ทีม่คีวามหว่งใยและเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มในปจัจบุนั นอกจากนีบ้รษิทัยงัคงใหค้วามสำาคญักบัระบบ
คณุภาพ มกีารควบคมุและตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนการผลิต และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Food Traceability) 
ตามมาตรฐานสากล และยังได้เพิ่มระบบ Food Safety เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับคู่ค้าเพิ่มอีกด้วย 
   ระบบคุณภาพที่บริษัทได้รับมีดังนี้ 
   - ISO 9001:2008 ใบรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นคณุภาพจาก Intertek Industry and Certification 
Services (Thailand) Limited 
   - Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำาหรับ
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าสำาเร็จรูป และจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำาหรับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง โดย
เป็นการรับรองระบบที่เน้นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำาคัญ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ตลอดจน
กำาหนดวธิกีารป้องกนัและแกไ้ขในจดุวกิฤตนิัน้ๆ รวมถงึการเฝา้ตดิตามจดุวกิฤตเพือ่ใหม้คีวามปลอดภยัและไดม้าตรฐานตามหลกัสากล 
   - Good Manufacturing Practices (GMP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์โดยถอืวา่เปน็บริษทั
ที่มีคุณภาพการผลิตและการควบคุมทางชีวอนามัยที่ดี 
   - มาตรฐาน B.R.C เป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน SAI Global Assurance Services Ltd. เพื่อ
รับรองความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานยุโรป (Global standard for food safety : ISSUE 5)
   - ฮาลาล (Halal) จากคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าบริษัทได้ดำาเนินการผลิตอย่าง
ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
   - TQM System (Total Quality Management System) จาก JICA ประเทศญี่ปุ่น
   - มาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ระดบั 3 จากกระทรวงอตุสาหกรรม วา่ดว้ยการบรหิารจดัการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
  บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตอาหารทะเลบรรจุ
ภาชนะผนึก ประเภท 1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  สิทธิและประโยชน์ที่ได้มีดังนี้
  - ได้รับอนุญาตนำาคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคล 
ทัง้สองประเภทนีเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรได ้ตามจำานวนและกำาหนดระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเทา่ทีค่ณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ
พิจารณาเห็นสมควร โดยคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำานาญการดังกล่าว ได้รับอนุญาตทำางานเฉพาะตำาแหน่งหน้าที่การทำางาน 
ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
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  - ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ 
  - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม มีกำาหนดเวลา 8 ปี 
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
  - ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นที่ต้องนำาเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต เพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันนำาเข้าครั้งแรก
  - ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำาเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วัน 
นำาเข้าครั้งแรก
  (3) ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงส�าเร็จ
   ผลิตโดย PCI ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิงส์ คิทเช่น”(King’s Kitchen) หรือใช้ชื่อย่อว่า “KK” ประกอบด้วย
สินค้าซอสมะเขือเทศที่มีรสชาติกลมกล่อม ผลิตจากมะเขือเทศสดตามธรรมชาติ ซอสพริกสูตรเผ็ดกำาลังดี และซอสปรุงสำาเร็จสูตรพริก
ไทยดำาและสูตรสาหร่าย บรรจุในภาชนะรูปแบบต่างๆ ทั้งชนิดอยู่ในขวดแก้ว ถุง กระป๋อง และแกลลอน อีกทั้งยังมีขนาดต่าง ๆ กัน คือ 
300 กรัม 600 กรัม และขนาด 1 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ซอสของ PCI ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย “ฮาลาล” จากสำานัก
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าบริษัทได้ดำาเนินการผลิตสินค้าตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนา
อิสลาม ปัจจุบันสินค้า KK มีวางจำาหน่ายทั่วประเทศและยังมีการส่งออกไปขายยังประเทศใกล้เคียง
  (4) ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง
 ผลติภัณฑอ์าหารสำาเรจ็รปูแชแ่ขง็ทีผ่ลติโดยบรษิทั PFP นัน้ เปน็ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการนำาวตัถดุบิในการประกอบอาหารตา่งๆ 
เช่น อาหารทะเล และเห็ด เป็นต้น มาผ่านขั้นตอนการแปรรูป และปรุงรสต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้กลายเป็นสินค้าที่
เพิ่มคุณค่า (VAP: Value Added Products) จากนั้นจะนำาผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปเหล่านี้มาเก็บโดยการแช่เยือกแข็ง ทั้งนี้เพื่อสามารถเก็บ
ได้นานและยังคงคุณค่าของรสชาติอาหารให้คงสภาพเดิมได้ 
 2) การตลาดและการแข่งขัน
  (1) สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
   ข้อมลูจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูป พบว่าบริษัทผู้ผลิตปลาทูน่ากระปอ๋งในประเทศไทยมจีำานวนรวมกันทั้งสิ้น 
31 บริษัท ประกอบด้วยผู้ผลิตที่มีโรงงานทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก กระจายอยู่ตามพื้นที่ทั่วประเทศ แต่เมื่อพิจารณาถึงผู้
ประกอบการรายใหญ่แล้ว จะมีผู้ผลิตรายใหญ่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นโปรดักส์ จำากัด (มหาชน) และกลุ่มซี แวลู ซึ่ง
ทั้งสองกลุ่มมีโรงงานในเครือรวมกันมากกว่า 7 โรงงาน และมีกำาลังการผลิตรวมกันคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 70 หรือกว่า 2 ใน 3 ของ
กำาลังการผลิตในภาพรวมของประเทศ ทำาให้ผู้ผลิตรายใหญ่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากการที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำากว่า 
   แนวโน้มการแข่งขันในอนาคตคาดว่าผู้ประกอบการรายเล็กคงได้รับผลกระทบเนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่มี
อำานาจในการต่อรองสูงทั้งด้านราคาวัตถุดิบ และด้านราคาขาย ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็กกว่าจึงต้องมุ่งไปในด้านของคุณภาพ
และ ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) โดยอาจเน้นชนิดสินค้าเฉพาะมากขึ้น รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ให้สามารถดำาเนินงานภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอนาคต 
  (2) กลยุทธ์การแข่งขัน
   1) ให้ความสำาคัญด้านคุณภาพสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่ขบวนการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการผลิตที่ยึดหลัก
ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และระบบการตรวจสอบย้อนหลังได้ (Food Traceability)
   2) ผลิตสินค้าภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองตามมาตรฐานการผลิตในระดับสากล
ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GMP, HACCP, รวมทั้งคุณภาพมาตรฐาน ISO ซึ่งจะทำาให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในต่างประเทศ
   3) ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   4) มกีารวางแผนรว่มกนักบัคูค่า้ ทำาใหส้ามารถสง่สนิคา้ไดอ้ยา่งสม่ำาเสมอและเปน็ไปตามความตอ้งการของลกูคา้
   5) สร้างความไว้วางใจให้กับคู่ค้า ด้วยคุณภาพสินค้า การบริการที่ดี และการแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา
   6) รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย (Suppliers) เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliances) ให้ยั่งยืน
  (3) ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
   PMF ผูผ้ลติปลาสวรรค ์“ตราทาโร” และ “ทาโร อบกรอบ” จำาหนา่ยในประเทศผา่นบรษิทั พรเีมยีร ์มารเ์กต็ติง้ จำากดั 
(มหาชน) ที่ทำาหน้าที่กระจายสินค้าผ่านร้านค้าในช่องทางค้าส่งและค้าปลีกดั้งเดิม รวมทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ โดยลักษณะลูกค้า 
(Consumers) กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ คือ มีตั้งแต่ วัยเด็ก วัยรุ่นและวัยทำางาน ส่วนลูกค้า (Consumers)
ในต่างประเทศนั้น จะขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละแห่ง 
   PCI เปน็ผูผ้ลติสนิคา้ปลาทนูา่เพือ่การสง่ออกทัง้หมด โดยเปน็การผลติตามคำาสัง่ซือ้ของลกูคา้แตล่ะราย และมตีลาด
หลักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งลูกค้าในกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และจากประเทศตะวันออกกลางด้วย สำาหรับผลิตภัณฑ์
ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงสำาเร็จสูตรพริกไทยดำาและสูตรสาหร่าย ตรา“คิงส์ คิทเช่น” (King’s Kitchen) นั้น จะจำาหน่ายผ่าน
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) ทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง โดยมีแม่บ้านเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและลูกค้าประเภท
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สถาบนั เชน่รา้นอาหาร ภตัตาคารและโรงแรม ทีน่ำาสนิคา้เหลา่นีไ้ปใชเ้ปน็สว่นประกอบของการปรงุอาหารและมไีวบ้รกิารลกูคา้ของตนเอง
   PFP สนิคา้อาหารสำาเรจ็รปูแชแ่ขง็พรอ้มใชแ้ละพรอ้มรบัประทานทีผ่ลติจากโรงงาน PFP นัน้จะเป็นลกูคา้ในประเทศ
เป็นหลัก อันได้แก่ เครือข่ายฟาสฟู้ดส์ขนาดใหญ่ และซูปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น
 3) การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย
  ปลาสวรรค์ตรา “ทาโร” “ทาโร อบกรอบ” และผลิตภัณฑ์ซอสตรา “คิงส์ คิทเช่น” (King’s Kitchen)
ทั้งปลาสวรรค์ตรา “ทาโร” “ทาโร อบกรอบ” ภายใต้การผลิตจากโรงงาน PMF และซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงสำาเร็จ ตรา 
“คิงส์ คิทเช่น” (King’s Kitchen) ภายใต้การผลิตจากโรงงาน PCI นั้นเป็นการผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศเป็นหลัก ส่วนการขายนั้นจะ
ผ่านบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ทำาหน้าที่กระจายสินค้าผ่านร้านค้าประเภทต่างๆ ทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ 
(Modern Trade) ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด (Cash Van)
  ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส�าเร็จรูป
  การจำาหน่ายสินค้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำาเร็จรูปนั้น มีทั้งการขายไปถึงลูกค้าโดยตรง และการขายผ่าน
ตัวแทนการค้า หรือ Trading Firms ทั้งในและต่างประเทศ โดยทีมงานด้านการตลาดของ PCI เอง และได้แบ่งช่องทางการจัดจำาหน่าย
สินค้าออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
  (1) จำาหน่ายตรงให้กับกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือกมาเป็นพันธมิตร มีความใกล้ชิดในการติดต่อค้าขายกันเป็น
เวลานานดังนั้น จึงมีความร่วมมือในการศึกษาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด
  (2) จำาหน่ายผ่านบริษัทตัวแทนการค้า หรือ Trading Firm ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนการค้าที่นำาสินค้าไปจำาหน่าย
ต่อยังห้างสรรพสินค้า คอนวีเนียนสโตร์ และร้านอาหาร เป็นต้น
  (3) จำาหน่ายตรงไปยังผู้ซื้อโดยไม่ผ่านตัวแทนการค้า และเจาะกลุ่มคู่ค้าที่ให้ความห่วงใยต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม
  ผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง 
ผลติภณัฑอ์าหารสำาเรจ็รปูแชแ่ขง็ทีผ่ลติจากโรงงานของ PFP นัน้ จะจดัจำาหนา่ยตรงไปยงัลกูคา้ประเภทเครอืขา่ยฟาสฟูด้ขนาดใหญ ่โดย
ทีมงานการตลาดของ PFP เอง
 4) การจัดหาวัตถุดิบ 
  PMF 
  วัตถุดิบที่สำาคัญและเป็นต้นทุนหลักในการผลิตปลาสวรรค์ ทาโร คือ เนื้อปลาบดแช่แข็ง (Surimi) ซึ่งแปรรูปมาจากปลา
สด ได้แก่ ปลาไล้กอ และปลาฤาษี เป็นต้น ซึ่งเป็นปลาที่มีเนื้อขาวนุ่ม ไม่ยุ่ย มีกลิ่นคาวน้อยมาก และเป็นปลาที่จับได้ในน่านน้ำาของ
ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง โดย PMF จัดหาเนื้อปลาบดแช่แข็งจากโรงงานผู้ผลิตหลายรายทั้งในและต่างประเทศ โดยก่อนที่จะ
มีการสั่งซื้อเนื้อปลาบดแช่แข็งดังกล่าวจะต้องมีการทดลองผลิตจนมั่นใจในคุณภาพ ซึ่งผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อขาย
อย่างเคร่งครัด ซึ่งการสั่งซื้อจะทำาล่วงหน้า รวมทั้งกำาหนดจำานวน ราคา แผนการส่งมอบเป็นเดือนๆ ไป 
  ดว้ยนโยบายทีส่รา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูผ้ลติวตัถดุบิหลายรายทำาให ้PMF ลดความเสีย่งในชว่งวตัถดุบิหายากและไม่
เคยมปีญัหาการขาดแคลนวตัถดุบิทีส่ง่ผลกระทบตอ่การผลติแตอ่ยา่งใด อยา่งไรกต็าม ราคาจำาหนา่ยเนือ้ปลาบดแชแ่ขง็จะมคีวามผนัผวน
และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในบางช่วงหรือบางฤดูกาล ขึ้นอยู่กับปริมาณปลาที่จับได้ในช่วงนั้นๆ ดงันั้นดว้ยนโยบายการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้ผลิตและกระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบที่สำาคัญไปในหลายภูมิภาคดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ทำาให้ PMF สามารถลดความเสี่ยงไปได้
  นอกจากเนื้อปลาบดแช่แข็งแล้ว บรรจุภัณฑ์นับเป็นวัตถุดิบหลักอีกชนิดหนึ่งซึ่ง PMF ได้วางนโยบายไว้คล้ายกัน โดย
จัดซื้อจากโรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศหลายราย ตามขนาด และรูปแบบที่ต้องการ ทำาให้สามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมได้
  PCI 
  PCI จะจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าและวัตถุดิบอาหารทะเลจากทั้งแหล่งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะสั่งซื้อให้เหมาะ
สมกับแผนงานด้านการผลิต ในบางช่วงอาจต้องมีการสั่งซื้อมากกว่าระดับปกติและเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อป้องกันในกรณีที่วัตถุดิบอาจ
จะขาดแคลน อย่างไรก็ตาม ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
ก่อนการสั่งซื้อจะต้องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มา วิธีการจับที่ต้องไม่ทำาลายทรัพยาการทางทะเล
  ในด้านบรรจุภัณฑ์ ที่ประกอบด้วยกระป๋องและถุง (Pouch) นั้น PCI จะจัดหามาจากทั้งในประเทศและนำาเข้าจาก 
ต่างประเทศ สำาหรับการสั่งซื้อในประเทศนั้น PCI จะติดต่อกับผู้ผลิตหลายราย ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่นำาเข้าจากต่างประเทศนั้นจะเป็นการ



รายงานประจ�าปี 2557  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 43

จดัหาโดยผูว้า่จา้งผลติแตล่ะราย ในการสัง่ซือ้บรรจภุณัฑเ์หลา่นีจ้ะพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัแผนการผลติซึง่เปน็ไปตามคำาสัง่ซือ้ของลกูคา้ 
  ส่วนการจัดหาวัตถุดิบสำาหรับผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงสำาเร็จนั้นจะประกอบด้วยเนื้อมะเขือเทศ 
เข้มข้น พริกชี้ฟ้า กระเทียม สาหร่าย และพริกไทย ซึ่งจัดซื้อจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศหลายราย โดย PCI มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
ผู้ผลิตทุกราย และมีการติดต่อค้าขายกันมาเป็นระยะเวลานาน สำาหรับวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อไม่มาก ได้แก่ น้ำาตาล เกลือ 
และน้ำาส้มสายชู เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดหาได้ง่ายจากตลาดทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ทั้งขวดแก้ว ถุง ซอง และ
แกลลอน จะเป็นการจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งได้ทำาการสั่งซื้อกันเป็นประจำา 
  PFP
  ผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูปแช่แข็งที่ PFP ผลิต ประกอบด้วยวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง ปลาหมึก เป็นหลัก 
นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ เห็ด ผัก และเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสต่างๆ 
  การจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวจัดหาจากในประเทศทั้งหมดซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายและมีผู้ค้าหลายราย ประกอบกับ PFP มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ค้าวัตถุดิบเหล่านี้ ทำาให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด 
 5) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) คำานึงถึงการช่วยกันลดภาระของมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการทำางาน
เชิงรุกตั้งแต่การจัดเก็บสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับเหมาะสม มีการหมุนเวียนสินค้าในร้านค้าเพื่อให้เกิดความสดใหม่ อีกทั้งการบริหาร
จัดการเพื่อลดปัญหาที่สินค้าจะหมดอายุและอาจต้องนำากลับมาทำาลาย ด้วยมาตรการที่กล่าวมาข้างต้น ทำาให้บริษัทประสบความยุ่งยาก
น้อยมากเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวและมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมไปได้มาก นอกจากนี้แล้วบริษัทย่อย
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ PMF PCI และ PFP ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของกรมโรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องของการบำาบัดน้ำาเสียก่อนปล่อยน้ำาทิ้งสู่แหล่งน้ำาสาธารณะ
  บริษัทย่อยทั้งสามบริษัท ได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตและได้ดำาเนินการตาม
แนวทางที่กำาหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการป้องกันน้ำาทิ้งจากโรงงานอย่างดี ซึ่งน้ำาเสียที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านการบำาบัดน้ำาเสียใน
โรงงานก่อน เพื่อให้ได้มาตรฐานก่อนท่ีจะนำาไปปล่อยทิ้ง โดยบริษัทย่อยมีการตรวจสภาพน้ำาอย่างสม่ำาเสมอ ผลของการตรวจสอบผ่าน
เกณฑม์าตรฐานทีก่ำาหนด และปจัจบุนัไดน้ำาน้ำาทีผ่า่นการบำาบดัแลว้บางสว่นมาใชห้มนุเวยีนภายในบรษิทั เพือ่ชว่ยลดการใชน้้ำาและเป็นการ
ชว่ยอนรุกัษแ์หลง่น้ำาอกีดว้ย ทัง้นี ้บรษิทัยอ่ยดงักลา่วสามารถควบคมุของเสยีจากการผลติใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน รวมทัง้ยงัสามารถนำา
พลังความร้อนสูญเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย
  ดว้ยความตระหนกัและการกำาหนดแนวทางการบรหิารจดัการผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเขม้งวดและใหค้วามสำาคญั
อย่างยิ่ง ในปี 2557 บริษัทย่อยทั้ง PMF และ PCI ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นโรงงานที่มีการบริหารงานที่ได้มุ่งเน้นระบบสีเขียว (Green System) หรือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เปน็ระบบ มกีารตดิตาม ประเมนิผล และทบทวนเพือ่การพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง อกีทัง้ PMF ยงัไดร้บัรางวลั CSR-DIW Award – โครงการ
พฒันาโรงงานอตุสาหกรรมใหม้คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมอยา่งมสีว่นรวมจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม และบรษิทั
และบริษัทย่อยยังคำานึงถึงการดูแลผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่ธุรกิจขององค์กร
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ปัจจัยความเสี่ยง

 เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายในการดำาเนนิธรุกจิ บรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญักบัการบรหิารความเสีย่ง เพือ่
ที่จะรับรู้ถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้ อีกทั้งเพื่อให้บริษัทสามารถจัดเตรียม 
มาตรการป้องกันหรือมาตราการรับมือ เพื่อป้องกัน บรรเทาหรือขจัดความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที
 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำาเนินการให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจหลักของกลุ่มบริษัท “ ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยังยืน”

 นโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
 1). บริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเส่ียงแบบครอบคลุมท่ัวท้ังบริษัท อันได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จำากัด ( มหาชน ) 
และบริษัทย่อย ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ISO 31000 :2009 และ COSO ERM ซึ่งนอกจากจะทำาให้ทราบปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ หรือผลสำาเร็จของการดำาเนินงานและเพิ่มคุณค่าให้แก่บริษัทแล้ว ยังเป็นกลไกในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะให้ความสำาคัญต่อการบ่งชี้และการจัดการความเสี่ยง
 2). บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงที่ได้ผลจะต้องได้รับการสนับสนุนจากพนักงานทุกระดับ จึงจัดตั้งคณะ
อนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการนำาการบริหารความเสี่ยงเข้าใช้งานทั่วบริษัท และเพื่อผลักดันให้มีการนำามาใช้ในทุก
ขั้นตอนของการดำาเนินงาน รวมทั้งเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
 3). บรษิทัมุง่หวงัทีจ่ะใหพ้นกังานทกุคนตระหนกัและรบัรูว้า่ การบรหิารความเสีย่งเปน็วฒันธรรมบรษิทัทีต่อ้งไดร้บัความใสใ่จ
ตลอดเวลา จึงได้จัดทำาคู่มือบริหารความเสี่ยง ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ต้นปี 2558 รวมทั้งกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้
เป็นไปตามคู่มือบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
 ผังโครงสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะทำางานด้านความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ กำาหนดนโยบายและกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
และบรษิทัยอ่ย โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหนา้ทีป่ระเมนิประสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่งเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การบรหิารความเสีย่ง
ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กำาหนด
 2. กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และจน
กลายเป็นวัฒนธรรมของบริษัท
 3. คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง มหีนา้ที ่พจิารณา กลยทุธ ์แผนการจดัการความเสีย่ง ทบทวนความเสีย่งและตดิตาม
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พร้อมปรับปรุงกำาหนดหน้าที่โครงสร้างคณะผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง และรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท
 4. คณะทำางานดา้นความเสีย่ง มหีนา้ที ่ศกึษา ตดิตาม รวบรวมขอ้มลูปัญหาอปุสรรค เพือ่มาวเิคราะหป์ญัหาและหามาตรการ
แก้ไขและป้องกันกับปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯ
 5. ฝา่ยตรวจสอบภายใน มหีนา้ที ่ตรวจตดิตามการปฏบิตังิานของคณะทำางานดา้นความเสีย่ง เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารนำาระบบ
การบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม

กรอบการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทได้มีการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดำาเนิน
ธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงได้นำาแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม ISO 31000:2009 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
ของ International Organization of Standard (ISO) ที่มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2552 โดยเป็นมาตรฐานในลักษณะของแนวปฏิบัติ 
(Guideline) สำาหรับการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่ใช่ข้อกำาหนด (Specification) ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Risk Management – Guidelines on 
principles and implementation of risk management และ COSO-Enterprise Risk Management เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า ( Value Chain ) ได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กำาหนดกรอบ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้
 1. เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงองค์กรกับระบบประเมินผลการดำาเนินงาน
 2. สื่อสารให้เห็นประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
 3. ช่วยในการจัดทำานโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสริมสร้างทัศนคติเรื่องความเสี่ยง (risk attitude)
 4. กำาหนดขอบเขตและการประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงในองค์กร
 5. กำาหนดอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
 6. กำาหนดหลกัการและวธิกีารของการบรหิารความเสีย่งทีเ่ปน็แนวทางปฏบิตัทิีด่แีละเปน็มาตรฐานสากลมาใช ้ตลอดทัว่ทัง้ 

องค์กร
 7. กำาหนดให้มีการเฝ้าติดตามและการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ และมีการปรับปรุงกรอบการ

บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 8. มีการพิจารณา ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเพียงพอและสอดรับกับความรับผิดชอบที่กำาหนดไว้ใน

การบริหารความเสี่ยง
 9. เกิดความมั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะบรรลุเป้าหมายเพื่อสามารถรายงานความเสี่ยงที่สำาคัญได้

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและบูรณาการของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
 1 ระดับ องค์กร (Entity Level) บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมหลักทางธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงในเชิงกล
ยุทธ์ แผนงานหลัก หรือนโยบายในการบริหาร รวมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบกับการดำาเนิน
ธุรกิจ อย่างมีนัยสำาคัญ
 2 ระดับหน่วยงาน (Activity Level) บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน ครอบคลุม
ถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำางาน การใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
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3.1 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้า

 3.1.1 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาตัวแทนจัดจ�าหน่ายสินค้า
   ในธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายสินค้า บริษัทจะร่วมหารือแนวทางการดำาเนินงานกับคู่ค้า เพื่อก่อให้
เกิดประโยชน์และเป้าหมายร่วมกันในระยะยาว อย่างไรก็ตามสัญญาตัวแทนจัดจำาหน่ายเป็นเครื่องมือที่สำาคัญสำาหรับธุรกิจจัดจำาหน่าย
โดยสญัญาจะมอีายรุะหวา่ง 3-5 ป ีและมเีงือ่นไขการตอ่อายสุญัญาไวอ้ยา่งชดัเจน บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากการทีคู่ค่า้ไมต่อ่อายสุญัญา
และอาจทำาให้บริษัทสูญเสียรายไดจ้ากการจัดจำาหน่ายสินคา้นั้นๆ นอกจากนี้การต่ออายุสัญญาอาจมโีอกาสที่คูส่ัญญาจะขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขหรือข้อกำาหนดในสัญญาที่อาจทำาให้บริษัทเสียประโยชน์หรืออาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลง

   แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ
   ในการดำาเนินงานกับคู่ค้าให้พิจารณาประโยชน์และเป้าหมายร่วมกันในระยะยาวและต้องมีการร่วมหารือกับคู่ค้า
อยา่งสม่ำาเสมอในการดำาเนนิงาน อกีทัง้บรษิทัยงัตอ้งยดึถอืและปฎบิตัติามขอ้กำาหนดและเงือ่นไขในสญัญาอยา่งเครง่ครดั นอกจากนีก้าร
ทำางานรว่มกนัระหวา่งบรษิทัและคูค่า้ทีม่มีาอยา่งตอ่เนือ่งยาวนาน ตอ้งพฒันาใหก้ลายเปน็พนัธมติรทางธรุกจิทีใ่กลช้ดิและไดร้บัความไว้
วางใจในการต่ออายุสัญญา รวมทั้งเรื่องผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการจัดจำาหน่ายให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม

 3.1.2 ความเสี่ยงจากการจัดจ�าหน่ายในช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่
การขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) อันได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ห้างดิสเคาท์สโตร์ และ ห้างค้าส่งประเภท Cash & 
Carry เปน็ไปอย่างต่อเนื่องและมบีทบาทที่สำาคญัเพิม่มากขึ้นเรื่อยๆ สำาหรับธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งช่องทางจัดจำาหน่ายดงักล่าว มี
อำานาจในการต่อรองเพิ่มขึ้นจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงทำาให้ถูกเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น
   แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ
บริษัทต้องจัดทำาแผนงานเพื่อสร้างสมดุลของสัดส่วนการขายระหว่างช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านค้าแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Trade) ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมถึงต้องมีการพัฒนาแผนธุรกิจร่วมกับร้านค้าทั้งสองช่องทางเพื่อให้การใช้
งบประมาณและการพฒันาการเตบิโตทางธรุกจิเปน็ไปอยา่งเหมาะสม นอกจากนีบ้รษิทัยงัจดัใหม้กีารฝกึอบรมและพฒันาบคุลากรทีด่แูล
ช่องทางการขายเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานร่วมกับร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.1.3 ความเสีย่งจากก�าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคทีห่ดตวัลงอนัเนือ่งมาจากปญัหาดา้นเศรษฐกจิและการเมอืง
จากสภาวการณเ์ศรษฐกจิทีช่ะลอตวั อนัเนือ่งจากสาเหตตุ่างๆ เชน่ สภาวะเศรษฐกจิโลก ความขดัแยง้ทางการเมอืงและส่งผลกระทบตอ่
กำาลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศที่หดตัวลง ซึ่งอาจทำาให้ผลการดำาเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวยังคงมีอยู่หากสภาวะเศรษฐกิจข้างต้นและความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงเกิดขึ้นในอนาคต
   แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ
   อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการเตรียมแผนงานเพื่อรับมือกับสภาวการณ์ข้างต้น โดยได้มีแผนรองรับทั้งในด้านการส่ง
เสรมิการขายและการวางตลาดผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เพิม่มากขึน้หรอืกอ่นกำาหนดการเดมิ เพือ่เป็นการกระตุน้การซือ้ของผูบ้รโิภครวมทัง้การ
ดูแลควบคุมการใช้งบประมาณต่างๆ อย่างเคร่งคัด นอกจากนี้การหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติมหรือการขยายช่องทางการจัดจำาหน่าย
ไปยังต่างประเทศเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวและเพิ่มโอกาสในการรักษาและขยายรายได้ของธุรกิจด้วย

3.2 ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

 3.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณวัตถุดิบ
   ผลติภัณฑข์องบรษิทัยอ่ยตอ้งพึง่พาวตัถดุบิหลกั ไดแ้ก ่ปลาทนูา่ และเนือ้ปลาบดแชแ่ขง็ โดยวตัถดุบิดงักลา่วมาจาก
ธรรมชาติ ทำาให้ปริมาณของวัตถุดิบขึ้นกับฤดูกาล สภาพดินฟ้าอากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น รวมทั้งราคา
มีการขึ้น/ลงตามระดับอุปสงค์และอุปทานในตลาด นอกจากนี้ ราคาวัตถุดิบดังกล่าวยังอาจได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากปัจจัยภายนอก
ตา่งๆ ทีไ่มอ่าจควบคมุได ้อนัไดแ้ก ่ราคาน้ำามนั การปรบัขึน้คา่แรงตามนโยบายของภาครฐัหรอืแมก้ระทัง้กฎหมายและกฎระเบยีบใหม่ๆ  
ของประเทศคู่ค้า ซึ่งล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อ (อย่างรวดเร็ว) และต้นทุนการผลิตของบริษัทย่อยโดยตรง

   แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ
   ทีมงานต้องมีการวางแผนในการจัดซื้อ วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ(ของบริษัทย่อย) เพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงจาก
ความผนัผวนของวตัถดุบิลงได ้โดยผูเ้กีย่วขอ้งในการสัง่ซือ้วตัถดุบิจะตดิตามขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ อยา่งใกลช้ดิ ประกอบกบัประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการดำาเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน ทำาให้สามารถคาดการณ์และตัดสินใจได้อย่างรวมเร็วภายใต้สภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ทีมงานยังต้องมีการวางแผนการผลิตและสำารองวัตถุดิบให้อยู่ในปริมาณและราคาที่เหมาะสม มีนโย
บายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตสินค้าให้สามารถใช้วัตถุดิบทดแทนที่หลากหลายประเภทมากขึ้น มีการวางแผนการทำางาน
ร่วมกับคู่ค้าในระยะยาวด้วยการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบร่วมกัน ตลอดจนมีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพิ่มเติมทั้งในและต่าง
ประเทศด้วย
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 3.2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
   จากการท่ีบริษัทย่อยมีรายได้จากการส่งออก จึงทำาให้ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยรายได้จากการส่งออกส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้นกิจการจึงต้องหาทางป้องกันปัจจัย
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนค่อนข้างมาก) เพื่อให้เกิดผล 
กระทบต่อรายได้และกำาไรให้น้อยที่สุด แม้ว่าบริษัทย่อยจะมีรายได้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศในขณะเดียวกันก็

   แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ
   แม้ว่าบริษัทย่อยจะมีรายได้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินสกุลต่างประเทศเช่น
เดยีวกนั อนัไดแ้ก ่คา่วตัถดุบิและวสัดหุบีหอ่ทีต่อ้งนำาเขา้จากตา่งประเทศ ทำาใหบ้รษิทัสามารถลดความเสีย่งในเรือ่งการขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่ง โดยการวางแผนการจ่ายชำาระค่าสินค้าในเวลาเดียวกันกับการรับชำาระค่าสินค้า (Natural Hedge) นอกจากนี้ 
บรษิทัยงัมวีงเงนิซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นลว่งหนา้ (Forward Contract) จากสถาบนัการเงนิให้เพยีงพอตอ่การป้องกนัความเสีย่ง อกีทัง้
บรษิทัยงัไดม้กีารตดิตามความเคลือ่นไหว ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิ และมกีารเปดิบญัชเีงนิฝากสกลุเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign 
Currency Deposit - FCD) เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

 3.2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และตลาดส่งออกในประเทศญี่ปุ่น
   ในปีที่ผ่านมาบริษัทย่อย-บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด (PCI) ซึ่งส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า และอาหาร
สำาหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งลูกค้าหลักเหล่า
นั้น ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและนโยบายลดค่าเงินเยนของรัฐบาลญี่ปุ่น ส่งผลให้การส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่น
มีปริมาณลดลง

   แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ
   บรษิทัยอ่ยมนีโยบายจะลดระดบัการพึง่พงิกลุม่ลกูคา้รายใหญใ่นประเทศญีปุ่่น ดว้ยการกระจายการขายสนิคา้ไปยงั
ลกูคา้ในประเทศอืน่ๆ ในหลากหลายทวปีมากขึน้ รวมทัง้มุง่เนน้การสรา้งและพฒันาแบรนดท์ีเ่ป็นของบรษิทัเองใหม้คีวามแขง็แกรง่ ทัง้นี้
เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
 3.2.4 ความเสี่ยงจากข้อตกลงทางการค้าและกฎระเบียบระหว่างประเทศ
   การทำาขอ้ตกลงทางการคา้ ทัง้การตกลงรว่มกนัในกลุม่ทวปีหรอืขอ้ตกลงเฉพาะประเทศตอ่ประเทศ อาจไมก่อ่ใหเ้กดิ
ประโยชนก์บับรษิทัขนาดกลางและบรษิทัขนาดเลก็ในการแขง่ขนัทางการคา้ เชน่ การทำาความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิไทย - ญีปุ่่น JETEPA 
(Japan - Thailand Economic Partnership Agreement) เพื่อเปิดเสรีและอำานวยความสะดวกให้กับสินค้าและบริการระหว่างประเทศ
คู่เจรจามากขึ้นนั้น อาจส่งผลให้บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากข้อตกลงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎว่าด้วยถิ่นกำาเนิดของสินค้า (Rule 
of Origin) ซึ่งระบุว่า ปลาทูน่าที่จับได้ต้องจับโดยเรือประมงที่มีสัญชาติไทย หรือประเทศคู่เจรจา หรือจับโดยเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนเป็น
สมาชิกของ IOTC (Indian Ocean Tuna Catching) รวมทั้งการไม่มีปลาทูน่า ในน่านน้ำาของประเทศไทย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท 
ทำาให้ปริมาณปลาทูน่าที่จับได้และการขอใช้สิทธิว่าด้วยแหล่งกำาเนิดสินค้าดังกล่าวมีข้อจำากัด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของบริษัทย่อย
สง่ไปขายยงัประเทศญีปุ่น่อาจไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากขอ้ตกลงดงักลา่วมากนกัและอาจมผีลทำาใหร้ายไดจ้ากการสง่ออกปลาทนูา่ของบรษิทั
ไปญี่ปุ่นลดลง นอกจากนั้นแล้วในการค้าขายกับทาง EU หรือสหภาพยุโรป ก็ยังมีมาตรการที่เข้มงวด โดย EU ได้ออกกฎระเบียบว่าด้วย
การป้องกัน / ต่อต้าน และขจัดการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงานและไร้การควบคุมเกี่ยวกับการทำาประมงเพื่อให้ปลาที่นำามาผลิต
เป็นสินค้าและส่งไปขายยังสหภาพยุโรปมีการจับโดยกระบวนการที่ถูกต้อง หรือ IUU Fishing (Illegal Unreported and Unregulated 
Fishing)
   แนวทางการป้องกันหรือการรับมือ
   บริษัทได้พยายามพัฒนากลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ มีการติดตามความคืบหน้า
ของกฎระเบียบต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ อีกทั้งมีการร่วมทำางานกับหน่วยงานราชการ อาทิ กรมประมง กรมปศุสัตว์ ตลอดจนคู่ค้าอย่าง
ใกล้ชิด นอกจากนี้ยังพยายามขยายฐานลูกค้าการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ มากขึ้น (เช่น ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา เป็นต้น) โดย
ใช้วัตถุดิบที่มีแหล่งกำาเนิดภายในประเทศ เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงดังกล่าว
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

 1 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 598,245,300 บาท เรียกชำาระแล้ว 598,245,300 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ 598,245,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้ดำาเนินการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 650,000,000 บาท ลดลงเหลือ 
598,245,300 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนและยังมิได้จำาหน่าย จำานวน 51,754,700 หุ้น 
 2 ผู้ถือหุ้น
  (1) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
   รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น % การถือหุ้น

1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด * 300,310,600 50.20
- บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด 295,410,600 49.38
- นางวิมลทิพย์ พงศธร 4,900,000 0.82
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 42,606,090 7.12
3. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 36,173,900 6.05
4. DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND 23,463,600 3.92
5. MAYBANK KIM ENG SECURITIESPTE.LTD. 11,966,000 2.00
6. NORTRUST NOMINEES LTD – NTGS CL AC 11,382,625 1.90
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 10,844,700 1.81
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED,
 FUND SERVICE DEPARTMENT 8,617,300 1.44
9. นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ 7,117,200 1.19
10. RBC INVESTOR SERVICES TRUST 6,454,300 1.08
 รวม 458,936,315 76.71

* นบัรวมหุน้ของคณุวมิลทพิย ์พงศธร จำานวน 4,900,000 หุน้ เนือ่งจากคณุวมิลทพิย ์พงศธร เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิัท พรเีมยีร ์แมนแูฟคเจอริง่ จำากดั 
ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 99.84 ในบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด

  (2) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เท่ากับร้อยละ 35.58 
  (3) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการบริษัทมีดังนี้ 

 ชื่อ ประกอบธุรกิจประเภท บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด บริการจัดการธุรกิจ 1. นายวิเชียร พงศธร
  และการลงทุน 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
   3. นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ 
   4. นายสุรเดช บุณยวัฒน
   5. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง
   เป็นกรรมการร่วม 
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 3 การออกหลักทรัพย์อื่น
  - ไม่มี -

การจัดการ

 1 คณะกรรมการบริษัท
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

   การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมดครั้ง

   ประชุม ประชุม การประชุม
 รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง คณะกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น
    ตรวจสอบ

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

* หมายเหตุ : นายสุรเดช บุณยวัฒน และนางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งภายหลังได้รับการแต่งตั้ง

  โดยมี นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยประวัติของนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ปรากฏในรายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร
  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิเชียร พงศธร นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ 
นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ นายสุรเดช บุณยวัฒน และนางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง โดยกรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับ
ตราสำาคัญของบริษัท 
  วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
  ในการประชมุสามญัประจำาปีทกุครัง้ กรรมการตอ้งออกจากตำาแหนง่หนึง่ในสาม ถา้จำานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้
  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
  1) จดัการบรษิทัเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แต่ 
ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำาเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำา
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงาน 
ราชการอื่นๆ กำาหนด เป็นต้น 
  2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำาคัญ เช่น นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร 
อำานาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่
กฎหมายกำาหนด 
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  3) กำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
  4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
  5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
  6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและ 
การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  7) กำากับดแูลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน 
และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
  8) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ในการจดัทำารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคูก่บัรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำาปี
  9) ดแูลผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญแ่ละรายยอ่ยตามสทิธอิยา่งเปน็ธรรม ปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้และ ผูม้สีว่นไดเ้สยี
อย่างเป็นธรรม และคำานึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดำาเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
  10) อำานาจในการดำาเนนิการดงัตอ่ไปนีจ้ะกระทำาไดก้ต็อ่เมือ่ไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่น ทัง้นี ้กำาหนดใหร้ายการ
ที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 
ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
   (ก) เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   (ข) การทำารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน 
คณะกรรมการกไ็ด ้ทัง้นีก้ารมอบอำานาจแกก่รรมการดงักลา่วขา้งตน้ จะไมร่วมถงึการมอบอำานาจหรอืการมอบอำานาจชว่งทีท่ำาใหก้รรมการ
หรอืผูร้บัมอบอำานาจจากกรรมการสามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชนใ์นลกัษณะ
อื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
  อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการมีอำานาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่อง
หรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  (1) พจิารณากลัน่กรอง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงานและอำานาจการบรหิารตา่งๆ ของ
บริษัทก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  (2) กำากับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
  (3) มีอำานาจในการดำาเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำาหนดไว้ในอำานาจดำาเนินการของบริษัท 
  (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
 2 คณะผู้บริหาร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

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

1. นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุเทพ วังตาล รองกรรมการผู้จัดการ - การขาย
3. นายพรศักดิ์ สินคณารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ - การตลาด 1
4. นายชูชีพ เอื้อการณ์ รองกรรมการผู้จัดการ - บุคคล-ธุรการ
5. นางสมใจ บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน
6. นางสาวมาลี สุขอารีย์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การตลาด 2

รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พี. เอม. ฟูด จ�ากัด ต�าแหน่ง

1. นายวิภาส จิรภาส ผู้จัดการทั่วไป
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รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จ�ากัด ต�าแหน่ง

1. นางพรทิพย์ เสาวภาคย์ กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหาร บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จ�ากัด ต�าแหน่ง

1. นางพรทิพย์ เสาวภาคย์ กรรมการผู้จัดการ

  ทัง้นี ้ผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้บัมอบหมายอำานาจหนา้ทีใ่หด้ำาเนนิการภายใตน้โยบาย กลยทุธ ์และเปา้หมายทีค่ณะกรรมการ
บริษัทกำาหนดไว้ 
  อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
  กรรมการผู้จัดการมีอำานาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่อง
หรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
  1) ดำาเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำาวันของบริษัท 
  2) จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
  3) ดำาเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
  4) อนุมัติการลงทุนตามงบประมาณเป็นจำานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อโครงการ และอนุมัติการลงทุนนอกงบ
ประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี 
  5) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  6) เป็นผูร้บัมอบอำานาจของบรษิทัในการบรหิารกจิการของบรษิทัใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ 
ข้อกำาหนด คำาสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  7) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
  ทัง้นี ้อำานาจกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอำานาจแกบ่คุคลอืน่ทีก่รรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร จะไมร่วมถงึอำานาจ
หรือการมอบอำานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำาเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติ
รายการดงักลา่วจะตอ้งเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพือ่พจิารณาและอนมุตัติามทีข่อ้บงัคบัของ
บริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด
 3 เลขานุการบริษัท
  คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อทำา
หนา้ทีเ่กีย่วกบัการประชมุของการประชมุผูถ้อืหุน้ การประชมุคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้สนบัสนนุใหก้ารกำากบั
ดูแลกิจการเปน็ไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี โดยประวัติของนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ปรากฏตามในรายละเอียดคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  คุณสมบัติ
  1) ตอ้งมคีวามรูข้ัน้พืน้ฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบยีบของหนว่ยงานกำากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายวา่
ด้วยบริษัทมหาชนจำากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  2) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฎิบัติที่ดีในเรื่องการกำากับดูแลกิจการ
  3) ตอ้งมคีวามรูใ้นธรุกจิประเภทตา่งๆ ของบรษิทั และความสามารถในการสือ่สารทีด่ ีเปน็คณุสมบตัเิสรมิทีช่ว่ยใหก้าร
ทำาหน้าที่เลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกัของเลขานกุารบรษิทั คอื การสนบัสนนุคณะกรรมการในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎระเบยีบ สำาหรบั
หน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1) จดัการเรือ่งการประชมุผูถ้อืหุน้ การประชมุคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งทีแ่ตง่ตัง้โดย
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี 
  2) แจง้มตแิละนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ใหผู้บ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งและตดิตามการปฎบิตัติามมตแิละนโยบาย
ดังกล่าวผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่



รายงานประจ�าปี 2557  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 52

  3) ใหค้ำาปรกึษาและขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้แกค่ณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการทีแ่ตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 
ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฎิบัติและข้อพึงปฎิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ
  4) ดแูลให้หนว่ยงานเลขานกุารบริษัทเปน็ศนูย์กลางของข้อมลูองคก์ร อาท ิหนงัสอืจดทะเบยีนนติิบคุคล บรคิณห์สนธิ 
ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
  5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำากับ ดูแลโดยเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
  6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น 
  7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฎิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ
  8) จัดให้มีการให้คำาแนะนำาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
 4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  บรษิทัมนีโยบายจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัทีเ่หมาะสม โดยคำานงึถงึผลการดำาเนนิงานของบรษิทัและ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน 
โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปบำาเหน็จประจำาปี และเบี้ยประชุม สำาหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
  (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
   ก. ค่าตอบแทนกรรมการ
    ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน  ปี 2557

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) 330,000
-กรรมการบริษัท (บาท/คน/ปี) 310,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

    ในป ี2557 บรษิทัมกีารจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการในรปูเบีย้ประชมุตามจำานวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุและ
บำาเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในรูปเบี้ยประชุมตามจำานวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

   ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
 รายชื่อ ต�าแหน่ง เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ รวม
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ 
   บริษัท ตรวจสอบ  

1. นายวิเชียร พงศธร* ประธานกรรมการ - - - -
2. นางดวงทิพย์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ * กรรมการ - - - -
3. นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ * กรรมการและ
 กรรมการผู้จัดการ - - - -
4. นายสุรเดช บุณยวัฒน * กรรมการ - - - -
5. นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง * กรรมการ - - - -
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   ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
 รายชื่อ ต�าแหน่ง เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ รวม
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ 
   บริษัท ตรวจสอบ  

6. นายขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและ
 ประธานกรรมการ
 ตรวจสอบ 67,000 166,000 330,000 563,000
7. นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระและ
 กรรมการตรวจสอบ 67,000 118,000 310,000 495,000
8. นางสาวแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม กรรมการอิสระและ
 กรรมการตรวจสอบ 67,000 118,000 310,000 495,000
9. นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ กรรมการ 67,000 - 310,000 377,000
 รวม     1,930,000

หมายเหตุ : *กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท 

   ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสดังนี้

 ค่าตอบแทน ปี 2557
  จ�านวนราย ค่าตอบแทน (บาท)

เงินเดือนและโบนัส 7 27,477,448.60

  (2) ค่าตอบแทนอื่น
   ก. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
    - ไม่มี -
   ข. ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
    เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
    บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 
ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร 7 ราย รวมทั้งสิ้น 1,123,086 บาท
  (3) การว่าจ้างด้านการบริหารและให้ค�าปรึกษาธุรกิจ
   บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด (PFC) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท ให้ดำาเนินการด้านงานบริหารและงานสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำาปรึกษาธุรกิจ โดย
ขอบเขตการให้บริการของ PFC ครอบคลุมงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านการบริหารและนโยบาย งานสนับสนุนด้านบัญชีและการเงิน 
ด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ด้านระบบงานและข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ 
   การว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน(outsourcing) ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อใช้
บรกิารจากหนว่ยงานกลางของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์ซึง่เปน็ลกัษณะของการรวมศนูยแ์ละแบง่รบัภาระคา่ใชจ้า่ยรว่มกนั (sharing cost) ตาม
ขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุน
ให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน
   บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ PFC เป็นรายเดือน โดยPM, PMF และ PCI มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 
400,000 บาท ส่วน PFP มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 22,500 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าว PFC กำาหนดอัตราค่าบริการโดยคำานวณบนหลักเกณฑ์
การกระจายต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ PFC ไปยังกลุ่มบริษัทผู้ว่าจ้างโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ รายได้รวม สินทรัพย์รวม และ
จำานวนบุคลากรของแต่ละบริษัท 
   ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนถึงกำาหนดระยะเวลาตามสัญญาได้ ถ้า PFC ดำาเนิน
การไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และ PFC จะเรยีกรอ้งคา่จา้งสว่นทีเ่หลอืตามระยะเวลาจา้งหรอืคา่เสยีหายใดๆ แกบ่รษิทัไมไ่ดท้ัง้สิน้ และ
เมื่อครบกำาหนดอายุสัญญาแล้ว ให้ถือว่าสัญญามีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยถือข้อตกลงเดิมจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา 
โดยฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบก่อนวันหมดอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 90 วัน
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   อย่างไรก็ตาม การทำาสัญญากับ PFC ดังกล่าว ถือเป็นการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการทำารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด นอกจาก
นี้หาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา หรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำารายละเอียด 
และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นของความเหมาะสมของสัญญา
ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทำาสัญญาใหม่

 5 บุคลากร
  บริษัทกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2557 
มีพนักงานทั้งหมด 352 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำานวนทั้งสิ้น 186 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน 
ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 
นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 169 ล้านบาท
  ในส่วนของการปรับขึ้นค่าจ้างประจำาปี บริษัทมีนโยบายในการดูแลพนักงานด้วยการปรับค่าจ้างประจำาปี ไม่ต่ำากว่าภาวะ
เงินเฟ้อ และไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยตลาดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

จ�านวนพนักงานและ PM PMF PCI PFP รวม
ค่าตอบแทนปี 2557  (บริษัทย่อย) (บริษัทย่อย) (บริษัทย่อย)

ผู้บริหาร - ชาย (คน) 5 1 - - 6
 - หญิง (คน) 2 - 1 - 3
พนักงานปฎิบัติการและสนับสนุน
 - ชาย (คน) 164 87 62 3 316
 - หญิง (คน) 181 220 187 8 596
รวม (คน)  352 308 250 11 921
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 186 98 68 3 355

 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำาแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ 
คุณค่าหลัก (Core Value) ทั้ง 5 ประการ ของบริษัทและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยกำาหนดแนวทางการดำาเนินการไว้ดังนี้
 1) แผนการพัฒนา 4 ระดับ ( Step for PM Development Program ) ดังนี้
  • แผนการพัฒนาขั้นพื้นฐาน ( BDP: Basic Development Program ) สำาหรับพนักงานระดับเจ้าหน้าที่
  • แผนการพฒันาขัน้การกำากบัดแูล ( SDP: Supervisory Development Program ) สำาหรบัพนกังานระดบัหวัหนา้งาน
  • แผนการพัฒนาขั้นการจัดการ ( LDP: Leadership Development Program ) สำาหรับพนักงานระดับผู้จัดการแผนก
  • แผนการพัฒนาข้ันการบริหาร (EDP: Executive Development Program ) สำาหรับพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไป
 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทที่มุ่งดำาเนินธุรกิจแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ 
พนักงาน และสังคม 
 2) การพัฒนาศักยภาพ ( Competency )
  ในสว่นของการเตรยีมความพรอ้มดา้นบคุลากรใหต้อบสนองตอ่แนวนโยบายหลกัของบรษิทั บรษิทัจงึใหค้วามสำาคญัตอ่
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน 3 แนวทางหลัก ดังนี้
  2.1) ด้านความสามารถหลัก (Core Competency)
   พนักงานได้รับการพัฒนาและหล่อหลอมในด้าน พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติ อันเป็นไปในทิศทางที่ตอบสนอง/
สนบัสนนุตอ่การบรรลคุา่นยิมขององคก์รรว่มกนัของบรษิทัทีมุ่ง่ดำาเนนิธรุกจิแบบองคร์วม โดยมุง่สรา้งความสมดลุใหก้บั ธรุกจิ พนกังาน 
และสังคม ตามปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และคุณค่าหลักขององค์กร (Core Value) 
  2.2) ความสามารถทางด้านการจัดการ (Managerial Competency)
   ทกัษะและความสามารถทางดา้นการบรหิารจดัการ ถอืเปน็ความจำาเปน็และเปน็เครือ่งมอือนัสำาคญัสำาหรบัพนกังาน
ระดบั บงัคบับญัชา พนกังานระดบับรหิาร รวมถงึระดบัจดัการ บรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญัโดยการกำาหนดแนวทางการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ในปัจจุบันและกำาลังเกิดขึ้นในอนาตค ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่ดีพอในการนำาพาองค์กร ทีมงาน ให้บรรลุซึ่งปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และคุณค่าหลักของบริษัท
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  2.3) ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)
   บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อให้
สามารถปฏบิตังิานในหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ เตม็กำาลงัความสามารถ เพือ่ใหบ้รรลซุึง่ประสทิธผิลของการทำางานและมมีาตรฐาน
ไปในทิศทางเดียวกัน
   ในปี 2557 บริษัทได้กำาหนดการจัดฝึกอบรม เป็นเป้าหมายขององค์กร (KPI ) โดยกำาหนดแผนกการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่พนักงาน 12 ชั่วโมงต่อคน ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมทั้งภายใน และการส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมภายนอกในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ 

ประเภท Competency ชื่อหลักสูตร จ�านวนชั่วโมง จ�านวนพนักงาน
   การอบรม/คน ผู้เข้าอบรม(คน)

Core Competency - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 3 76
 - กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 12 32
 - ส่งมอบคุณค่าอย่างมีคุณภาพ 3 326
 - การเขียนรายงาน CSR Report 6 59
 - CSR For Director Program 3 14
 - การเขียนรายงาน iCSR 6 18
 - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม 12 2
  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 - การจัดทำารายงานความรับผิดชอ ต่อสังคม 12 3
  (เชิงปฎิบัติการ)
 - เสริมสร้างทักษะนักปฎิบัติ CSR (เชิงปฎิบัติการ) 12 2
 - การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO9001:2008 6 50
  ในการทำางาน
Managerial Competency - การจัดการความรู้ในองค์กร 6 41
 - การพัฒนาหัวหน้างาน ( 4 Steps to be a GREAT 48 25
  for Supervisor PM ) 
 - Capital Market Leader Program 30 1
Functional Competency - สุดยอดพนักงานขาย 6 37
 - ผู้ช่วยพนักงานขายมืออาชีพ 6 45
 - การบริหารงานขายลูกค้าหลัก 6 34
 - โครงการกลยุทธ์การค้าชายแดน 30 1
 - การตลาดดิจิตอล : Digital Online Marketing 12 25
 - แผนการตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ 12 2
 - กลยุทธ์การพัฒนาการรักษาคุณภาพงานบริการ 6 2
 - การตลาดติดหนึบกับ Social Media 3 2
 - Central Online Shopping 3 2
 - เทคนิคการดำาเนินงานเรื่องหนี้และลูกหนี้ที่มีปัญหา  6 2
 - เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ  6 1
  ประเด็นที่น่าสนใจทางบัญชี 6 1
 - แนวทางการปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 6 1
  ฉบับที่12 ภาษีเงินได้  
 - รายการที่ต้องเพิ่มในใบกำากับภาษี ใบเพิ่มหนี้  3 2
  ใบลดหนี้ 
 - กลยุทธ์การสรรหาและรักษาพนักงาน 6 1
 - เรียนรู้งานHR สำาหรับนักHR มือใหม่ 6 1
 - การบริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ 6 1
 - KPI และการวัดผลในงานจัดซื้อ 6 1

   ผลการดำาเนินงานตามแผนฝึกอบรมพนักงานในปี 2557 พบว่า พนักงานได้รับการฝึกอบรม 18.30 ชม. ต่อคน 
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด



รายงานประจ�าปี 2557  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 56

  3) กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
   การดำาเนนิการในปี 2557 ทางคณะกรรมการดา้นการพฒันาระบบงานเพือ่ความยัง่ยนืไดม้มีตใิหน้ำาระบบมาตรฐาน 
ISO 9001 : 2008 มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยนำาระบบเข้ามาใช้เมื่อเดือนธันวาคม 2557 และกำาหนดการยื่นขอการรับรอง 
ให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งกำาหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดทำาขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกกระบวนการในหน่วยงานให้
อยู่ในรูปแบบเอกสารโดยใช้รูปแบบมาตรฐานการจัดทำาเอกสาร ซึ่งประโยชน์ของการจัดทำาขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นเอกสารนั้นเป็น 
ขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้มีการต่อยอดไปสู่กระบวนการจัดการองค์ความรู้ ( Knowledge Management ) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึง อย่างเป็นระบบต่อไป
  4) การด�าเนินการจัดท�า Career Path & Succession Plan
   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งเชิงปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ และเชิงคุณภาพที่พนักงาน
แต่ละคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Program ) ในปี 2557 ทางบริษัทได้จัด Competency ของแต่ละ
ตำาแหน่งงาน พร้อมทั้งจัดทำา Career Path & Successor ของบริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนของ
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) อยู่ระหว่างดำาเนินการนับแต่ปี 2557 และจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 สำาหรับ
บริษัท พี เอม ฟูด จำากัด กำาหนดดำาเนินการจัดทำาแล้วเสร็จภายในปี 2558 เมื่อทุกบริษัทดำาเนินการจัดทำา Career Path & Succession 
Plan เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้มีการดำาเนินการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับ Competency ของแต่ละตำาแหน่งงาน / แต่ละ
บุคคลต่อไป
  5) การด�าเนินการจัดให้มีระบบการปรับปรุงและพัฒนาการท�างานอย่างต่อเนื่อง ( Re-Process & 
Improvement )
   โดยอาศัยกิจกรรม 5 ส และกิจกรรมข้อเสนอแนะ ( Suggestion ) เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนาและ
ลดการซ้ำาซ้อนในการทำางาน
   - การดำาเนินงานในปี 2557 ทางบริษัทได้ดำาเนินการส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานนำา 5 ส และระบบ Suggestion 
มาใช้เพือ่ปรับปรุงการทำางาน เพือ่เปน็เครื่องมอืสนบัสนนุตอ่การบรรลซุึง่แผนกลยทุธท์ัง้ระดบัองคก์รและระดบัหนว่ยงาน เช่น การจดัทำา
ระบบ Automatic Sale Order Process เพื่อปิดบัญชีฝ่ายขายให้เร็วขึ้น เป็นต้น
   นอกจากนีย้งัมโีครงการเพือ่ดแูลพนกังานตามคณุคา่หลกัใหพ้นกังานอยูด่มีสีขุ บรษิทัใหค้วามสำาคญัในการดแูลเอาใจ
ใส่พนักงานในฐานะผู้มีส่วนได้เสียคนสำาคัญ ด้วยการมุ่งเน้นให้พนักงานผู้บริหารร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการทำางานที่เต็มไปด้วยความ
อบอุน่ ความเอือ้เฟือ้เผือ่แผ ่ดแูลซึง่กนัและกนัดว้ยความผกูพนัแบบ “คนครอบครวัเดยีวกนั” ทัง้นีเ้พือ่รว่มกนัสรา้งบรรยากาศการทำางาน
ที่เอื้อต่อความสุขในการทำางานผ่านโครงการ “Happy Work Place” ภายใต้แนวคิด Happy Work Place “คนสำาราญ งานสำาเร็จ” 
นำาโครงการ Happy 8 มาเป็นเครื่องมือดำาเนินการ
   • Happy Body  กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับพนักงานทุกคนเพ่ือ

ค้นหาและเฝ้าระวังสุขภาพ ตลอดจนให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ และจัดให้มีการประกวดรางวัลสุขภาพ
ดีประจำาปี 

   • Happy Relax  บริษัทจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตั้งชมรมกีฬาเพื่อออกกำาลังกาย ซึ่งปัจจุบันมีชมรม 
แบดบนิตนั ชมรมฟตุบอล ชมรมเตน้แอโรบคิ และชมรมโยคะ โดยบรษิทัสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหพ้นกังาน

   • Happy Family  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันภายในครอบครัว เปิดโอกาสให้พนักงานและครอบครัวได้
ทำากิจกรรมร่วมกันในโครงการ เรียนรู้ตามรอยพระราชดำาริ ( Family Trip ) ด้วยการนำาพนักงานและครอบครัว 
เย่ียมชมกิจการส่วนพระองค์ ณ สวนจิตรลดา และ ชมงานศิลป์แผ่นดิน จากศูนย์ศิลปาชีพ ณ พระท่ีน่ังอนันต
สมาคม 

   • Happy Heart  กิจกรรมสร้างเสริมให้เกิดความมีน้ำาใจเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านโครงการหัวใจยิ้ม 
โดยจัดให้มีการโหวตเลือกหน่วยงานในดวงใจ

   • Happy Society  
    สังคมภายใน : กิจกรรมสร้างสังคมท่ีดี เป็นเครือข่าย Online ในการติดต่อส่ือสารกันของพนักงานภายในบริษัท

โดยการเปิด Facebook เพ่ือแลกเปล่ียนข่าวสารส่งผลให้พนักงานเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีและเอ้ือเฟ้ือ เผ่ือแผ่ต่อกัน
    สังคมภายนอก : กิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานขายที่ประจำาต่างจังหวัดเป็นจิตอาสาเยี่ยมนักเรียนทุนของ

มูลนิธิยุวพัฒน์ในจังหวัดต่างๆ 
   • Happy Money   กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ วิธีการบริหารจัดการหนี้ และวิธีการออมเงินก่อนเกษียณ ให้กับ

พนักงาน พร้อมทั้งให้การแนะนำาการจัดการภาษีส่วนบุคคล 
   • Happy Brain  กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเริ่มจากผู้บริหารนำาความรู้จาก

หนังสือมาแบ่งปันพนักงานในที่ประชุมและจัดมุมหนังสือไว้ให้พนักงานได้ยืมไปอ่านได้
   • Happy Soul  กิจกรรมสร้างความสงบให้จิตใจ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาธรรม เกี่ยวกับการนำาธรรมะ 

มาปรับใช้ในการทำางาน เพื่อให้เกิดความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำาเนินชีวิต



รายงานประจ�าปี 2557  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 57

  แผนงาน/แนวทางการพัฒนาบุคลากร ปี 2558
  เพือ่ให้เกิดความต่อเนือ่งและยั่งยื่นในการพฒันาบุคลากร บริษทัไดใ้ห้ความสำาคญักับแนวทางการดำาเนนิการ ดงัต่อไปนี้
  1. นำาระบบการจดัการองคค์วามรู ้(Knowledge Management) เขา้มาดำาเนนิการในทกุกระบวนการทำางาน ทัง้นีเ้พือ่
ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละถา่ยทอดองคค์วามรูภ้ายในองคก์รใหเ้ป็นไปอยา่งทัว่ถงึ และเพือ่เปน็หลกัประกนัใหม้กีารดำาเนนิการอยา่ง
ตอ่เนือ่ง บรษิทัไดด้ำาเนนิการจดัตัง้คณะอนกุรรมการดา้นการพฒันาระบบงานเพือ่ความยัง่ยนื เพือ่ทำาหนา้ทีก่ำาหนดทศิทางการขบัเคลือ่น 
และถ่ายทอดองค์ความรู้
  2. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรท้ังเชิงปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการ และเชิงคุณภาพท่ีพนักงานแต่ละ
คนจะได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Program) จึงกำาหนดเป็นนโยบายและแผนงาน สำาหรับบริษัท และบริษัท
ย่อย ดำาเนินการจัดทำา Succession Plan & Competency โดยการดำาเนินการดังกล่าวได้มีการกำาหนดแผนงานและเป้าหมายไว้อย่าง
ชัดเจน ดังนี้
  แผนการการดำาเนินงาน Succession Plan and Competency ปี 2558
  Step 1 พิจารณาหน่วยงานและตำาแหน่งงานหลักที่ต้องการจัดทำาผังทดแทน
  Step 2 ระบุตำาแหน่งงานหลักและตรวจสอบ Competency ของตำาแหน่งงานหลัก
  Step 3 วิเคราะห์ศักยภาพ / ความสามารถของ Successor
  Step 4 จัดทำาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนารายบุคคล

 บริษัท Step 1 Step 2 Step 3 Step4

 PCI   พ.ย. 57 - ก.พ. 58 จำานวน 27 ตำาแหน่ง
 PM  พ.ย. 57 - พ.ค. 58 จำานวน 63 ตำาแหน่ง
 PMF พ.ย. 57 - พ.ค. 58  จำานวน 19 ตำาแหน่ง

  3. การพัฒนาบุคลากร ยังคงกำาหนดแนวการพัฒนาใน 3 ด้านหลัก อันได้แก่ ด้าน Core Competency/ Managerial 
Competency และด้าน Functional Competency กำาหนดเป้าหมายของการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/คน/ปี
  4. จดัใหม้รีะบบการปรบัปรงุและพฒันาการทำางานอยา่งตอ่เนือ่ง (Re-Process & Improvement) โดยอาศยั กจิกรรม 
5 ส. และกิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนาและลดความซ้ำาซ้อนในการทำางาน
  5. เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำางาน ปี 2558 จึงกำาหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 
9001 พร้อมทั้งจัดทำาคู่มือการทำางานทั่วทั้งองค์กร ดังนี้
   1) ดำาเนินการฝึกอบรม / จัดเตรียม-ทบทวนระบบเอกสาร ม.ค. - ก.พ. 2558
   2) ให้คำาแนะนำาในการจัดทำา มี.ค. - เม.ย. 2558
   3) ดำาเนินการจัดทำาเอกสาร มี.ค. - พ.ค. 2558 
   4) ประกาศใช้ระบบ / Internal Audit มิ.ย. 2558
   5) ทบทวนระบบ / ยื่นขอรับการรับรอง ก.ค. 2558
  6. การดูแลให้พนักงานอยู่ดีมีสุข บริษัทให้ความสำาคัญในการดูแลเอาใจใส่พนักงานในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย คนสำาคัญ 
ด้วยการมุ่งเน้นให้พนักงานผู้บริหารร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการทำางานที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ดูแลซึ่งกันและกัน
ดว้ยความผกูพนัแบบ “คนครอบครวัเดยีวกนั” ทัง้นีเ้พือ่รว่มกนัสรา้งบรรยากาศการทำางานทีเ่อือ้ตอ่ความสขุในการทำางานผา่นโครงการ 
“Happy Work Place” ได้แก่
   6.1 Happy Body & Relax ด้วยการส่งเสริมการออกกำาลังกาย และให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ พร้อมทั้งการ 
จัดประกวด “สุขภาพดีๆ ชีวีมีสุข” ให้เป็นที่แผร่หลายทั่วทั้งองค์กร
   6.2 Happy Heart จัดให้มีโครงการประกวด/ส่งเสริมให้ “พนักงานเป็นคนดีๆ ของสังคม”
   6.3 Happy Society จัดทำากิจกรรมสร้างเสริมให้เกิด “PM Social Network” เพื่อให้พนักงานมีความรักและ
ผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อช่วยให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในสังคม
   6.4 Happy Money จัดทำาโครงการส่งเสริมการออมด้วยการให้ความรู้พร้อมรณรงค์ให้พนักงาน มีความรู้และ 
ความเข้าใจในการใช้เงินผ่านโครงการ “ออมดีๆ ชีวีมีสุข” 
   6.5 Happy Brain จัดทำาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโครงการ “มุมหนังสือดีๆ พนักงานมีสุข”
   6.6 Happy Soul จัดให้มีการสื่อสาร/ถ่ายทอดแนวคิด “ธรรมะดีๆ ชีวีมีสุข”
   6.7 Happy Family เพื่อให้ลูกหลานของพนักงานมีความใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ด้วยการจัดพาลูก
หลานพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ผ่านโครงการ “ครอบครัวดีๆ ชีวีมีสุข”
  7. ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนตามหลักวิถีไทยที่ดี และกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยึดถือและปฎิบัติตามคู่มือนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคญัในการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเชือ่มัน่วา่กระบวนการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละการบรหิาร
จดัการในกรอบของการมจีรยิธรรมทีด่ ีมคีวามโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้และเปน็ธรรมกบั ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ยจะชว่ยสง่เสรมิใหบ้รษิทั
เตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื เพิม่ความเชือ่มัน่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย คณะกรรมการบรษิทัจงึกำาหนดนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
 1. ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
 3. ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 4. ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
 5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
 โดยหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัสอดคลอ้งกบัหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่สีำาหรบับรษิทัจดทะเบยีนป ี2555 ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

  หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสำาคญัในสทิธพิืน้ฐานตา่งๆ ของผูถ้อืหุน้ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของ
บริษัท โดยกำาหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
 1. การประชุมผู้ถือหุ้น
  1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การมสี่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอน
หุน้ การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของกจิการอยา่งเพยีงพอ การเขา้รว่มประชมุเพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แตง่ตัง้หรอืถอดถอน
กรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกำาหนดจำานวนเงนิคา่สอบบญัช ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอ่บรษิทั เชน่ การ
จดัสรรเงนิปันผล การกำาหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทนุหรอืเพิม่ทนุ และการอนมุตัริายการพเิศษ เปน็ตน้
  1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ
ประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้นการกระทำา
ใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
   1.2.1 บริษัทไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำาหนดต่างๆ 

และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน 
ไมเ่พิม่วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูสำาคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ ใหส้ทิธใินการซกั
ถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

   1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ 
และมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสิน
ใจดังต่อไปนี้

    ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ
     1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คำานำาหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ การศึกษา 

ประสบการณ์ เป็นต้น 
     2) การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็นกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ต่อบริษัทก็ได้ระบุไว้ชัดเจนแล้ว
     3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่)
     4) จำานวนปทีีด่ำารงตำาแหนง่และผลการปฏบิตังิานในระหวา่งเป็นกรรมการ (กรณแีตง่ตัง้กรรมการเดมิ)
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     5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำาหน้าที่คณะกรรมการสรรหา 
     6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้ 
    ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
     1) จำานวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำาแหน่งหรือภาระหน้าที่ของกรรมการ
     2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
     3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
     4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปัจจุบันกรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจาก

เบี้ยประชุมและบำาเหน็จประจำาปี)
     5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำาหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
     6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้ 
    ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี
     1) ชื่อผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชี
     2) ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี
     3) ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
     4) จำานวนปีที่ทำาหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี 

(กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่)
     5) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี
     6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
     7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้ 
    ง. วาระการจ่ายเงินปันผล
     1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     2)  จำานวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกับนโยบาย
     3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย
     4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้ 
    จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่องสำาคัญของบริษัท เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย/ เลิก / โอน

กิจการ การควบรวมกิจการ เป็นต้น
     1)  รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
     2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรือความจำาเป็น
     3) ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
     4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้ 
  1.3 คณะกรรมการอำานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงอยา่งเตม็ที ่และควรละเวน้
การกระทำาใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่าย
มากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง 
  1.4 บรษิทัเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่คำาถามลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ โดยกำาหนดหลกัเกณฑก์ารสง่คำาถามลว่งหนา้ใหช้ดัเจน 
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำาส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้า 
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้มีการกำาหนดการกลั่นกรองคำาถามล่วงหน้าและกำาหนดให้บริษัทตอบคำาถามให้ผู้ 
ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับมีการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
   1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะ

เวลา โดยในสว่นของการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้นัน้ คณะกรรมการจะรวบรวมคำาถามจนถงึประมาณ 7 วนักอ่น
วันประชุม โดยบริษัทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

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

ถึงคณะกรรมการ เป็นต้น
    4) ช่วงเวลาที่เปิดให้ส่งคำาถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
    5) มกีระบวนการกลัน่กรองคำาถามลว่งหนา้ทีผู่ถ้อืหุน้ถาม เพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณาในการตอบคำาถาม

เหล่านั้น
    6) บริษัทได้ตอบคำาถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
    7) บริษัทได้ตอบคำาถามให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม
    8) บริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงคำาถามท่ีมีผู้ถือหุ้นถามมาล่วงหน้า และคำาตอบของคำาถามเหล่าน้ัน
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  1.5 คณะกรรมการสนบัสนนุใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถกำาหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีง
ได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
    ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังกำาหนดให้บริษัทจัด
ใหม้อีากรแสตมปไ์วบ้รกิารผูถ้อืหุน้สำาหรบัปดิหนงัสอืมอบฉนัทะอกีดว้ย นอกจากนีใ้หส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุภายหลงัจากประธานใน
ทีป่ระชมุเปิดการประชมุแลว้สามารถออกเสยีงละคะแนนในวาระทีอ่ยูร่ะหวา่งพจิารณาและยงัไมม่กีารลงมต ิและนบัเปน็องคป์ระชมุตัง้แต่
วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
 2. การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
  2.1 คณะกรรมการสง่เสรมิใหบ้รษิทันำาเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนบัคะแนน
และแสดงผล เพื่อให้การดำาเนินการประชุมสามารถกระทำาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา
  2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ 
   2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
   2.2.2 ในกรณทีีก่รรมการไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุครบทกุทา่นอยา่งนอ้ยมบีคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ขา้ประชมุผูถ้อืหุน้
     1) ประธานกรรมการ
     2) กรรมการผู้จัดการ
     3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
  2.3 ในการประชมุผูถ้อืหุ้นไดจ้ดัให้มกีารลงมตเิปน็แต่ละรายการในกรณทีีว่าระนัน้มหีลายรายการ เชน่ วาระการแต่งตั้ง
กรรมการ
  2.4 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการตรวจนบั การจดัเกบ็เอกสารการลงคะแนนในทกุๆ วาระ และการบนัทกึวดิทิศันก์ารประชมุ
อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ เป็นไปอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้
  2.5 ประธานในทีป่ระชมุไดจ้ดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสในการแสดงความเหน็และตัง้คำาถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 3. การจัดท�ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
  3.1 รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้บนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่น
ดำาเนนิการประชมุรวมทัง้การเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็หรอืซกัถาม พรอ้มทัง้มบีนัทกึคำาถามคำาตอบและผลการลงคะแนนในแตล่ะ
วาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมด้วย
  3.2 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีราย
ละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
   3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวันทำาการถัดไป
   3.2.2 เผยแพรร่ายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใชเ้ปน็ชอ่งทางใหผู้ถ้อืหุน้แสดง

ความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
   3.2.3 เผยแพร่วิดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
 4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลส�าคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบน
เว็บไซต์ของบริษัท
  สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 บริษัทจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพม
หนคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำานวน 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.6448 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่าย
แล้วหักหุ้นทุนซื้อคืน มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นอีก 4 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย เลขานุการบริษัท และผู้
สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย 
  ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทกุคราว รวมทัง้ในป ี2557 บรษิทัไดม้อบใหบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จำากดั ซึง่
เปน็นายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัดำาเนนิการจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มหลกัเกณฑว์ธิกีารเขา้รว่มประชมุ และขอ้มลูประกอบการประชมุตาม
วาระตา่งๆ ซึง่ในแตล่ะวาระมคีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบอยา่งเพยีงพอและชดัเจนใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ และ 
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.premeir-marketing.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จัดทำารายงานการประชุมส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้
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 ในปี 2557 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการ
จดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย รว่มกบัสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีน โดยหลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิคณุภาพครอบคลมุขัน้ตอนตา่งๆในการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ตัง้แตก่อ่น
วันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุมในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

  หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 คณะกรรมการบริษัทได้กำากับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นราย
ย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกันทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการ
ผูบ้รหิารและพนกังานใชข้อ้มลูภายในเพือ่หาผลประโยชนใ์นทางมชิอบ รวมทัง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยี
ของตนและผู้เกี่ยวข้อง
 บริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
  1.1 บริษัทแจ้งกำาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้
   1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท

อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
   1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่ บริษัทจะส่งให้ผู้

ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร 
   1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่

กฎหมายกำาหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
  1.2 บรษิทัแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต์า่งๆ ทีใ่ชใ้นการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำาเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทย
 2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
  2.1 คณะกรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ โดย
มีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
   1) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
   2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
   3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม
   4) ช่องทางรับเรื่อง เช่น ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื่องผ่านบนเว็บไซต์ หรืออีเมลมาก่อน เป็นต้น 
   5) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
   6) คณะกรรมการแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบหลกัเกณฑเ์สนอเรือ่งเพือ่บรรจเุปน็วาระการประชมุไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
   7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ 
   8) แจง้ผลการพจิารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผูถ้อืหุ้นทราบโดยแจง้ไปยงัผู้ถือหุ้นผู้เสนอ วาระและแจง้

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  2.2 คณะกรรมการกำาหนดวธิกีารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการกอ่นวนัประชมุผูถ้อื
หุ้น พร้อมข้อมลูประกอบการพจิารณาดา้นคณุสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ไดร้ับการเสนอชื่อ โดยมหีลกัเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
   1) ช่องทางรับเรื่อง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
   2) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
   3) ขอ้มลูประกอบการพจิารณา เชน่ ขอ้มลูคณุสมบตัโิดยละเอยีดของผูไ้ดร้บัเสนอชือ่ หนงัสอืยนิยอมของผูไ้ดร้บัการ

เสนอชื่อ เป็นต้น
   4) คณะกรรมการแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดผา่นชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูของตลาด หลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท 
   5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำาหนดไว้
   6) เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไป ยังผู้ถือหุ้นที่

เป็นผู้เสนอ และประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม
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  2.3 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารไมม่กีารเพิม่วาระการประชมุทีไ่มไ่ดแ้จง้เปน็การลว่งหนา้โดยไมจ่ำาเปน็ โดยเฉพาะวาระสำาคญั
ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 
  2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
 3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
  3.1 คณะกรรมการกำาหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์
อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้
บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ
  3.2 กำาหนดใหก้รรมการทกุคนและผูบ้รหิารทีม่หีนา้ทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายจดัสง่รายงานดงักลา่ว
ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำา รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำาปี
 4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
  4.1 คณะกรรมการมนีโยบายกำาหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รายงานการมสีว่นไดเ้สยีอยา่งนอ้ยกอ่นการพจิารณาวาระ
นั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
   1) คณะกรรมการกำาหนดแนวทางใหก้รรมการและผูบ้รหิารเปิดเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของตนและ ผูเ้กีย่วขอ้งตอ่คณะ

กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
   2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
   3) กำาหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
   4) เลขานกุารบรษิทัทำาหนา้ทีใ่นการรายงานขอ้มลูสว่นไดเ้สยีใหค้ณะกรรมการทราบ ขอ้มลูของกรรมการและผูบ้รหิาร 

รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมือ่คณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารที่
มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

  4.2 คณะกรรมการดแูลใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีอยา่งมนียัสำาคญัในลกัษณะทีอ่าจทำาใหก้รรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำาดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการ
ประชุมและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
  นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้รหิารไดร้ายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัของตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ 
ให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจำาทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงาน
ประจำาปี

  หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้
เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จ
อย่างยั่งยืน โดยตระหนักและให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า 
พนกังานมัน่คง สงัคมยัง่ยนื” เพราะเชือ่มัน่วา่การคงไวซ้ึง่ความสมดลุระหวา่งธรุกจิ พนกังานและสงัคมนัน้ จะสง่เสรมิใหท้ัง้บรษิทั สงัคม 
และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข็มแข็งและยั่งยืน
 บริษัทได้ดำาเนินการกำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
 1. การก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  1.1 คณะกรรมการกำาหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำาเนินการที่เปน็รูป
ธรรม มกีารแถลงนโยบายและมมีาตรการเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่ปน็ธรรม ทีท่ำาใหม้ัน่ใจไดว้า่บรษิทัและหว่งโซอ่ปุทาน (Value Chain) ของ
บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
   1) ผู้ถือหุ้น
    ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูล
ใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขันของบริษัท
   2) พนักงาน
    บริษัทเล็งเห็นถึงความสำาคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยก สีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงาน
เดก็หรอืแรงงานทีผ่ดิกฎหมาย มนีโยบายการบรหิารคา่จา้งและคา่ตอบแทนโดยยดึหลกัความเปน็ธรรม เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หนา้ที่
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ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทยีบเคยีงกับบริษัทที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมนีโยบาย
การพฒันาและสง่เสรมิความรูค้วามสามารถใหก้บัพนกังานอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่พฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังานใหไ้ดร้บัความ
ก้าวหน้าในอาชีพ 
    สำาหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการสำาหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฏหมายกำาหนด เช่น 
กองทนุสำารองเลีย้งชพีพนกังานเพือ่เปน็เครือ่งมอืในการสรา้งแรงจงูใจการปฏบิตังิานของพนกังานและรกัษาบคุลากรไวก้บับรษิทัในระยะ
ยาวโดยใหม้ลีกัษณะการออมอยา่งสม่ำาเสมอเพือ่เปน็หลกัประกนัในการใชช้วีติหลงัเกษยีณอาย ุสหกรณอ์อมทรพัยเ์พือ่เปน็เครือ่งมอืในการ
ออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉิน การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำา
ปี ห้องพยาบาลของบริษัทโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ห้องสมุดสำาหรับพนักงาน ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับส่งพนักงาน และสวัสดิการ
เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
    บริษัทได้กำาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย
และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน เพือ่ดำาเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและตดิตามการปฏบิตังิานอยา่งใกลช้ดิ 
มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
ส่งเสริมในการสร้างจิตสำานึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำาหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกัน
ภัยในอาคารสำานักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจำาทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสียง
   3) ลูกค้า 
    บรษิทัไดม้กีารกำาหนดนโยบายทีจ่ะตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้ โดยนำาเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพและ
ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูก
ต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืน
สินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
   4) คู่ค้าและเจ้าหนี้
    บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ดำาเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพ
และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำาหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หาก
ในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วเเละ
เกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
   5) คู่แข่ง
    บริษัทมีการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการแข่งขัน
ทางการคา้ภายใตก้รอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ีไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม 
ไม่ทำาลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำาการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
   6) ชุมชน/สังคม
    บรษิทักำาหนดแนวปฏบิตัติอ่ชมุชน สงัคม ไวใ้นจรรยาบรรณธรุกจิ เพือ่เปน็หลกัปฏบิตัแิกพ่นกังานทกุคน ดงันี้
    1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับ ชุมชนที่ 

สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ 
    2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อชุมชน สังคม 
    4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่สังคมหวั่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการหรือการ 

ดำาเนินงานของบริษัท
    5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสำานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิต
อาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน 

   7) สิ่งแวดล้อม
    1) ไม่กระทำาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
    2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
    3) ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม 
    4) สง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ มนีโยบายในการประหยดัพลงังานและทรพัยากรอืน่ๆ 

โดยการนำาเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท
    5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

ร่วมกับพนักงาน โดยกำาหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ทราบ
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  1.2 คณะกรรมการกำาหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดย
ได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจำาปีของบริษัท
  1.3 มกีลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และมมีาตรการชดเชยในกรณทีีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการทีบ่รษิทั
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย 
 2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดท�ารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  (Sustainability Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)
  2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิดเผยกลไกใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย
  2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็น
ฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำาปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
 3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่ง
เสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 4. บรษิทัมกีารก�าหนดนโยบายทางดา้นทรพัย์สนิทางปญัญา หา้มพนกังานละเมดิตอ่ทรพัยส์นิทางปญัญาของผู้
อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำาซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท รวมทั้งมีน
โยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตลอดมา
  ในปี 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ
กำาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิ
  1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้า
  2. บริษัทได้ดำาเนินการปรับอัตราเงินสมทบและเงินสะสมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพของพนักงานให้มีอัตราสูงขึ้น เพื่อให้
พนักงานได้มีหลักประกันในอนาคต และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกำาหนดอัตราเงินสะสมให้สอดคล้องกับฐานรายได้ของตน โดย
เฉพาะอย่างย่ิงพนักงานท่ีมีรายได้น้อย เพ่ือจูงใจให้พนักงานทุกคนออมเงินผ่านกองทุนสำารองเล้ียงชีพ โดยมีผลต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นไป
  3. ในรอบปี 2557 บริษัทไม่มีกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า ส่ิงแวดล้อม 
ไม่มีกรณีการกระทำาผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน ด้านการทุจริต หรือกระทำาผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ส่วนสถิติการเกิด
อุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำางานบริษัทได้รายงานไว้ในรายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
  4. บริษัทได้จัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยก
จากรายงานประจำาป ีโดยใชแ้นวทางความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ภายใตว้สิยัทศัน ์พนัธกจิและปรชัญา
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และตามแนวทาง Global Reporting Initiatives (GRI) 
และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
  5. นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่บรษิทัไดม้นีโยบายและระบบปอ้งกนัการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัจงึไดน้ำาสง่นโยบายดงั
กล่าวให้บริษัทย่อยดำาเนินการต่อเพื่อกำาหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และการสื่อสาร

  หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน
และขอ้มลูทัว่ไปตามหลกัเกณฑข์องสำานกังานกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลู
อื่นที่สำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดย
บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ
 บริษัทได้ดำาเนินการกำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้
 1. การเปิดเผยข้อมูล
  1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำาให้สำาคัญผิด และเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้ 
   1) มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด 

   2) มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำา
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  1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่
ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำาปี และบนเว็บไซต์ของ
บริษัท เป็นต้น
  1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
   1) การปฏบิตัติามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป เหมาะสมกบัธรุกจิ ใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัิ

โดยสม่ำาเสมอ
   2) รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
   3) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการ 

ผู้จัดการ 
  1.4 คณะกรรมการสนบัสนนุใหบ้รษิทัจดัทำาคำาอธบิายและการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ (Management Discussion and 
Analysis หรอื MD&A) เพือ่ประกอบการเปดิเผยงบการเงนิทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพือ่ใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญของบริษัท รวมถึงปจัจัยและเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการ
เงินหรือผลการดำาเนินงาน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
  1.5 คณะกรรมการกำาหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำาปี 
ของบริษัท
  1.6 คณะกรรมการกำาหนดให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำาปี
   1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฎิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ 
   2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฎิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุดย่อย 
   3) จำานวนครั้งของการประชุม และจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
   4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
  1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 
และรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำานวนเงินค่าตอบแทน 
รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
 2. ข้อมูลขั้นต่�าที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
  2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำาปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจำาปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่อง
ทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำาอย่างสม่ำาเสมอ พร้อมทั้งนำาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
   (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
    (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
   (3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
   (4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท
   (5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
   (6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
   (7) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ 
   (8) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
   (9) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์/

กิจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs) 
    (10) กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญท่ัง้ทางตรงและทางออ้มทีถ่อืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 5 ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด

และมีสิทธิออกเสียง
   (11) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
   (12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
   (13) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
   (14) นโยบายและแนวปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
   (15) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
   (16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ



รายงานประจ�าปี 2557  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 66

    (17) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
   (18) จรรยาบรรณสำาหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท 
   (19) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
   (20) ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย
   (21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ 

หมายเลขโทรศัพท์
   (22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำาปี
   ในปี 2557 บริษัทได้มีการนำาเสนอผลการดำาเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น 
นักลงุทนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบ
นกัลงทนุ (Opportunity Day) ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2557 รว่มพบปะใหข้อ้มลูและแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็กบันกัวเิคราะห ์นกัลงทนุสถาบนัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ นกัลงทนุรายยอ่ยอยา่งสม่ำาเสมอ และการประชมุทางโทรศพัทก์บั
นักวิเคราะห์และนักลงทุน (Conference Call) จำานวน 6 ครั้งโดยรวม นอกจากนี้ ยังมีการตอบคำาถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนัก
วิเคราะห์ผ่านทางอีเมลและทางโทรศัพท์อย่างสม่ำาเสมอและเท่าเทียมกัน

  หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการมหีนา้ทีก่ำากบัดแูลการทำางานของฝา่ยจดัการใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ความรบั
ผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
 บริษัทได้ดำาเนินการกำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
 1. โครงสร้างคณะกรรมการ
  1.1 คณะกรรมการกำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 
1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่
  1.2 คณะกรรมการจดัใหม้กีารเปดิเผยนโยบายในการกำาหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการทีม่คีวามหลากหลาย รวม
ถึงจำานวนปีการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้รวมถึงการ 
   1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส และจำานวนปีการดำารงตำาแหน่งกรรมการใน

บริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท 
   1.2.2 เปิดเผยรายชือ่กรรมการ ประวตั ิคณุวฒุ ิประสบการณ ์และการถอืหุน้บรษิทัทีแ่สดงใหเ้หน็วา่คณะกรรมการ

มคีวามรู ้ความสามารถ คณุสมบตัแิละประสบการณท์ีเ่ปน็ประโยชนต์อ่บรษิทัผา่นชอ่งทางรายงานประจำา
ปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท 

   1.2.3  เปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจำาปอียา่งชดัเจนวา่กรรมการรายใดเปน็ตวัแทนผูถ้อืหุน้ / กรรมการทีไ่มเ่ปน็
ผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน 
  1.4 คณะกรรมการมกีรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอสิระในจำานวนที่
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำาหนด
  1.5 สดัสว่นของกรรมการเปน็ไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใชห้ลกัเกณฑเ์รือ่งความรูค้วามสามารถและความ
เหมาะสมของบุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน
  1.6 บริษัทคำานึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทกำาหนดมากกว่าจำานวนหรือ
สัดส่วนของกรรมการอิสระ
  1.7 คณะกรรมการมกีารกำาหนดจำานวนปทีีด่ำารงตำาแหนง่ในแตล่ะวาระ แตไ่มม่กีารกำาหนดจำานวนวาระทีด่ำารงตำาแหนง่
ติดต่อกันได้นานที่สุด
  1.8 คณะกรรมการพจิารณาคณุสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะเป็น “กรรมการอสิระ” เพือ่ใหก้รรมการอสิระของบรษิทัมคีวามเปน็
อสิระอยา่งแทจ้รงิเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบรษิทัโดยความเปน็อสิระอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ำานกังานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด
  1.9 วาระการดำารงตำาแหนง่ของกรรมการอสิระอยา่งต่อเนือ่งจะเปน็ประโยชนต์อ่การบริหารกจิการและการดำาเนนิธรุกจิ
ของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถดำาเนินการได้โดยทันที
  1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำาหนดอำานาจหน้าที่ของ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหช้ดัเจนและแยกบคุคลทีด่ำารงตำาแหนง่ประธานกรรมการออกจากบคุคลทีด่ำารงตำาแหนง่กรรมการ
ผู้จัดการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำานาจโดยไม่จำากัด



รายงานประจ�าปี 2557  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 67

  1.11 บริษัทเคารพในวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในการที่จะไม่ไปดำารงตำาแหน่ง
กรรมการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ
บริษัท
  1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบ 
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการมีการกำาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำาปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท
  1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัท บริษัทกำาหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการทำางานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจำาของบริษัทหรือไม่
 2. คณะกรรมการชุดย่อย 
  2.1 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มวีาระ
การดำารงตำาแหนง่คราวละ 3 ปีเพือ่ปฏบิตัหินา้ทีเ่ฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่งใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำาหนดไว้ในอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด
  2.2 คณะกรรมการจดัใหม้คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและสรรหา โดยทีค่ณะกรรมการทัง้คณะยกเวน้กรรมการที่
มสีว่นไดเ้สยีจะพจิารณาหลกัเกณฑใ์นการจา่ยและรปูแบบคา่ตอบแทนของกรรมการเพือ่เสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการ โดยคา่ตอบแทน
ของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ และทำาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการ
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำาหนดไว้ และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
   1) คณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจอนมุตัเิรือ่งตา่งๆ ของบรษิทัตามขอบเขตหนา้ทีท่ีก่ำาหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั

ของบรษิทั กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึการพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบใน
เรื่องที่สำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความ
เสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น 
รวมถึงทำาการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท

   2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำาหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

   3) การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งรวมทัง้กลไกในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการ ดำาเนนิการกรณมีกีาร 
ชี้เบาะแส

   4) การดแูลใหก้ารดำาเนนิธรุกจิตอ่เนือ่งในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันาพนกังาน แผนพฒันาผูส้บืทอดตำาแหนง่
งาน (Succession Plan)

  3.2 คณะกรรมการมีการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
   1) คณะกรรมการกำาหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์ อักษร 
   2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
   3) มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่กำาหนด 
   4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่าง
    น้อยปีละ 1 ครั้ง
  3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุก
คนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำาเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
  3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำารายการที่อาจมี
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญโดยที่ผู้มีส่วน
ได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนินการ
และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
  3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำาคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี
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  3.6 คณะกรรมการกำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำา มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผล
ของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
  3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำาปี
  3.8 คณะกรรมการจดัใหม้แีนวทางดำาเนนิการทีช่ดัเจนกบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีผา่นทางเวบ็ไซต์
ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำาหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจำาปีของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและ
มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.9 คณะกรรมการมีกลไกกำากับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการ
มหีนา้ทีใ่นการพจิารณาความเหมาะสมของบคุคลทีจ่ะส่งไปเปน็กรรมการในบรษิทัยอ่ยเพือ่ควบคมุการบรหิารให้เปน็ไปตามนโยบายของ
บริษัท และการทำารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. การประชุมคณะกรรมการ
  4.1 บริษัทจัดให้มีกำาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคน
ทราบกำาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
  4.2 จำานวนครัง้ของการประชมุ คณะกรรมการพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
และลกัษณะการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั ในกรณทีีบ่รษิทัไมไ่ดม้กีารประชมุทกุเดอืน บรษิทัจะสง่รายงานผลการดำาเนนิงานใหค้ณะกรรมการ
ทราบในเดอืนทีไ่มไ่ดม้กีารประชมุเพือ่ใหค้ณะกรรมการสามารถกำากบัควบคมุและดแูลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและ
ทันการณ์
  4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดู
ให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำาคัญได้นำาเข้ารวมไว้แล้วโดยเปดิโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เปน็ประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระ 
การประชุม
  4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำาการก่อนวันประชุม
  4.5 กรรมการทกุคนเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจำานวนการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัให้
มีขึ้นในรอบปี
  4.6 องค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีเหตุวาระเร่งด่วนเหตุสุดวิสัยอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการดำาเนินงานของ
บริษัทและไม่อาจดำาเนินการให้กรรมการจำานวน 2 ใน 3 เข้าประชุมได้ กรรมการจำานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอำานาจที่จะ
พิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้
  4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ปัญหาสำาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับ
ประเด็นทุกเรื่องที่นำาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำากับดูแลกิจการ
  4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้สารสนเทศ 
รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพ่ือมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการ
สืบทอดงาน
  4.9 คณะกรรมการเขา้ถงึสารสนเทศทีจ่ำาเปน็เพิม่เตมิไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานกุารบรษิทัหรอืผูบ้รหิารอืน่ทีไ่ดร้บั
มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำาหนด และในกรณีที่จำาเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
  4.10 คณะกรรมการถอืเปน็นโยบายใหก้รรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชมุระหวา่งกนัเองตามความจำาเปน็เพือ่
อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการ
ประชุมด้วย
  4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถ
แก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
   • วัน เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม
   • ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
   • สรุปสาระสำาคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ
   • สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
   • มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
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   • ผู้จดรายงาน - เลขานุการคณะกรรมการ
   • ผู้รับรองรายงาน - ประธานกรรมการ
 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้คณะ
กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงาน
อย่างมีหลักเกณฑ์
  5.2 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยเปน็การประเมนิทัง้คณะ และรายบคุคล 
รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท
  5.3 คณะกรรมการไดป้ระเมนิผลงานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร หรอืผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัเปน็ประจำาทกุป ีเพือ่นำา
ไปใช้ในการกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด
   ในปี 2557 บรษิทัมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะและประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบคุคล 
โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้ 
    0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น 
    1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
    2 = เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
    3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี 
    4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 
   ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
    1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
    2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
    3. การประชุมคณะกรรมกร
    4. การทำาหน้าที่ของกรรมการ
    5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
    6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
   นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานทาง
ธุรกิจของบริษัท ผลการดำาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียว
กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 
3 หมวดหลัก ได้แก่
   หมวดที่ 1 : ความคืบหน้าของแผนงาน
   หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน
      2.1 ความเป็นผู้นำา
      2.2 การกำาหนดกลยุทธ์
      2.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
      2.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
      2.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
      2.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
      2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
      2.8 การสืบทอดตำาแหน่ง
      2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
      2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
   หมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 6. ค่าตอบแทน
  ค่าตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมประสบการณ์ ภาระ
หน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละ
คน กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมท่ี 
เหมาะสมด้วย
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 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
  7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการ
กำากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ต่างๆอาจกระทำาเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
  7.2 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการ
ดำาเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานใน
เรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำานาจหน้าที่ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำาเนินงาน เป็นต้น
  7.3 คณะกรรมการกำาหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในรายงานประจำาปีของ
บริษัท
  7.4 คณะกรรมการกำาหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพ่ือทราบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน 
ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมแผนงานให้พร้อมถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  ในปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
( IOD ) ดังนี้ 

 ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2557 ระยะเวลา  
    อบรม (วัน)

ดร. ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและ - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 1/2
 ประธานกรรมการตรวจสอบ   Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557 
คุณวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระและ - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 1/2
 กรรมการตรวจสอบ  Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557 
คุณแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม กรรมการอิสระและ - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 1/2
 กรรมการตรวจสอบ  Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557 
คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ - หลักสูตร Directors Forum “ธุรกิจครอบครัว : 1/2 
    กำากับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน” รุ่นที่ 1 ปี 2557 
คุณแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ กรรมการ - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive  1/2
    Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557 
ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ กรรมการและ - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 1/2
 กรรมการผู้จัดการ  Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557 
คุณสุรเดช บุณยวัฒน กรรมการ - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive  1/2
   Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
  - หลักสูตร Role of the Chairman 2 
    Program (RCP) รุ่นที่ 34 ปี 2557 
คุณเพ็ญศรี เดชติ่งเอง กรรมการ - หลักสูตร Director Certification 6 
    Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำาหนดแนวทางให้มีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำาทุกปี เพื่อ
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัท  

2 คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
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 คณะกรรมการตรวจสอบ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

 รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม /
   การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นายขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8
2. นายวิชัย หิรัญวงศ์  กรรมการตรวจสอบ 8/8
3. นางสาวแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม*  กรรมการตรวจสอบ 8/8

 * เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

 โดยในป ี2557 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุรวม 8 ครัง้ ประกอบดว้ย การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส 
จำานวน 4 ครัง้ การประชมุกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย จำานวน 1 ครัง้ การประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารโรงงาน
ของบริษัทย่อย จำานวน 2 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำานวน 1 ครั้ง 
  ทั้งนี้ นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2556 เป็นต้นมา และนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลงานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจ
สอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวัติของนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ปรากฏใน
รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร
 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ
แตง่ตั้งใหมไ่ด ้ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบลาออกกอ่นครบวาระ กรรมการทีไ่ดร้ับแต่งตั้งแทนจะอยูใ่นตำาแหนง่ไดเ้พยีงเทา่วาระทีเ่หลอื
อยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้องและเพียงพอ 
 2) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะ
สมและมปีระสทิธผิล พจิารณาความเป็นอสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย 
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ เสนอ
ค่าตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6) จดัทำารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจำาปขีองบรษิทั ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  • ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
  • รายงานอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท
 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 9) ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
 ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้น
กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำาหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ และพิจารณาหลักเกณฑ์
และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ/หรือบุคคลที่มีทักษะที่จำาเป็นที่ยังขาดอยู่ เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำาหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้
แต่งตั้งกรรมการ 
 อนึง่ กระบวนการในการสรรหาบคุคลดงักลา่วนัน้ บรษิทัไดค้ดัเลอืกจากกรรมการอาชพีในทำาเนยีบของสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ( IOD ) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ในการทำางาน
 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการด้านต่างๆ ดังนี้ 

คณะกรรมการด้านการพัฒนา
ระบบงานเพื่อความยั่งยืน

คณะอนุกรรมการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการด้าน
การบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการด้าน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

คณกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน 

 รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง การประชุม/การเข้าร่วมประชุม
   (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. นางสมใจ บุญรอดชู กรรมการ 4/4
9. นางสาวมาลี สุขอารีย์ชัย กรรมการ 4/4
10. นายวิภาส จิรภาส กรรมการ 4/4
11. นายพิฑูรย์ พึ่งวิรวัฒน์ กรรมการ 4/4
12. นางโสภาพร เหลืองอมรนารา กรรมการ 4/4
13. นางสาวสุทิศา คล้ายเกตุ  กรรมการ 4/4
14. นางสาวไพรินทร์ วงศ์กฤติยะโชติ กรรมการ 4/4
15. นางศศิธร ศรีประเสริฐ เลขานุการ 4/4



รายงานประจ�าปี 2557  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 73

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน
 1. กำาหนดและทบทวนกรอบนโยบายของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายของ
บริษัท
 2. มอบหมายและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามภารกิจของบริษัท
 3. ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ให้คำาแนะนำาและคำาปรึกษากับคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงและแก้ไข
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

 คณะอนุกรรมการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายชูชีพ เอื้อการณ์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
2. นางโสภาพร เหลืองอมรนารา  ประธานคณะอนุกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ไกรสมรวม  คณะอนุกรรมการ
4. นางสาวโสภา เสรีรัตนกิจ  คณะอนุกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศิรี คล้อยพึ่งอาจ  คณะอนุกรรมการ
6. นางน้ำาฝน หรั่งชะเอม  คณะอนุกรรมการ
7. นางอารีรัตน์ วงศ์วิลาศ  คณะอนุกรรมการ
8. นางเสาวลักษณ์ ประคัลภ์กุล คณะอนุกรรมการ
9. นายธวัชชัย ตุลาบดี คณะอนุกรรมการ
10. นายณัฐพงษ์ พวงบุรี เลขานุการ

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
 1. ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการและแนวปฏิบัติให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามโครงการ 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
 2. ตรวจสอบ ตดิตามการปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัเิรือ่งการทจุรติและตอ่ตา้นดา้นการคอรร์ปัชัน่ในองคก์ร
อย่างสม่ำาเสมอ
 3. สนับสนุนและส่งเสริมค่านิยมขององค์กร และจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ใน 
ทุกกระบวนการและขั้นตอนการทำางาน
 4. จัดให้มีการประชุมทบทวนและติดตามผลการดำาเนินงานตามระบบการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่สำาคัญ พร้อมรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนอย่างสม่ำาเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 5. ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำาเสมอปีละ 1 ครั้ง
 6. ให้คำาแนะนำาและคำาปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในการะบวนการดำาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
 7. รับผิดชอบสื่อสารประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นกับพนักงานในองค์กร 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 8. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่ คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
 9. กำาหนดให้จัดทำารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งสำาเนารายงานการประชุม 
ให้เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน
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 คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายพรศักดิ์ สินคณารักษ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
2 นางสาวสุทิศา คล้ายเกตุ  ประธานคณะอนุกรรมการ
 คณะทำางานด้าน CSR – In process
3. นางโสภาพร เหลืองอมรนารา คณะอนุกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ไกรสมรวม คณะอนุกรรมการ
5. นางสาวไพรินทร์ วงศ์กฤติยะโชติ  คณะอนุกรรมการ
6. นายประสาร สิริรัตนชัยกุล คณะอนุกรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ รัตนเจริญ คณะอนุกรรมการ
8. นางณัฐชยาภรณ์ กะลัมภะวนิช คณะอนุกรรมการ
9. นางสาวฉลาด ภูสีห์รัตน์ คณะอนุกรรมการ
10. นางสาวปัทมา ศรีอริยนันท์ คณะอนุกรรมการ
11. นางสาวสิรินทรา อรรคลีพันธุ์ คณะอนุกรรมการ
12. นางสาวภัสรัตน์ บูรณสันติกุล คณะอนุกรรมการ
13. นายณัฐพงษ์ พวงบุรี เลขานุการ
 คณะทำางานด้าน CSR – HAPPY 8
14. นายธนกฤต ตระการกิตติกุล คณะอนุกรรมการ
15. นางสาวพิชชากานต์ วงษ์ศรี คณะอนุกรรมการ
16. นางสาววัฒนา ศิริศิลป์ คณะอนุกรรมการ
17. นางสาวกันยารัตน์ เนื่องพลี คณะอนุกรรมการ
18. นายประทีป ประจันบาน คณะอนุกรรมการ
19. นางสาววิจิตราภรณ์ ธานี คณะอนุกรรมการ
20. นายยิ่งยศ คปติยานนท์ คณะอนุกรรมการ
21. นายวิศว ว่องไพฑูรย์  เลขานุการ

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 1. กำาหนดและทบทวนการดำาเนนิการดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มใหเ้ปน็ไปตามแนวปฏบิตัแิละมาตรฐาน
สากลตามที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนมอบหมาย
  2. สนับสนุนและพัฒนาการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งส่ง
เสริมวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
 3. ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร และมีผลในทางปฏิบัติ
 4. ตดิตามและรายงานการดำาเนนิงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มตอ่คณะกรรมการดา้นการพฒันาระบบ
งานเพือ่ความยัง่ยนื เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการบรหิารจดัการดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มถกูนำาไปปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง
และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างสม่ำาเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 5. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 6. กำาหนดให้จัดทำารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งสำาเนารายงานการประชุมให้
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน
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 คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง

 รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายชูชีพ เอื้อการณ์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
2. นายพิฑูรย์ พึ่งวิรวัฒน์  ประธานคณะอนุกรรมการ
3. นางโสภาพร เหลืองอมรนารา   คณะอนุกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ชุณหวาณิชย์   คณะอนุกรรมการ
5. นายสมหวัง พงศ์วัฒนธรรม   คณะอนุกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ ประภาพรรณสิริ   คณะอนุกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ ธนะพิงค์พงษ์   คณะอนุกรรมการ
8. นางสาวสุทิศา คล้ายเกตุ   คณะอนุกรรมการ
9. นางสาวศิริพร ไกรสมรวม   คณะอนุกรรมการ
10. นางสาวไพรินทร์ วงศ์กฤติยะโชติ   คณะอนุกรรมการ
11. นายธีระ เกตุธวัชถาวร  คณะอนุกรรมการ
12. นายธนพนธ์ งามพิสัย   คณะอนุกรรมการ
13. นางสาวโสภา เสรีรัตนกิจ   คณะอนุกรรมการ
14. นางสาวฉลาด ภูสีห์รัตน์   คณะอนุกรรมการ
15. นางสาวภาวิณี ฤทธิ์เกรียงไกร   คณะอนุกรรมการ
16. นายณัฐพงษ์ พวงบุรี   เลขานุการ

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง 
 1. กำาหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
 2. กำาหนดและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มี
ประสิทธิผล มีความเพียงพอ และสอดคล้องตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 3. สนบัสนนุและให้ความรว่มมอืการบริหารความเสี่ยงในทกุระดบัทัว่ทัง้องคก์ร รวมทัง้ส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความ
เสี่ยงในองค์กรให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
 4. ติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน กรรมการ
ผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกนำาไปปฎิบัติ 
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างสม่ำาเสมออย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 5. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่ คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
 6. กำาหนดให้จัดทำารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งสำาเนารายงานการประชุม 
ให้เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำางานเพื่อความยั่งยื่น

3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 คณะกรรมการจดัใหม้คีณะกรรมการสรรหาโดยทีค่ณะกรรมการทัง้คณะยกเวน้กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีทำาหนา้ทีพ่จิารณา โดย
มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดดังนี้ 
 (1) กรรมการอิสระ
  คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท 
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดย
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำานวน 3 คน ได้แก่ นายขัติยา ไกรกาญจน์ นายวิชัย หิรัญวงศ์ และนางสาวแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม



รายงานประจ�าปี 2557  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 76

  บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุที ่ทจ.4/2552 ลงวนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2552 เรือ่ง คณุสมบตัิ
ของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย 
  2. ไมเ่ปน็หรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจำา หรอื ผูม้อีำานาจ
ควบคมุของบรษิทั เวน้แตไ่ดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปกีอ่นไดร้บัการแตง่ตัง้ ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสัมพนัธ์ทางธรุกจิกับบรษิัท บริษทัใหญ ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ ่หรือผู้มอีำานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปน็การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั้งไมเ่ปน็หรือเคยเปน็ผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรือ
ผู้มีอำานาจควบคมุของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มอีำานาจควบคมุ
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้
ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดี่ยวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่
ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า 
ทัง้นีก้ารคำานวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ปน็ไปตามวธิกีารคำานวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
  5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ
ของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของสำานกัสอบงานบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทั
ยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 
2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
  6. ไมเ่ปน็หรือเคยเปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเปน็ทีป่รึกษากฎหมายหรือทีป่รกึษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ยเว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
 (2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  ก. กรรมการบริษัท
   การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้สรรหา 
และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
ลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
   1. คณะกรรมการของบรษิทัมจีำานวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ซึง่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เปน็ผูอ้นมุตั ิและกรรมการไมน่อ้ยกวา่
กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
   2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
    (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
    (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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    (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ 
ออกเสียงชี้ขาด 

   3. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
    กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตำาแหนง่ในปแีรกและปทีีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัวา่ 
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ 
ถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้
   4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท
    กรรมการที่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
    5. ในกรณทีีต่ำาแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบคุคลใด
บคุคลหนึง่ ซึง่มคีณุสมบตัติามกฎหมายกำาหนดเข้าเปน็กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการ
จะเหลือน้อยกว่า 2 เดอืน บุคคลซึ่งเข้าเปน็กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
    มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่
   6. ทีป่ระชมุอาจลงมตใิหก้รรมการคนใดคนหนึง่ ออกจากตำาแหนง่กอ่นถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีง
ไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจำานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนหุน้ทีถ่อื โดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
  ข. กรรมการตรวจสอบ
   คณะกรรมการบรษิทั เปน็ผูแ้ตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบจากกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 3 ทา่น เพือ่ทำาหนา้ทีใ่นการเปน็
กรรมการตรวจสอบของบรษิทั โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีก่ำาหนดวา่ดว้ยคณุสมบตัแิละขอบเขตการดำาเนนิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
  ค. ผู้บริหาร
   บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็น
ประโยชน์ต่อการดำาเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะ
กรรมการบริษัทกำาหนดไว้ได้ โดยดำาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

 บรษิทัมนีโยบายใหบ้รษิทัยอ่ยยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัตามแนวทางทีบ่รษิทัไดก้ำาหนดไว ้และ
มกีารกำาหนดไวใ้นคูม่อือำานาจดำาเนนิการของบรษิทัยอ่ยดว้ยวา่ การดำาเนนิกจิการทีส่ำาคญัหรอืมขีนาดรายการทีเ่ปน็สาระสำาคญัจะตอ้งได้
รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการจำานวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งจะ
ทำาให้การดำาเนินงานต่างๆ ของบริษัทย่อยคำานึงและยึดถือแนวทางการดำาเนินงานของบริษัทเป็นสำาคัญ

5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหาร 
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
 1) กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำาคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ 
 2) กำาหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำาบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัท
สำาหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
อันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
 3) คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดระเบยีบปฏบิตัเิรือ่งการใชข้อ้มลูภายในบรษิทัเปน็ลายลกัษณอ์กัษร เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส 
ความเสมอภาคและยตุธิรรมตอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั และปอ้งกนัการแสวงหาผลประโยชนจ์ากการใชข้อ้มลูภายในทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดเผย
ตอ่สาธารณชน รวมทัง้หลกีเลีย่งขอ้ครหาเกีย่วกบัความเหมาะสมการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำาไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ 
ผูอ้ืน่ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม รวมทัง้ตอ้งไมท่ำาการซือ้ขายโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั โดยใชค้วามลบัและ/หรอืขอ้มลูภายใน
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ของบรษิทั เวน้เสยีแตว่า่ขอ้มลูดงักลา่วไดเ้ปิดเผยตอ่สารธารณชนแลว้ และไมเ่ขา้ทำานติกิรรมอนัใดโดยใชค้วามลบัและ/หรอืขอ้มลูภายใน
ของบรษิทัอนัอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บรษิทัไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม และจะตอ้งไมท่ำาการซือ้ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์อง
บริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำาการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกำาหนด 
ดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำาหนด
ดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี 
 4) กำาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และในกรณีที่กรรมการหรือผู้
บรหิารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัของตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ ตามมาตรา 59  
แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำาการให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำาหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในที่ประชุม
คณะกรรมการและรายงานประจำาปี
 5) คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 

6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ซึ่งเป็นสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้
สอบบัญชีสังกัด
  ทั้งนี้ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้
ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีดังนี้

 รายการที่ บริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี

 1 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 1,600,000
 2 บริษัท พี.เอม.ฟูด จำากัด นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 840,000
 3 บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 880,000
 4 บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำากัด  นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 440,000
 รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  3,760,000

 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
 ประเภทของ ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 
 รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย งานบริการอื่น ผู้ให้บริการ ส่วนที่จ่ายไป ส่วนที่จะต้องจ่าย
   (non-audit service)  ในระหว่างปีบัญชี ในอนาคต

 1 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง ค่าสังเกตการณ์การ บริษัท สำานักงาน 64,000 -
  จำากัด (มหาชน)  ทำาลายสินค้า อีวาย จำากัด 
 2 บริษัท พี.เอม.ฟูด จำากัด ค่าตรวจรับรองการปฏิบัติ บริษัท สำานักงาน - 100,000
   ตามเงื่อนไข BOI อีวาย จำากัด 
 รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 64,000 100,000

7 การปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

 นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
 บริษัทกำาหนดนโยบายให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำาคัญที่จะดำาเนินการให้พนักงานภายใต้ 
สายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฎบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิ นโยบาย/ระเบยีบปฎบิตั/ิขอ้กำาหนดของบรษิทั หลกัการกำากบัดแูล
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กจิการทีด่ ีรวมทัง้กฎหมายตา่งๆ อยา่งจรงิจงั และไดก้ำาหนดแนวปฎบิตัใินการพจิารณาและสอบสวนเรือ่งราวรอ้งทกุขห์รอืรอ้งเรยีนทีเ่ปน็
ระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม 
 เพื่อให้มีการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อ 
ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฎิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการ
ทำาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจิต การปฎิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือ
การกระทำาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อม 
ส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้ 
 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • เลขานุการบริษัท
  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 
  เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนคริทร์ 
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  โทรศัพท์ : 02 - 3011569 
  แฟกซ์ : 02 - 7482063
  อีเมลล์ : teerapol.act@pm.premier.co.th
 โดยผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทัง้ทีเ่ปน็พนกังาน ลกูคา้ บคุคลทีร่บัจา้งทำางานใหแ้กบ่รษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่อืน่ทีเ่ปน็ 
ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำาหนดไว้ 
 ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
 ปนีีถ้อืเปน็อกีปทีีโ่ครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) มกีารพฒันาดา้นหลกัเกณฑ์
ที่สำาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน โดยเกณฑ์ใหม่มีรายละเอียดมากขึ้นในหลายด้าน เช่น ให้มีการประเมินผลงานกรรมการ
เป็นรายบคุคล ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัใหม้กีารปฏบิตัติามจรยิธรรมธรุกจิและการตอ่ตา้นการทจุรติ จำานวน
องค์ประชุมขั้นต่ำา ซึ่งกำาหนดให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดเมื่อจะลงมติ กรรมการอิสระไม่ควร
ดำารงตำาแหน่งเกิน 9 ปี เกณฑ์เหล่านี้ถึงแม้จะทำาให้บริษัทต้องปรับตัวมากแต่คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 อย่างไรก็ดียังมีบางเรืองที่บริษัทปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่สามารถปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้
 หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/ชัดเจน
 1. ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี เนื่องจากจำานวนครั้งของการ
ประชมุคณะกรรมการทีบ่รษิทัไดก้ำาหนดไว ้4 ครัง้ตอ่ป ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวาระการพจิารณาผลการดำาเนนิการของบรษิทัและวาระ 
การรับรองงบการเงินซึ่งกำาหนดไว้เป็นรายไตรมาสแล้ว อีกทั้งบริษัทก็พร้อมที่จะเรียกประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่มี 
เหตุจำาเป็นหรือมีวาระใดๆ ที่จำาเป็นต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน
 หลักเกณฑ์ที่ไม่มีการปฏิบัติ
 1. บริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
เนื่องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกันการทุจริตในการลงคะแนนเสียง 
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน 
และมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นการดำาเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจ
สอบได้อยู่แล้ว
 2. คณะกรรมการไม่มีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งกรรมการได้ 
ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกำากับดูแลกิจการของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การจำากัด
จำานวนบริษัทในการไปดำารงตำาแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และจำานวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
เพยีงพอทีจ่ะดำารงตำาแหนง่กรรมการของบรษิทัมจีำานวนจำากดั ดงันัน้การกำาหนดเงือ่นไขดงักลา่วจะทำาใหบ้รษิทัหาบคุคลมาดำารงตำาแหนง่
เป็นกรรมการได้ยาก
 3. คณะกรรมการไม่มีการกำาหนดนโยบายในการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เนื่องจาก
บรษิทัมกีารกำาหนดขอ้หา้ม/ขอ้จำากดัของกรรมการผูจ้ดัการในเรือ่งการไปทำาธรุกรรมหรอืการไปดำารงตำาแหนง่ในบรษิทัหรอืองคก์รทีม่ผีล
ประโยชนข์ดักนั หรอืทีส่ง่ผลกระทบตอ่การปฏบิตังิานในตำาแหนง่กรรมการผูจ้ดัการอยูแ่ลว้ นอกเหนอืจากกรณขีอ้หา้ม/ขอ้จำากดัดงักลา่ว 
บริษัทเชื่อมั่นและให้ความเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการในการดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือตำาแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือ 
องค์กรอื่นๆ
 4. คณะกรรมการไม่มีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจาก
การทีก่รรมการดำารงตำาแหนง่อยา่งตอ่เนือ่งนา่จะเปน็ประโยชนต์อ่การบรหิารกจิการและการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั ประกอบกบัการสรรหา
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำารงตำาแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำาเนินการได้โดยง่าย
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 5. คณะกรรมการของบรษิทั มกีรรมการบรหิารทีไ่ปดำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่มากกวา่ 2 แหง่ เนือ่งจาก
กรรมการบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การจำากัดจำานวนบริษัทในการไปดำารงตำาแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
และจำานวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่ จะดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำานวนจำากัด ดังนั้นการ
กำาหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำาให้บริษัทหาบุคคลมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก
 6. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท้ังระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงตามผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เน่ืองจากเป็นข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร
 7. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร
ไดแ้จง้ความประสงคข์อสละสทิธใินการรบัคา่ตอบแทน และตามคูม่อือำานาจดำาเนนิการ คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูเปน็อำานาจของ
กรรมการผู้จัดการซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทางงบประมาณประจำาปี
 8. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มี
คณุสมบตัเิหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามเขา้ใจและยดึหลกัธรรมาภิบาล โดยไมต่อ้งคำานงึวา่จะตอ้งเปน็กรรมการอสิระหรอืไม่
 9. บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทได้กำาหนดให้คณะกรรมการ 
ทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ทำาหน้าที่คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว
 10. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่องจากคณะกรรมการทั้งคณะทำาหน้าที่เสมือนเป็น CG Committee 
อยู่แล้ว
 11. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง Risk Management Committee เนื่องจากบริษัทได้กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ทำาหน้าที่เสมือนเป็น Risk Management Committee อยู่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยู่อีกด้วย
 12. คณะกรรมการบริษัทมกีรรมการที่เปน็กรรมการอสิระน้อยกว่า 50% เนื่องจากองคป์ระกอบในส่วนของกรรมการอสิระไม่
เป็นสาระสำาคัญในการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 13. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ร้อยละ 35.58 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้ว
ทัง้หมด แตม่ากกวา่ร้อยละ 15 ของหุ้นทีอ่อกแลว้ทัง้หมด ทัง้นีเ้นือ่งจากบริษัทไมม่สีิทธหิรือสว่นเกีย่วข้องในการซือ้ขายหรือการถอืครอง
หุ้นของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด 
นอกเหนือจากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัทเปิดเผย 
บนเว็บไซต์และในรายงานประจำาปีแล้ว บริษัทยังมีนโยบายด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานการเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และ
หักสำารองตามจำานวนที่กฎหมายกำาหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทนุ ความจำาเป็น และความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคต ทัง้นีม้ตขิองคณะ กรรมการบรษิทัทีอ่นมุตัใิห้จา่ยเงนิปนัผลจะตอ้งขออนมุตัจิาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะ
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานจากงบเฉพาะกิจการให้กับผู้ถือหุ้น ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

 ปี 2557 2556 2555 2554 2553

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น 0.64 0.62 0.47 0.34 0.29
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.63 0.50 0.37 0.24 0.16
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ(%) 98 81 79 70 55

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2557 ต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผล  ระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 อัตราหุ้นละ 
0.25 บาท จะเป็นเงินปันผลจ่ายรวมเท่ากับ 0.63 บาท ต่อหุ้น
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1 การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำาคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน 
การปฏบิตังิาน การดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จดัให้มกีารบรหิารความเสี่ยงทีเ่หมาะสม
เพยีงพอ มปีระสทิธภิาพในการปกปอ้งรกัษาและดแูลทรพัยส์นิและมกีารกำาหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบไปดว้ยกรรมการอสิระเปน็ผูส้อบทานการประเมนิระบบการควบคมุภายใน โดยมฝีา่ยตรวจสอบภายใน 
ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัท
และบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำาปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้
มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบ
สนองสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำาเร็จของงานจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการบรษิทัฯไดจ้ดัประชมุครัง้ที ่4/2557 เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2557 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ เขา้รว่มประชมุ 
และไดแ้สดงความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัโดยอา้งองิ “แบบประเมนิความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานระบบการควบคมุภายในพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะการ 
ตรวจสอบ ซึง่มุง่เนน้การตรวจสอบเชงิปฏบิตักิารใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอยา่งตอ่เนือ่ง มกีารซกัถามขอ้มลูจากฝา่ยบรหิารและ
อนมุตัแิบบประเมนิทีฝ่า่ยบรหิารจดัทำาและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรปุไดว้า่ จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของ
บริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการเหน็วา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม โดย
บรษิทัไดจ้ดัใหม้บีคุลากรอยา่งเพยีงพอทีจ่ะดำาเนนิการตามระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบควบคมุภายในในเรือ่งการตดิตาม
ควบคมุดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทัยอ่ยให ้สามารถปอ้งกนัทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารนำาไปใช ้
โดยมชิอบหรอืโดยไมม่อีำานาจ รวมถงึการทำาธรุกรรมกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งเพยีงพอแลว้ ในสว่นการ 
หารือกับผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัทจัดทำางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด 
ซึ่งผู้สอบบัญชีมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบอย่างต่อเนื่อง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง ตำาแหน่งผู้อำานวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบ 
หลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของคุณเอกพันธุ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม 
เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ 
เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้อง
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย ประเมนิระบบการควบคมุภายในตามกรอบโครงสรา้งการควบคมุภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)อย่างครบถ้วน มีสาระสำาคัญ ดังนี้ 

 1. การควบคุมภายในองค์กร
  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีารกำาหนดเป้าหมายการดำาเนนิธรุกจิและการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน สามารถวดัผลได ้มกีารทบทวน 
เป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดทำาผังองค์กรแบ่งแยก
หน้าที่ตามสายงาน การกำาหนดอำานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค ์ภายใต้การกำากับดแูลของ
คณะกรรมการ และกำาหนดเกีย่วกบัเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกำากบัดแูลกจิการ การต่อตา้นทจุริตคอร์รัปชั่น และการขดัแย้ง
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เกีย่วกบัผลประโยชน ์แสดงถงึความยดึมัน่ในคณุคา่ของความซือ่ตรง และจรยิธรรม รวมทัง้จดัทำาอำานาจดำาเนนิการเปน็ลายลกัษณอ์กัษร 
และมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำาคัญซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อย
ไดพ้ฒันาระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยใชด้ชันชีีว้ดัสำาหรบัผูบ้รหิารระดบัหวัหนา้แผนกขึน้ไป และสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารปฏบิตังิาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัทและบริษัทย่อยกำาหนดไว้
  คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำาหน้าที่กำากับดูแลและพัฒนาการดำาเนินการด้านการควบคุม
ภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กำาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิด
ชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
  ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวม
ท้ัง การทบทวนการปฏบิตัติามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติ ซึง่บรษิทัไดร้บัการรบัรองเปน็สมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทุจริต และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การประเมินความเสี่ยง
  บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในการพิจารณา
ประเมนิปจัจยัความเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอกองคก์รทีจ่ะมผีลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั โดยระบแุละวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
ทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และ 
จดัระดบัความเสีย่งทีส่ำาคญัตามผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ในแตล่ะกระบวนการทางธรุกจิเพือ่กำาหนดแผนงานการบรหิารความเสีย่ง 
บริษัทและบริษัทย่อยได้กำาหนดนโยบายและกลยุทธ์สำาคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผน
ธุรกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง (CSA) อย่างสม่ำาเสมอ

 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดก้ำาหนดนโยบายทีส่ำาคญัในการดำาเนนิธรุกจิ เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการดำาเนนิงานของบรษิทัใหเ้ปน็
ไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุ
วัตถุประสงคข์ององคก์รให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได ้เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคมุทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพือ่ช่วยสนับสนุนการ
บรรลวุตัถปุระสงคอ์งคก์ร จดัใหม้กีจิกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบาย ซึง่ไดก้ำาหนดสิง่ทีค่าดหวงัและขัน้ตอนการปฏบิตัเิพือ่ใหน้โยบาย
ที่กำาหนดไว้นั้นสามารถนำาไปสู่การปฏิบัติได้ มกีารจัดทำาคู่มอือำานาจดำาเนินการเพื่อกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และวงเงนิอำานาจอนุมตัิ
ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดทำาคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชชั่นให้สอดคล้อง
กับนโยบายที่กำาหนด และจัดโครงสร้างการทำางานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
  บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำาคัญอย่างเพียงพอ ได้แก่การจัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและ
ภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำาเนินไปได้ตามที่กำาหนดไว้ มีการ
ปฏบิตังิานใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละมกีารจดัทำารายงานขอ้มลูของหนว่ยงานตา่งๆเสนอผูบ้รหิารเพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจ โดยการจดัทำา
รายงานเชงิวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบหลกัการและเหตผุล พรอ้มเอกสารประกอบขอ้เทจ็จรงิ รายงานทางบญัชแีละการเงนิ มกีารจดัเกบ็เอกสาร
ประกอบการบนัทกึบญัชไีวอ้ยา่งครบถว้น เพือ่ความโปรง่ใสและเพือ่เปน็ขอ้มลูในการปฏบิตังิาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพ้จิารณารว่ม
กบัผูส้อบบญัช ีฝา่ยตรวจสอบภายใน และผูเ้กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการจดัทำางบการเงนิของบรษิทัฯ ทกุไตรมาส เพือ่ใหม้คีวามมัน่ใจวา่ บรษิทัฯ มี
การใชน้โยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเหมาะสมและ 
มีการประชุมเพิ่มเติมในวาระที่สมควร
  การสื่อสารข้อมูล มีการจัดช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่อง
ต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ การกำาหนดช่องทางที่ปลอดภัยสำาหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น มีการ
สื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

 5. ระบบการติดตาม
  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดม้กีารตดิตามผลการปฏบิตังิานวา่เป็นไปตามเปา้หมายทีว่างไว ้และมรีะบบการตดิตามการปฏบิตัิ
งานเป็นลำาดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำากับการดำาเนินการ
ตามแผนกลยทุธ ์แผนงานและโครงการ ทีอ่ยูใ่นแผนธรุกจิประจำาปี โดยไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประจำาทกุเดอืน พรอ้ม
ทั้ง แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับแผนการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับ
ประมาณการ ในกรณทีีผ่ลการดำาเนนิงานจรงิมคีวามแตกตา่งจากประมาณการกจ็ะใหแ้ตล่ะหนว่ยงานวเิคราะหห์าสาเหตทุีท่ำาใหเ้กดิผลแตก
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ตา่งเพือ่กำาหนดแนวทางปรบัปรงุการดำาเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยใหผู้ร้บัผดิชอบนำาเสนอรายงาน เพือ่ทบทวนการปฏบิตังิานและ 
การวเิคราะหส์าเหต ุตลอดจนรว่มพจิารณาเพือ่อนมุตัแิผนการแกไ้ขปญัหา และใหร้ายงานการปฏบิตัอิยา่งตอ่เนือ่ง พรอ้มทัง้กำาหนดระยะ
เวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
  จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ดำาเนนิไปอยา่งครบถว้น เหมาะสม มกีารประเมนิและสือ่สารขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายในอยา่งทนัเวลาตอ่บคุคลทีร่บัผดิชอบ ซึง่รวมถงึ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผูร้บัผดิชอบในฝา่ยงานรบัผดิชอบในการดแูลการปฏบิตัติามระบบการควบคมุ
ภายใน และมฝีา่ยตรวจสอบภายในทำาการตรวจสอบการปฏบิตัแิละรายงานผลอยา่งเปน็อสิระตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยในป ี2557 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 8 ครั้ง

2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคญัในดา้นการบรหิารความเสีย่งในภาพรวมทัง้องคก์ร ซึง่อา้งองิตามมาตรฐานสากลทีอ่งคก์ร 
ทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อ
จดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีส่ามารถยอมรบัได ้และตดิตามการบรหิารความเสีย่งอยา่งสม่ำาเสมอ บรษิทัฯไดม้กีารจดัทำาการประเมนิ 
การควบคมุดว้ยตนเอง ทัง้ในระดบัผูบ้รหิารและระดบัผูป้ฏบิตักิารของบรษิทั เพือ่รว่มกนัประเมนิความเสีย่ง/ปญัหาอปุสรรค ความไมแ่นน่อน
ที่อาจมผีลกระทบต่อการดำาเนินงานให้บรรลตุามวัตถุประสงคข์องบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำาให้องคก์รเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยง 
ทีอ่าจเกดิขึน้จากสาเหตทุัง้ภายในและภายนอกองคก์รโดยมหีลกัการกำาหนดวา่ หากมคีวามเสีย่งใดทีจ่ะเป็นอปุสรรคตอ่การดำาเนนิธรุกจิ 
ไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำาหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดำาเนินการปลูกฝังให้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อทำา
หน้าที่บริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้คณะทำางานด้านพัฒนากระบวนงานภายในและบริหารความ
เสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อทำาหน้าที่ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติ
แต่ละฝ่ายงาน โดยจัดทำาแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒนาการดำาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
การประเมินและติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำาคัญ และนำาเสนอความคืบหน้าและ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานพร้อมกับประเมินความ 
เพยีงพอของระบบควบคมุภายในทีม่อียู ่เพือ่พจิารณาหาแนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตังิาน ใหผ้ลการดำาเนนิงานมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ การตลาด การขาย คลังสินค้าและโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล 
งานธุรการและจัดซื้อ งานบัญชี การเงิน สินเชื่อ ทั้งนี้ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานดำาเนินการตาม
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามที่ได้กำาหนดไว้ รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำาเนินงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ดำาเนนิงานภายใตก้ารกำากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหนา้ทีก่ำาหนด/ทบทวน/
อนมุตั ิกรอบและแนวทางการบรหิารความเสีย่ง การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม เพือ่การจดัทำารายงานเพือ่
การพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยประสานงานกบัฝา่ยตรวจสอบภายใน และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพือ่ทราบทกุ
ไตรมาส พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารประชมุทบทวนผลการดำาเนนิงานตามระบบบรหิารความเสีย่ง รายงานความเสีย่งทีส่ำาคญั รว่มกบัคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างหน่วยงานทั้งที่เป็นการประชุมรายเดือน การประชุมย่อยตามเพื่อติดตามหา 
ข้อสรุปร่วมกันตามสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที
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รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายวเิชยีร พงศธร ประธานกรรมการและกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม อาย ุ58 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 20 กรกฎาคม 2550
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ 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 (%) : 0.82
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2535 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
• 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พี.เอม.ฟูด จำากัด
• 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด
• 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำากัด
• 2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด
• ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์
• 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
• 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการ มูลนิธิเอ็นไลฟ
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นางดวงทพิย์ เอีย่มรุง่โรจน์ กรรมการและกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม อาย ุ59 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 20 กรกฎาคม 2550
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC) INSEAD, France
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22 ปี 2547
• หลักสูตร Director Forum “ธุรกิจครอบครัว : กำากับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน” รุ่นที่ 1 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.17
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
• 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) 
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด 
• 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.เอม.ฟูด จำากัด
• 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำากัด
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มพรีเมียร์
• ปัจจุบัน ผู้อำานวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• 2536 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิยุวพัฒน์
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอ็นไลฟ
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ค. คน จำากัด

นายสมชาย ชณุหรศัมิ ์กรรมการ
กรรมการผูจั้ดการและกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม อาย ุ64 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 20 กรกฎาคม 2550
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก จิตวิทยาการบริหารองค์กร California School of Professional Psychology, 
 Los Angelis, U.S.A.
• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ (MBA) คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงการตลาดภาคภาษาอังกฤษ (MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 ปี 2551 
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.88
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• เม.ย.2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอม.ฟูด จำากัด
• 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด
• 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำากัด
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด
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นายขตัยิา ไกรกาญจน์
กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ62 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 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
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37 ปี 2548
• หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่นที่ 3 ปี 2551
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110 ปี2551
• หลักสูตร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34 ปี 2554
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2548 - 2556 กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำากัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• 2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำากัด
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็โทรนกิส์ (EEI) กระทรวงอตุสาหกรรม
• 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โชคอุดมพร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
• 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
• 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิปเทล จำากัด
• 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมฆฟ้า ดิเวลลอปเมนท์ จำากัด
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด
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นายวชิยั หริญัวงศ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ68 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 20 กรกฎาคม 2550
คุณวุฒิทางการศึกษา
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67 ปี 2550
• หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 3 ปี 2551
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110 ปี 2551
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 8 ปี 2553
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34 ปี 2554
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 10 ปี 2554
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 5 ปี 2554
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
 รุ่นที่ 11 ปี 2554
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13 ปี 2554
• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 7 ปี 2556
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• 2540 - 2555 กรรมการประจำาคณะ สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2553 - 2554 กรรมการจัดวางประเด็นข้อคิดเห็นในประเด็นสาธารณะเร่งด่วน 
  เพือ่เสนอต่อคณะทำางาน สภาทีป่รกึษาเศรษฐศาสตร์และสงัคมแห่งชาติ
• 2553 - 2554 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
  ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• 2554 - 2557 อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลังและงบประมาณ วุฒิสภา
• 2556 - 2557 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
  และสถาบันการเงินวุฒิสภา
• ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก สถาบันป๋วยอึ๊งภากรณ์
• ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
• ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิอาจารย์ป๋วย
• ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ 
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
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นางสาวแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ72 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 25 มกราคม 2551
คุณวุฒิทางการศึกษา
• MBA (Accounting) University of Detroit, U.S.A.
• พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 73 ปี 2551
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 121 ปี 2552
• หลักสูตร Fraud and Corruption Risk in Economics Downturn
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34 ปี 2554
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 10 ปี 2554
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 5 ปี 2554
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
 รุ่นที่ 11 ปี 2554
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 15 ปี 2555
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบรัทจดทะเบียนอื่น
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำากับมาตรฐานภาควิชาบัญช ี
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• 2545 - 2554 คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• 2547 - 2553 กรรมการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
• 2547 - 2553 อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้น สภาวิชาชีพบัญชี
  ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• 2551 - 2554 ที่ปรึกษาด้านวินัยผู้สอบบัญชี สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• 2552 - 2554 ที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• 2552 - 2555 กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
  สาธารณะแห่งประเทศไทย
• 2553 - 2556 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวชิาชพีบญัชี
• 2555 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
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นางแน่งน้อย บณุยะสาระนนัท์ กรรมการ อาย ุ69 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 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 ปี 2550
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• 2551 - 2553 กรรมการที่ปรึกษา สายธุรกิจการเงิน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• 2554 - 2555 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นายสรุเดช บณุยวฒัน กรรมการและกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม อาย ุ64 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 24 เมษายน 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี Industrial Technology, Eastern Washington State University, U.S.A.
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19 ปี 2547
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 12 ปี 2547
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97 ปี 2550
• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1 ปี 2554
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15 ปี 2555
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2548 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)
• 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการค่าตอบแทน 
  บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการ   มูลนิธิเอ็นไลฟ
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นางเพญ็ศร ีเดชติง่เอง กรรมการและกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม อาย ุ58 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 24 เมษายน 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556
• หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 7 ปี 2556
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด
• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี เอม ฟูด จำากัด
• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด
• 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำากัด
• ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มพรีเมียร์
• ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโส สายสนับสนุน 2 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นายธรีะพล จุฑาพรพงศ์ เลขานกุารบรษิทั อาย ุ50 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท : 21 กุมภาพันธ์ 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติ-บัณฑิตยสภา
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำาแหง
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6 ปี 2547
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• 2528 - 2535 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดิทแฮลม์ จำากัด 
• 2535 - 2544 ทนายความ บริษัท พีบีเอสลอว์ จำากัด 
• 2544 - 2545 ทนายความหุน้ส่วน บรษิทั สำานกักฎหมายนทอีนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั
• 2545 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการงานกฎหมายและงานเลขานุการบริษัทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
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นายเอกพนัธุ ์นวลเมอืง ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั อาย ุ51 ปี

วันที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท : 5 พฤศจิกายน 2552
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
• 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 ปี 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต�าแหน่งในบรัทจดทะเบียนอื่น
• 2538 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน) 
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
• 2538 - 2555  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำากัด
  บริษัท พรีเมียร์ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด
  บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำากัด
• 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการงานตรวจสอบภายใน
  บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล จำากัด
  บริษัท พรีเมียร์ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด
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 1. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล
 2. บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน)
 3. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำากัด
 4. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำากัด
 5. บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำากัด
 6. บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำากัด
 7. บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
 8. บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำากัด
 9. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)
 10. บริษัท พี เอม ฟูด จำากัด
 11. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด
 12. บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำากัด
 13. บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)
 14. บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด
 15. บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด
 16. บริษัท พี พี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด
 17. บริษัท พรีเมียร์ มอเตอร์
 18. บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำากัด
 19. บริษัท รายา เฮอริเทจ จำากัด
 20. บริษัท หมู่บ้านเสรี จำากัด
 21. บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำากัด

รายชื่อบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

 22. บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำากัด
 23. บริษัท พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
 24. บริษัท พรีเมียร์ เพ็ท โพรดักส์ จำากัด
 25. บริษัท ซี แฮริเออร์ จำากัด
 26. บริษัท พรีเมียร์ ซีอี จำากัด
 27. บริษัท อิมพีเรียล อีเกิ้ล จำากัด
 28. บริษัท เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง จำากัด
 29. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำากัด
 30. บริษัท พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส จำากัด
 31. บริษัท สาระสุข จำากัด
 32. บริษัท ศูนย์พรีเมียร์สุขุมวิท จำากัด
 33. บริษัท เสรี แอลเซ็ทส์ จำากัด
 34. บริษัท พรีเมียร์ ทีดีโอ จำากัด
 35. บริษัท แอลพีซีอี จำากัด
 36. บริษัท พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
 37. บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล จำากัด
 38. บริษัท เสนานี จำากัด
 39. บริษัท ลิคควิเคชัน 5 จำากัด
 40. บริษัท ภัตตาคารเซโต้ จำากัด
 41. บริษัท ร้านคนไทย จำากัด
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ประวัติผู้บริหาร

นายสุเทพ  วังตาล รองกรรมการผู้จัดการ – การขาย อายุ 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 8  วิทยาลัยอัสสัมชัญ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
• 2548 - 2550 : รองกรรมการผู้จัดการ - การขาย  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

นายพรศักดิ์  สินคณารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ - การตลาด 1 อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
• 2545 - 2549 : รองกรรมการผู้จัดการ - การตลาด  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

นายชูชีพ  เอื้อการณ์ รองกรรมการผู้จัดการ - บุคคลและธุรการ  อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : Doctor of Public Administration (DPA)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
• 2546 - 2556 : Head of HR - Bangkok Weaving Mills Group of Company

นางสาวมาลี  สุขอารีย์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การตลาด 2 อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
• 2545 - 2550 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การตลาด 2 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

คุณสมใจ  บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บัญชีการเงิน อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :
• 2549 - 2550 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บัญชีการเงิน บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด
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การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จำากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

 รายชื่อกรรมการ 31 December 2013 31 December 2014 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
 จ�านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ จ�านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ

นายวิเชียร พงศธร - - - - -
นางวิมลทิพย์ พงศธร (คู่สมรส) 4,900,000 0.82 4,900,000 0.82 -
นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ - - 1,000,000 0.17 1,000,000
นายประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (คู่สมรส) - - - - -
นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ - - - 0.00 -
นางมาริศรี ชุณหรัศมิ์ (คู่สมรส) 5,300,000 0.89 5,305,000 0.89 5,000
นายขัติยา ไกรกาญจน์ - - - - -
นางสุรีย์รัตน์ ไกรกาญจน์ (คู่สมรส) - - - - -
นายวิชัย หิรัญวงศ์ - - - - -
นางจุฑาภรณ์ หิรัญวงศ์ (คู่สมรส) - - - - -
นางสาวแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม - - - - -
นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์ - - - - -
นายบุญเสริม บุณยะสาระนันท์ (คู่สมรส) - - - - -
นายสุรเดช บุณยวัฒน - - - - -
นางสุพรรณี บุณยวัฒน (คู่สมรส) - - - - -
นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง - - - - -
นายวิจารณ์ พลการ (คู่สมรส) - - - - -
เด็กหญิงกริชแก้วเก้า พลการ
(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - - 500,000 0.08 -
นายสุเทพ  วังตาล - - - - -
นางประณีต วังตาล (คู่สมรส) - - - - -
นายพรศักดิ์  สินคณารักษ์ - - - - -
นางสาวนุชนารถ อิทธิพลโอฬาร (คู่สมรส) - - - - -
นางสาวแพรนิกา สินคณารักษ์
(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - - -
นายชูชีพ  เอื้อการณ์ - - - - -
นางภัททิยา เอื้อการณ์ (คู่สมรส) - - - - -
นางสาวณธสร เอื้อการณ์
(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - - -
เด็กชายอัครวิทย์ เอื้อการณ์
(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - - - - -
นางสาวมาลี  สุขอารีย์ชัย - - - - -
นางสมใจ บุญรอดชู - - - - -
นายบดินทร์ บุญรอดชู (คู่สมรส) - - - - -
รวม 10,200,000 1.70 11,705,000 1.96 1,005,000 
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2 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น  การซื้อสินค้าเพื่อนำาไปจำาหน่ายต่อ  การตัดจ่ายสิทธิการเช่า การรับบริการตามสัญญาบริการซึ่งเป็น
สัญญาประกอบการเช่าพื้นที่สำานักงาน   การว่าจ้างบริหารตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำาปรึกษาธุรกิจ  การรับบริการตามสัญญารับ
บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  การเชา่รถยนตเ์พือ่ใชใ้นการประกอบธรุกจิ  เปน็ตน้  ซึง่รายการระหวา่งกนัทัง้หมดจะเกดิขึน้ตามความ
จำาเป็นและเพือ่ประสทิธภิาพในการดำาเนนิธรุกจิภายในกลุม่บรษิทั โดยมกีารกำาหนดนโยบายการคดิราคาระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน ตามราคา 
และเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำาคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
จะสอบทานรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส 
 การให้กู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยยังคงเกิดข้ึนตามความจำาเป็น เพ่ือประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจและใช้เป็นเงินทุน 
หมุนเวียน โดยมีการทำาสัญญา และกำาหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนและเป็นธรรม ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้กู้ยืมเงิน
ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำาหรับรายการระหว่างกันอื่นๆที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต  ขึน้กบัเหตผุลและความจำาเปน็ของบรษิทั โดยจะคำานงึถงึผลประโยชนข์องบรษิทัเปน็สำาคญั   ซึง่บรษิทัมนีโยบายใหค้ณะกรรมการ 
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าทำารายการนั้น
 สำาหรับรายการระหว่างกันที่สำาคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกี่ยว
โยงและการไดม้าหรอืจำาหนา่ยทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีก่ำาหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

ภาพรวมของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

 ตั้งแต่ปลายปี 2556 “ปัญหาการเมือง-เศรษฐกิจ” ถือเป็นปัจจัยสำาคัญในวงการธุรกิจ เพราะมีผลกระทบไม่มากก็น้อย โดย
เฉพาะอารมย์การใช้จา่ยของผู้บริโภคและกำาลงัซือ้ทีห่ายไปจากระบบ ซึง่ไมเ่วน้แมก้ระทัง่กลุม่สินคา้อปุโภคบริโภคทีเ่ปน็สินคา้จำาเปน็ แต่
ในปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทได้ออกสินค้าใหม่หลายรายการอีกทั้งการใช้จ่ายงบประมาณค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เป็นผลให้ธุรกิจจัดจำาหน่ายสามารถผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้
 ปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องจำานวนรวมกันทั้งสิ้น 31 บริษัท ประกอบด้วยผู้ผลิตที่มีโรงงานทั้งขนาด
ใหญ ่ขนาดกลาง และขนาดเลก็ กระจายอยูต่ามพืน้ทีท่ัว่ประเทศ แตม่ผีูผ้ลติรายใหญ ่2 กลุม่ คอื กลุม่บรษิทั ไทยยเูนีย่น โฟรเซน่โปรดกัส ์
จำากัด (มหาชน) และกลุ่มซี แวลู ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีโรงงานในเครือรวมกันมากกว่า 7 โรงงาน และมีกำาลังการผลิตรวมกันคิดเป็นสัดส่วน
ถึงร้อยละ 70 หรือกว่า 2 ใน 3 ของกำาลังการผลิตในภาพรวมของประเทศ ทำาให้ผู้ผลิตรายใหญ่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากการที่มี
ต้นทุนการผลิตที่ต่ำากว่า เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ได้ สินค้าที่ผลิตจากบริษัทจึงต้องมุ่งไปในด้านของคุณภาพและ 
ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และเน้นชนิดสินค้าเฉพาะมากขึ้น รวมทั้งผลิตสินค้าที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถ
ดำาเนินงานภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น พร้อมๆ กับการพัฒนาสินคา้ใหมร่่วมกับคูค่้าในกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย 
และจากประเทศตะวันออกกลางด้วย 

ผลการด�าเนินงาน

 ผลการดำาเนินงานสำาหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสำาหรับปี 428.4 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อน 8.4 ล้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ส่วนงานจัดจ�าหน่าย
 รายได้จากการขายในปี 2557 มีจำานวน 3,117 ล้านบาท เท่ากับเพี่มขึ้นอัตราร้อยละ 2.5 เป็นผลให้บริษัทมีอัตรากำาไรขั้นต้น 
ร้อยละ 27.2 และลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.83 หรือเท่ากับ 5 ล้านบาท อันเนื่องจากการดำาเนินการกิจกรรมด้านการตลาด
 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำานวน 376 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละต่อยอดขาย 12.1 ( ปี 2556 เท่ากับอัตราร้อยละ 12.8 ) ลด
ลงจำานวน 13 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจาก ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายลดลงจำานวน 24 ล้านบาท ค่าขนส่งสินค้าลดลง 4 ล้าน
บาท โดยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นจำานวน 11 ล้านบาท จากจำานวนพนักงานเพิ่มขึ้น และการเพิ่มพนักงาน พีซี เพื่อจัดเรียงสินค้า
ตามห้างในต่างจังหวัด และค่าใช้จ่ายในการขายอื่น เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายบริหารมีจำานวน 47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับอัตราร้อยละ 9 เป็นจำานวนเงิน 4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายหลักคือ ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร 

  ส่วนงานผลิตอาหาร
 รายได้จากการขายในปี 2557 มีจำานวน 2,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30 ล้านบาท เท่ากับอัตราร้อยละ 1.5 มีกำาไรขั้น
ต้นอัตราร้อยละ 13.6 เพ่ิมข้ึนจำานวน 15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมข้ึน 2 ล้านบาท ทำาให้ผลกำาไรของส่วนงานน้ีมีจำานวน 263 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับอัตราร้อยละ 5.2 เป็นจำานวนเงิน 13 ล้านบาท

 ส่วนงานคลังสินค้าและห้องเย็น
 รายได้จากการให้บริการในปี 2557 ทีจำานวน 25 ล้านบาท ลดลงจำานวน 2 ล้านบาท เป็นกำาไรของส่วนงานจำานวน 8 ล้านบาท 
ลดลงจำานวน 2 ล้านบาท
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 รายได้อื่น
 มีจำานวน 34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 4 ล้านบาท ประกอบด้วย กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจำานวน 7 ล้าน
บาท กำาไรจากการขายทรพัยส์นิรถบรรทกุและเครือ่งจกัรทีไ่มใ่ชง้านเพิม่ขึน้จำานวน 2 ลา้น รายไดด้อกเบีย้รบัลดลงจำานวน 3 ลา้นบาท และ 
รายได้อื่นลดลงจำานวน 2 ล้านบาท 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 ค่าใช้จ่ายบริหารมีจำานวน 202 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำานวน 1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรเพิ่มขึ้นจำานวน 2 ล้าน
บาท ค่าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบงานเพิ่มขึ้นจำานวน 4 ล้านบาท โดยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจำานวน 5 ล้านบาท 
การตั้งสำารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงจำานวน 1 ล้านบาท และรายจ่ายอื่นลดลงจำานวน 1 ล้านบาท 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (PE) มีจำานวน 9.0 ล้านบาท โดยในปี 2556 รับรู้เป็นส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมจำานวน 5.0 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
 คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดม้จีำานวน 85.0 ลา้นบาท ลดลงจากปกีอ่นจำานวน 1.0 ลา้นบาท จากภาษเีงนิไดต้ามการคำานวนตามประมวล
รัษฎากรมีจำานวน 106.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 4.0 ล้านบาท และส่วนงานผลิตอาหาร (PMF) ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุนสูงกว่าปีก่อนจำานวน 2.0 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 3.0 ล้านบาท 

ฐานะการเงิน

 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 2,305.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 82.0 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรายการ
ที่สำาคัญในปี 2557 ดังนี้

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด มจีำานวน 63.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ จำานวน 10.0 ลา้นบาท จากกระแสเงนิสดจากการดำาเนนิ
งานจำานวน 424.0 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในการลงทุนจำานวน 68.0 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดได้มาจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
จำานวน 8.0 ลา้นบาท รบัชำาระจากเงนิลงทนุในลกูหนีท้ีร่บัซือ้จำานวน 8.0 ลา้นบาท ดอกเบีย้รบัจำานวน 8.0 ลา้นบาท และจากการจำาหนา่ย
ทรัพย์สินจำานวน 5.0 ล้านบาท เงินสดใช้ไปเพื่อการซื้ออุปกรณ์สุทธิจำานวน 97.0 ล้านบาท ส่วนเงินสดใช้ไปในการชำาระหนี้มีจำานวน 11.0 
ล้านบาท เป็นการชำาระหนี้เงินกู้ระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งครบตามสัญญาแล้วในปี 2557 และหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ ในระหว่าง
ปีมีการจ่ายเงินปันผลจำานวน 335.0 ล้านบาท

 เงินลงทุนชั่วคราว
 มีจำานวน 513.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวในระหว่างงวดขายสุทธิจำานวน 8.0 ล้านบาท มีกำาไรจาก
การจำาหน่ายหน่วยลงทุนจำานวน 10.0 ล้านบาท และ มีผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำานวน 4.0 ล้าน
บาท และจากการโอนเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกันจำานวน 2.0 ล้านบาท 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีจำานวน 674.0 ล้านบาท ลดลง 19.0 ล้านบาท มาจากลูกหนี้การค้าลดลงจำานวน 42.0 ล้าน
บาท โดยธุรกิจจัดจำาหน่ายลดลงจำานวน 29.0 ล้านบาท ส่วนงานผลิตอาหารลดลงจำานวน 13.0 ล้านบาท ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 24.0 ล้าน
บาท จากคา่สง่เสรมิการขายและคา่กระจายสนิคา้จา่ยแทนคูค่า้ซึง่คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะเรยีกเกบ็กบัคูค่า้ทีเ่ปน็เจา้ของสนิคา้ตอ่ไป และลกู
หนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 1 ล้านบาท 
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 เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ครบกำาหนดภายในหนึ่งปี
 เงนิลงทนุในลกูหนีท้ีร่บัซือ้และดอกเบีย้คา้งรบั มจีำานวน 10.0 ลา้นบาท เปน็เงนิตน้จำานวน 8 ลา้นบาทซึง่เป็นงวดสุดทา้ยครบ
กำาหนดชำาระตามสัญญาปี 2558 พร้อมดอกเบี้ยตั้งพักที่ครบกำาหนดชำาระพร้อมเงินต้นจำานวน 2.0 ล้านบาท

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น มีจำานวน 24.0 ล้านบาท ลดลง 3.0 ล้านบาท เป็นรายการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออก 

 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำานวน 737 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินฝากประจำาที่มีภาระค้ำาประกันลดลง
จำานวน 2.0 ลา้นบาท เงนิลงทนุในลกูหนีท้ีร่บัซือ้และดอกเบีย้คา้งรบัจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัจดัประเภทเปน็สนิทรพัยห์มนุเวยีนเนือ่งจาก
ครบกำาหนดชำาระในป ี2558 ทัง้จำานวน เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มลดลงจำานวน 9 ลา้นบาทจากการรบัรูส้ว่นแบง่ผลขาดทนุ และ ทีด่นิ อาคาร 
และอปุกรณ ์เพิม่ขึน้จำานวน 76 ลา้นบาท จากการซือ้ทรพัยส์นิเพิม่จำานวน 97 ลา้นในระหวา่งปขีายทรพัยส์นิทีไ่มใ่ชง้านมลูคา่สทุธจิำานวน 
2 ล้านบาท และจัดประเภทรายการเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานจำานวน 1 ล้านบาท และ ค่าเสื่อมราคา
ในงวดมีจำานวน 18 ล้านบาท ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงวด 3 ล้านบาท

 หนี้สินรวม
 หนี้สินรวมจำานวน 697 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการสำาคัญ ดังนี้
 หนี้สินหมุนเวียนมีจำานวน 575 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท มาจากเจ้าหนี้การค้าลดลงจำานวน 26 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายเพิ่มขึ้นจำานวน 8.0 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลลากรเพิ่มขึ้นจำานวน 6 ล้านบาท ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น
จำานวน 4 ล้านบาท ค่าขนส่งสินค้าลดลงจำานวน 1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจำานวน 1 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำานวน 6 
ลา้นบาท มาจากการซือ้ทรพัยส์นิจำานวน 4 ลา้นบาท หนีเ้งนิกูย้มืระยะยาวจากการปรบัโครงสรา้งหนีก้บัสถาบนัการเงนิลดลงจำานวน 12.0 
ล้านบาทจากการชำาระตามสัญญาที่ครบกำาหนดแล้ว ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจำานวน 6 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
จำานวน 2 ล้านบาท 
 หน้ีสินไม่หมุนเวียนมีจำานวน 123 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 5 ล้านบาท มาจากรายการสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมข้ึน
 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำานวน 93 
ล้านบาท
 ทุนเรือนหุ้น จำานวน 598 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 52 ล้านบาท จากการลดทุนที่ออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้วโดย
การตัดหุ้นทุนซื้อคืน พร้อมกับโอนกลับสำารองหุ้นทุนซื้อคืนจำานวน 130 ล้านบาท
 กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำานวน 905 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท มาจากกำาไรสุทธิสำาหรับปี จำานวน 428 ล้านบาท 
จ่ายเงินปันผลจำานวน 335 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการลดสำารองหุ้นทุนซื้อคืนจำานวน 52 ล้านบาท
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)  : เลขทะเบียนบริษัท 0107550000122
 ประเภทธุรกิจ : ดำาเนนิธรุกจิจดัจำาหนา่ยและเป็นตวัแทนจำาหนา่ยสนิคา้อปุโภคและบรโิภค
 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
   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
 จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว : 598,245,300 หุ้น
 งานเลขานุการบริษัท
 โทรศัพท์ : 0-2301-1569
 โทรสาร : 0-2748-2063
 E-mail : Teerapol@pfc.premier.co.th
 นักลงทุนสัมพันธ์
 โทรศัพท์ : 0-2301-1550
 โทรสาร : 0-2398-1188 
 E-mail : ir@pm.premier.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

 
1) บริษัท พี.เอม.ฟูด จ�ากัด : เลขทะเบียนบริษัท 0105525019069 
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตปลาสวรรค์ตรา “ทาโร” 
 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
    แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 505 หมู่ที่ 9 ตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
   25110
 โทรศัพท์ : 037-204417 - 20, 037-204314 - 6
 โทรสาร : 037-204416 
 ทุนจดทะเบียน : 8,750,000 บาท
 จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว : 875,000 หุ้น
 จำานวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ : 874,994 หุ้น

ข้อมูลทั่วไป
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2) บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จ�ากัด : เลขทะเบียนบริษัท 0105528034204
 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
   แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 326 หมู่ที่ 1 ถนนรัตนราช ตำาบลบางบ่อ อำาเภอบางบ่อ
   จังหวัดสมุทรปราการ 10560
 โทรศัพท์ : 0-2338-1327 - 31
 โทรสาร : 0-2338-1102
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตซอสมะเขือเทศและซอสพริก “คิงส์ คิทเช่น” ผลิตปลาทูน่าสำาเร็จรูป
   บรรจุถุง (Pouch) และบรรจุ กระป๋อง ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าทำาเป็นอาหาร
   สำาหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Food) และผลิตอาหารทะเล (Sea Food)
   สำาเร็จรูปอื่นๆสำาหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยง
 ทุนจดทะเบียน : 93,000,000 บาท
 จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว : 930,000 หุ้น
 จำานวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ : 929,994 หุ้น

3) บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จ�ากัด : เลขทะเบียนบริษัท 0105531062655
 ประเภทธุรกิจ : ผลติอาหารสำาเรจ็รปูแชแ่ขง็ และใหบ้รกิารรบัฝากแช ่ผลติภณัฑใ์นหอ้งเยน็
 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
   ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 98/1 หมู่ที่ 12 ซอยวัดบางพลีใหญ่ ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 13
   ตำาบลบางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 โทรศัพท์ : 0-2317-1134 - 6, 0-2317-1140 - 1
 โทรสาร : 0-2317-1450
 ทุนจดทะเบียน : 230,000,000 บาท
 จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว : 230,000 หุ้น
 จำานวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ : 229,994 หุ้น

 4) บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) : เลขทะเบียนบริษัท 0107536001150
 ประเภทธุรกิจ : ดำาเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ได้แก่ 
   ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการดำาเนินงาน (Operating Lease)
   ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ
   และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ  
 สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 
     ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 โทรศัพท์  : 0-2301-1550
  โทรสาร  : 0-2398-1188
 Homepage : www.pe.premier.co.th
 ทุนจดทะเบียน : 1,612,152,709 บาท
  จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว : 800,000,000 หุ้น
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1) นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ 0-2229-2800 
 โทรสาร 0-2359-1259
 TSD Call Center 0-2229-2888
 Website : http://www.tsd.co.th
 E-mail : TSDCallCenter@set.or.th

2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 - ไม่มี -

3) ผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2557
 นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
 นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
 นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 
 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190 
 โทรสาร 0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192

4) ท่ีปรึกษาทางการเงิน
 - ไม่มี -

5) ท่ีปรึกษากฎหมาย
 - ไม่มี -

6) ท่ีปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ  
 สัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำาปรึกษาธุรกิจ
 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำากัด
 เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 0-2301-1000 
 โทรสาร 0-2398-1188
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัด
ทำาขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้  ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล  โดยได้จัด
ให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการดำาเนินการที่ผิด
ปกติ  และในการจัดทำารายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กำากับดูแลรายงานทางการเงิน
และประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดง
ไว้ในรายงานประจำาปี

 

 ( นายวิเชียร  พงศธร ) ( นายสมชาย ชุณหรัศมิ์ ) 
 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน คณะ
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(สำานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย 1 ใน 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอบทานงบการเงิน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมจำานวน 8 ครั้ง 
ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำานวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
และบริษัทย่อย จำานวน 1 ครั้ง การประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงงานของบริษัทย่อย จำานวน 2 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำานวน 1 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

 นายขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง
 นายวิชัย หิรัญวงศ์  กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง
 นางสาวแน่งน้อย ใจอ่อนน้อม กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง

 นอกจากนี้ยังได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี้

 1. สอบทานงบการเงินประจำาไตรมาสและงบการเงินประจำาปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้
สอบถามและรับฟังคำาชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผย
ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและให้ข้อแนะนำาในการปรับปรุงแนวทา
งการปฎิบัติทางบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ด้วย
 2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำาหนดโดยสำานักงาน ก.ล.ต. ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เหน็สอดคลอ้งกบัผูต้รวจสอบภายในวา่ บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมตามลกัษณะธรุกจิ และไมพ่บจดุออ่นหรอื 
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ
 3. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 4. สอบทานการปฎบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ไมพ่บประเดน็ทีเ่ปน็สาระสำาคญัในเรือ่งการไมป่ฎบิตัิ
ตามกฎหมายและข้อกำาหนดดังกล่าว
 5. สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย เพือ่รบัทราบการดำาเนนิงานดา้นการบรหิารความเสีย่งในดา้นตา่งๆ พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะฝา่ยบรหิารเพือ่ใหร้ะบบ 
การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
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 6. สอบทานการปฏบิตัติามคูม่อืปฏบิตัมิาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ตามโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 
ในการตอ่ตา้นทจุรติ ทัง้การควบคมุภายใน การจดัทำารายงานทางการเงนิ และกระบวนการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
ทีบ่รษิทัไดจ้ดัทำาขึน้และจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติภายในบรษิทั รวมทัง้การทบทวนการปฏบิตัติามนโยบายการ 
ต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจาก 
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 นอกจากนี้บริษัทได้รับการประเมิน
ดัชนีชี้วัดระดับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Progress Indicator) อยู่ในระดับ 4 Certified จากระดับสูงสุดที่ 5 ระดับ
ของสถาบันไทยพัฒน์และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานสากล สำาหรับ
บริษัทที่จดทะเบียนและบริษัททั่วไป แสดงให้เห็นถึงการนำาไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอ ของกระบวนการทั้งหมด
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำาคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการ
เงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
 8. ทบทวนและติดตามผลการปฎิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
 9. ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติงาน และจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพของงานการสอบบัญชี ทีมงาน ความ
เชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติ
งานการตรวจสอบได้เป็นอย่างดีตลอดมา 
 10. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฎิบัติงานรวมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
เหมาะสมเพยีงพอ การตรวจสอบภายในมคีวามเปน็อสิระ ครอบคลมุกระบวนการปฏิบตัิงานที่มีความเสีย่ง และมีกระบวนการตรวจสอบ
ทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมกีารกำากบัดแูลการปฏบิตังิานใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่ง
เหมาะสม สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายขัติยา ไกรกาญจน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ซึ่งประกอบด้วย	งบแสดง
ฐานะการเงนิรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแส
เงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ	และได้ตรวจสอบงบการ
เงินเฉพาะกิจการของบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
	 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�า	งบการเงินทีป่ราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	รวมถงึวางแผนและปฏิบตังิานตรวจ
สอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน	วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลือกใช้ขึน้อยูก่บัดุลยพินจิของผูส้อบบญัช	ีซ่ึงรวมถงึการประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	 ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ	 เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ	
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่
จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม	

	 ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลักฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

 ความเห็น
	 ข้าพเจ้าเหน็ว่า	งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2557	ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงินสดส�าหรบั
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	
(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

ชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



รายงานประจ�าปี 2557  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 111

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES: CSR

LARGE SUSTAINABLE
SOCIAL IMPACTS

ECO-SYSTEM THAT LEADS
TO CRITICAL MASS AND

CITIZENS

PLATFORMS FOR
ENGAGEMENTAND
PARTICIPATION

 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”.
 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.
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 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. 
	 •	 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 servies that have copy right and should not support goods or action that violate intellectual property.
 INVOLVED IN POLITICS WITH RESPONSIBILITY : 
	 •	 The	Company	and	its	subsidiaries	operates	business	with	politcal	neutrally	and	does	not	concentrate	
on any political group or parties, does not support any particular political parties, does not help any specific politcal 
candidates.
	 •	 Gives	opportunities	to	employees	to	use	their	democracy	rights	and	responsibilities,	to	participate	or	
support independetly 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:
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 2.1 MANAGEMENT COMMITMENT
	 	 •	 The	Company	is	committed	to	push	forward	the	anti-fraud	and	corruption	measure	system	into	the	
operating process and adjust management system to be transparent in accordance with the corporate governance 
principles. By doing so, the managing directors have established policies and are committed to operate the business 
without fraud and corruption, which is in accordance with the regulations of anti-corruption measure, as well as a 
complete promote of the resources. The Company has clarified and made understanding with all employees in the 
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 
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of conduct by its employees, as well as behaviors that may indicate fraud, unfair treatment, or careless or reckless 
actions. Whistle-blowing or filing of complaints together with details and evidences can be made through the following 
channels:
	 	 •	 Audit	Committee
	 	 •	 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.
	 •	 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.
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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.

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.
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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. 
	 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

ผลิตภัณฑ์ลูกอม
Confectionery

ผลิตภัณฑ์ยา, ยาอม 
และอาหารเสริม
Medicine, Pastille 
and Nutrition Food

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
Snacks

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว
และของใช้ในครัวเรือน

Personal Care 
and Household Goods

ผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องดื่ม

Food and Beverage

	 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. Accordingly, the share repurchase 
project	was	due	within	the	3-year	period	on	March	7h,	2014.	In	possession	of	the	repurchased	shares	available	for	
sale,	the	Company	has	invested	in	accordance	with	the	conditions	on	May	22,	2014	by	registering	the	capital	reduction	
of 51,754,700 shares, amounting to the registered and paid-up capital of Baht 598,245,300 divided into 589,245,300 
ordinary shares issued at Baht 1 each. 
 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 consists of over 30,000 stores nationwide. As such, in 2015, the Company is 
revising and developing such distribution channels in order to classify the stores in consistence with today’s 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 
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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. The details are as follows:

MAJOR DEVELOPMENT AND CHANGES IN 2014

	 •	 The	Company	launched	new	products	and	products	with	new	flavours	for	each	product	group	as	follows:
  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
  Confectionary Group: New products and products with new flavours in this group are : 
	 	 -	 “Jason’s	jujubes”	candy,	Black	Cherry	Flavor	and	Licorice	Flavor
  - “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, Grape 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

MAJOR DEVELOPMENT AND CHANGES IN 2013

	 •	 The	Company	launched	new	products	and	products	with	new	flavours	for	each	product	group	as	follows:
  Snack Food Group: New products and products with new flavours in this group are: 
	 	 -	 “Taro”	fish	snack	grill	fish	Japanese	style	flavour	and	“Taro”	crisp	fish	snack	concentrated	flavour	

and Bar-B-Q flavour
  - Crispy corn snacks – “Cocori Ring” cheesy flavour, “Cocori Pop” cheesy flavour and “Big Cada” 

cheesy flavour
  - Crispy green pea snack – “Bun Bun” curry crab flavour
  - Prawn crackers – “Calbee” black pepper flavour
	 	 -	 Fried	potato	sticks	-	“Jaxx	Veggie”	and	“Jaxx	Lemon”
	 	 -	 Chewy	tamarind	candy	-	“Jeed	Jard	Makham	Sadoong”	plum	and	spicy	flavours.
  Food and Beverage Group: New products in this group are:
  - “Prantalay” ready meal: Hong Kong-style zongzi, pork red curry fried rice and chicken fried rice 

with Chinese sausage
  - Canned coffee – “Preaw Coffee”
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  - Prepared sauce - “King’s Kitchen (KK)” brand black pepper flavour and seaweed flavour
  - Yellowfin tuna in sunflower oil - “King’s Kitchen (KK)” brand
	 	 -	 Aloe	vera	drink	–	“Sappe	Aloe	Vera”	
  - Dietary supplements – “Sappe Beauti Shot”
  Confectionary Group: New products and products with new flavours in this group are: 
  - Chocolate candy – “Chocobi”
  - Candies with sore throat soothing properties - “Coryfin-C” lemon-honey flavour and “Coryfin-C” 

limited edition
  - Candies – “Ole” super strawberry flavour, “Ole” kiwi-apple flavour and “Ole” with lemon soda smell
  - Chewy assorted fruits candy – “Fruite-10”
  Personal Care and Household Products Group: New products in this group are:
  - Hair coloring products – “Beautylabo” and “Bigen” Easy n Natural

MAJOR DEVELOPMENT AND CHANGES IN 2012

	 •	 The	Company	launched	new	products	and	products	with	new	flavours	for	each	product	group	as	follows:
  Snack Food Group: New products and products with new flavours in this group are: 
  - “Cocori Corn-Z” original and seaweed flavor baked corn snacks, “Cocori Ball” lobster barbecue 

flavor baked corn snack, “Cocori Pop” spicy seafood and popcorn flavor baked corn snacks.
	 	 -	 “DoReMi”	sala	milky	flavor	sweet	potato	snack
	 	 -	 “Jaxx	Mix”	America	French	fries	flavor	potato	French	fries	snack
  - “Calbee” jumbo nori flavor prawn crackers
  - “Cocori Tako” cuttlefish seaweed and original flavor crispy cuttlefish snacks and launched 
   new products
	 	 -	 “Jeed	Jard	Futto”	plum	powder	flavour
  Food and Beverage Group: New products in this group are:
  - “Prantalay” ready meal : “Chicken Fried Rice” “American Fried Rice” “Stir-Fried Chicken and Chili 

Paste with Rice” “Shrimp Pad Thai” “Spaghetti with Chicken Sauce” and “Spaghetti with Chili Pork 
Basil”

	 	 -	 “Maejin”	pickled	radish
  - “Kaset” instant rice porridge and instant bean thread vermicelli
  Confectionary Group: New products and products with new flavours in this group are: 
  - “Ole Winky Eye Cocoa Fruit” chewy candies with cocoa-orange and cocoa-strawberry smell
  - “Ole” candies watermelon-lemon and lychee-australia flavor
  - “Botan” super lemon and super kiwi-apple smell tablets with vitamin C
  Personal Care and Household Products Group: New products in this group are:
	 	 -	 “Beautylabo”	and	“Bigen	Men’s	Speedy	Color”	hair	coloring
  - “Darlie Enamel Protect” and “Darlie Expert Write” toothpaste
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PM Premier Marketing
Public Co., Ltd.

PMF P.M. Food Co.,Ltd. PFP Premier Frozen
Products Co., Ltd.

PCI Premier Canning
Industry Co., Ltd.

100% 100% 100%

	 •	 On	April	4,	2014,	the	Company	was	certified	a	member	of	the	Thailand’s	Collective	Action	Coalition	
Against Corruption in Private Sector by the Board of Directors of the Thailand’s Collective Action Coalition Against 
Corruption in Private Sector to certify that the Company has the anti-corruption policy.
	 •	 On	September	25,	2014,	the	Company	was	granted	the	Investor’s	Choice	Award	of	2014	organized	
by the Thai Investors Association in collaboration with the Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange 
Commission, as a listed company receiving the 100 perfect scores for the evaluation result on the quality of shareholders’ 
ordinary	meetings	organization	(AGM)	for	4	consecutive	years.	
	 •	 	The	Company	received	the	“excellent”	scores	of	the	evaluation	result	of	the	listed	companies’	corporate	
governance of 2014 from the Thai Institute of Directors in support of the Stock Exchange of Thailand and the Securities 
and Exchange Commission with the average scores of 89-90% and 4-star certification of the National Corporate 
Governance Commission. Also, the Company was ranked the top quality of the market capitalization of Baht 3,000-
9,999 million. 
	 •	 On	December	8,	2014,	the	Office	of	the	National	Anti-Corruption	Commission	organized	the	4th	NACC	
Integrity Awards 2013 which is an award event of morals, ethics and honesty with an objective to promote the national 
transparency, create encouragement and compliment the public organizations, state enterprises and business in 
private sector so that they would be good role models. The Company is one of such enterprises which are qualified 
and selected with respect to such requirements. 
	 •	 The	Company	was	selected	by	the	Thaipat	Institute	to	join	the	rank	of	the	businesses	concerned	in	
sustainable development and distinctive environmental, social and corporate governance (ESG 100) as one among 
567 companies listed on the Stock Exchange of Thailand. 
	 •	 P.M.	Food	Co.,	Ltd	-	a	subsidiary	received:
	 	 -	 The	 “Excellent	 Labor	 Relations	 and	 Employee	 Benefits	 Enterprise”	 of	 2014,	 the	 “Medium	 Size	
Enterprise: Labor Union Category” for 2 consecutive days. The objective of these awards is to promote the labor 
relation in enterprises for employers and employees so that they realize the importance of creation of labor relation 
and employee benefits in enterprise by discussion and mutual consultation.
	 	 -	 The	“Water	Management	 in	 Industrial	Plants	Promotion	and	Development	Project”	Award	which	
promotes and develops water management in industrial plants joined by 240 factories in total. The Company is one 
of such 46 factories which are qualified.
	 	 -	 The	3rd	level	of	the	Green	Industry	Certification	for	2	consecutive	years	by	the	Ministry	of	Industry	
regarding the systematic environmental management, evaluation continuity and revision on continuing development.
	 	 -	 The	 Company	 joined	 the	 Energy	 Saving	 and	Management	 and	 was	 granted	 the	 Certificate	 of	
Assessment ISO 5001 from the Department of Industrial Works, reflecting that the Company has the energy saving 
management in 3 main energy sources: electricity, oil and natural gas which can reduce costs in many aspects.
	 •	 Premier	Canning	Industry	Co.,Ltd	-	a	subsidiary	received:
	 	 -	 The	3rd	level	of	the	Green	Industry	Certification	for	2	consecutive	years	by	the	Ministry	of	Industry	
regarding the systematic environmental management, evaluation continuity and revision on continuing development.

THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES STRUCTURE AS AT DECEMBER 31, 2014
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	 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 covered a network of more than 30,000 stores nationwide.
	 The	company	has	investments	in	3	subsidiary	companies;	P.M.	Food	Co.,	Ltd.	(PMF),	Premier	Canning	Industry	
Co., Ltd. (PCI) and Premier Frozen Products Co., Ltd. (PFP). The company holds 100% of their paid up capital. The 
operations of the three 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.
 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 

    2014 2013 2012
 Type of Revenue Operated Shareholding 
  By % Mil Baht % Mil Baht % Mil Baht %

Distribution		 PM/PMF	 100.00	 3,166	 77.30	 3,092	 76.70	 2,907	 74.07
Tuna, Sea Food PCI 100.00 905 22.09 922 22.87 1,003 25.55
and Sauce Products 
Frozen Food and PFP 100.00 25 0.61 16 0.40 13 0.33
Cold Space Rental
Other Income (Reversal of Company &
allowance for impairment Subsidiary
in value of investments)   - - 1 0.03 2 0.05
Total Revenue   4,096 100.00 4,031 100.00 3,925 100.00

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 36 years as a result from knowledge, exepriences and building distribution network through different type of 
stores, no matterif its modern retail sotres, 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 Hero” and “Taro Oxide” produce are present and 
available with many flavors including Original, Spicy, Barbecue, Super Spicy and Smoked Salmon, Barbecue & Kimchi, 
Korean	Seaweed,	Pizza	and	Japanese	Grilled	Fish,	Japanese	Curry	as	well	as	Taro	dip	sauce	products,	Korean	spicy	
sauce, and “Crispy Taro”, Spicy, Barbecue and Seaweed Flavors. 
   - Calbee Wattana Co., Ltd, manufacturer of snacks under many brands including prawn cracker 
product	“Calbee”	including	many	flavors:	Original,	Tom	Yam,	Slim	Mayonnaise,	Black	Pepper.	Potato	French	fried	
snack	product	“Jackz”	along	with	many	dip	sauces	 including	ketchup,	chilli	sauce,	barbecue	sauce,	mayonnaise	
creme;	sweet	sauces	including	milk	chocolate,	and	3	types	of	authentic	healthy	potato	French	fried	snacks	blended	
with	vegetables	“Jackz-Veggie”,	Original	Flavor	and	Spicy-Barbecue	flavor.	 In	addition,	 there	are	seasoned	potato	
French fried including Nori Seaweed Flavor, Pizza Flavor, Ketchup Flavor, American Fried Flavor, Paprika Creme Flavor 
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under	the	“Jackz	Mix”	brand;	and	crispy	pea	nut	snack	“Bunbun”	including	Original,	Nori	Wasabi,	Crabs	Curry,	Corn	
Soup	and	Spicy	Toriyaki,	and	“Doreme”	crispy	sweet	potato	fried	with	Iced	Milk	Flavor,	Pancake	Flavor,	and	“Bana	
Bite” crispy corn product. 
   - Namchao (Thailand) Co., Ltd., manufacturer of jasmine rice cracker under the brand “Chinmai” 
including	Original	Flavor,	Seasoned	Seaweed	Flavor	and	Mayonnaise	Sausage	Flavor.
   - 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 
oatmeal, chocolate chip, butter and almond. 
	 	 	 -	 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.
   - 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, chilli 
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. In addition,there are also yellowfin tuna(pouch) in sunflower oil.
	 	 	 -	 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.
   - Body Shape Corporation Group Co., Ltd. manufactures coffee under the “Body Shape” trademark 
and its product distributed by the Company is instant coffee for weight watchers and health conscious consumers.
   - Thai Ha Public Co., Ltd. manufactures packed and processed agricultural produce under the 
“Kaset” trademark and its products distributed by the Company are bean thread vermicelli, packed beans and sesame, 
vinegar, instant rice porridge and instant bean thread vermicelli.
   - Union Frozen Products Co., Ltd., manufacturer of ready-to-eat frozen food under the brand 
“Prantalay” including Prantalay-branded soft-boiled rice products consisting of soft-boiled rice with various fish meats, 
soft-boiled	rice	with	shrimp	and	soft-boiled	rice	with	seafood;	and	Pranprai-branded	soft-boiled	rice	products	including	
royal	soft-boiled	rice	with	pork	and	extra	ingredients,	Bak	Kut	The	soft-boiled	rice;	and	brown	rice	products	i.e.	brown	
rice topped with stir-pork and basil, brown rice topped with basil fried rice and spicy pork, dumpling with prawn, 
Japanese	fried	dumplings,	sticky	rice	and	fried	chicken	for	instance.	In	addition,	there	are	mobile	ready-to-eat	rice	
including Hong Kong recipe zongzi, and dried red park curry with rice, fried rice with Chinese sausage.
   - Sinwareepattana Co.,Ltd. manufactures fish sauce, light soy sauce and oyster sauce under the 
“Megachef”	trademark.
	 	 	 -	 Sappe	Public	Co.,	Ltd.	manufacturer	of	juice	blended	with	coconut	jelly	under	the	brand	“Moku	
Moku”	and	lychee-flavored	aloe	vera	juice	under	the	trademark	“Zeppe	Alo	Vera”;	and	manufacturer	of	instant	coffee	
both in power and can for health-concerned persons under the trademark “Preaw”.
   - 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 
flavour 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.
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   - “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, black herb, 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	tablets,	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 and Darlie Expert Write.
	 	 	 -	 Jack	Chia	 Industries	 (Thailand)	Public	Co.,	Ltd.	manufacturer	of	plasters	under	 the	brands	
“Tensoplast” and “Tigerplast” and shoe plasters and powder and fragrant soap under the brand “Taboo” as well as 
silky smooth and moisturizing shower creme and Eucalyptus oil spray under the brand “Kangaroo” and lighter oil 
“Ronson”	in	addition	to	black	sherry	and	licorice	flavored	candy	“Jason	Joojoob”.
   - Hiyou Cosmetics (Thailand) Co., Ltd. manufacturer of hair coloring under the brands “Bigen”, 
“Beauty Labo” and “Bigen Speedy” for ladies and gentlemen. 
   - A Plus Supply Co., Ltd., manufacturer under the brand “A Bonne” including lotion, soap, spa 
salt and bath salt. 
 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 
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.
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  (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 behaviour 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 27,000 million (sources: research company 
Nielsen) with a growth rate of 6 – 8 percent every year. The snack markets are divided into the sections and market 
shares as follows:

 ITEM MARKET SHARE ( % )

 Potato 35.8
 Extruded) 30.7
 Nuts 11.1
 Fisk snack) 8.9
 Cuttle fish 4.2
 Prawn cracker 4.1
 Rice cracker 3.4
 Popcorn 1.7

	 Currently,	Premier	Marketing	Pcl.	has	products	for	distribution	in	the	forming	snack	in	fish	snack,	prawn	
crackers, crispy rice. In considering the total turnover of the companies in this industry, the Company is ranked one 
of the top three having the highest turnover. 
  (3) COMPETITIVE STRATEGY

   The Company has long experience and expertise in the distribution of consumer products. 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.
   The Company has the following competitive marketing strategies:
   - 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.
   - 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. 
   - 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.
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   - 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.
   - 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.
   - Emphasize on improving the quality and skills of the salespeople 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.
  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. on a regular manner.
  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.
   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,	FamilyMart,	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 salespeople 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.
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  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 damanages 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

  (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 nutritions. 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 zaab, smoky salmon, BBQ Kimchi, grilled 
squid , larb seafish, pizza, sweet chillie sauce coated, chicken sauce, spicy korean sauce coated, etc. and comes in 
Under	different	brand	name	such	as	Taro,	Taro	Hero,	Taro	X’Size,	Taro	V-Plus	and	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	Moody	
International Certification Ltd. 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	Moody	
International Certification Ltd., 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	Moody	 International	Certification	
Ltd. 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 envirionment.
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	 	 	 -	 Hazard	Analysis	Critical	Control	Point	(HACCP)	from	the	Department	of	Fisheries,	Ministry	of	
Agriculture and Cooperatives. 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)	from	the	Department	of	Fisheries,	Ministry	of	Agriculture	
and Cooperatives With this certificate the Company is considered the company with manufacturing quality and has 
good control of industrial hygiene.
   - 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 Isalamic 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 porcess 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. 
  INCENTIVES FROM INVESTMENT PROMOTION

	 	 P.M.	Food	Co.,	Ltd.	received	investement	promotion	for	the	manufacture	of	string	fish	snack	business	
type	1.11	Manufacture	or	preservation	of	food	or	food	ingredients	by	using	modern	technology	business,	which	is	the	
adjustment on the efficiency in manufacture in accordance to the measures to ease the effect of baht’s appreciation. 
  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 with the total of not more than 70 percent of investment value. This is adjust the manufacture efficiency 
and should not have value of more than 77.49 million baht with the period of 3 years commencing from the day 
supplementary card is received and revenue is earned.
  - 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.
  (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 safty, 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 enviromental 
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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	food	traceability	which	
is in accordance with the international standard. The Company has also increased Food Safety system so that trade 
partner can be more confidence on the Company’s products.
   Quality System that the Company received are as follows: 
	 	 	 -	 Certified	 with	 ISO	 9001:2008	 Quality	 Management	 System	 on	 Food	 Safety	 from	Moody	
International Certification Ltd. 
	 	 	 -	 Hazard	Analysis	Critical	Control	Point	(HACCP)	from	the	Department	of	Fisheries,	Ministry	of	
Agriculture	and	Cooperatives	For	delicatessen	tuna	products	and	from	Department	of	Livestock	Development,	Ministry	
of Agriculture and Cooperatives Which analyze the dangerous point and critical point that need to be control, along 
with stipulating ways to prevent and fix those critical points, as well as monitoring that critical point, to be certain that 
it is safe and up to the international standard. For Tuna products that are used as pet food, certified for the system 
that emphasizes on consumer safety, significantly.
	 	 	 -	 Good	Manufacturing	Practices	(GMP)	from	the	Department	of	Fisheries,	Ministry	of	Agriculture	
and Cooperatives With this certificate the Company is considered the company with manufacturing quality and has 
good control of industrial hygiene.
   - B.R.C Global Standard is the standard that was certified by the SAI Global Assurance Services 
Ltd. To certified for food safty in accordance with the Europe standard (Global standard for food safety : ISSUE 5)
   - 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.
	 	 	 -	 TQM	System	(Total	Quality	Management	System)	from	JICA	JAPAN.
	 	 	 -	 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. 
   Incentives from Receiving Investment Promotion
   Premier Canning Industry Co., Ltd. received investement promotion in the manufactuer of hermectically 
sealed	container	seafood	business	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.
   - 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 1 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.
  (4) 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 
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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 maufacturers 
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 competion due to their lower cost in production. 
It is expected that in the future, the trend of the competition of small scale enterpreneurs 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 freindly to be able to operates under a more intense competition that will occur in the 
future.
  (2) COMPETITIVE STRATEGY

   1) Emphasize on product quality, from the selection of raw material to production procedure that 
adhere to food safety principle and food traceability system.
	 	 	 2)	 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	quality	
standardize, which allow the Company to be accepted by the foreign customers.
   3) Products that are environmental friendly
   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.
  (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 
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	
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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 distrubution channels are 
seperated 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 
departmentstore, 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 fastfood network 
customer type by the PFP marketing team. 
 4) PROCUREMENT OF RAW MATERIAL

  PMF 

  Significant raw material and is the main cost in manufacturing fish snack Taro is Surimi which was 
processed from fresh fish such as snake-head fish and etc. The fish meat is white, soft and not friable, has very little 
fishy	smell	and	can	be	caught	in	Thai	territorial	waters	as	well	as	the	nearby	teritorial	waters.	PMF	provide	frozen	fish	
meat from several suppliers both domestic and imports. Before making and order of the aforementioned frozen surimi, 
several trial production are made to ensure on the quality which the vender must strictly practices in accordance with 
the purchasing and selling agreement. Purchasing orders were made in advance as well as monthly set the amount, 
price and delivery plan.
	 	 With	policies	to	build	good	relationship	with	several	raw	material	suppliers,	PMF	is	able	to	decrease	
risk during the period where raw materials are rare and never face wth raw material shortage that impact production. 
However, there are fluctuation in th selling price of frozen surimi and will change more during some season depend on 
the fish caught at that certain time. Though, with the policy of building good relationship with suppliers and spreading 
purchase	order	of	significant	raw	materials	to	several	province	as	mentioned	earlier	helps	PMF	reduce	risk.
	 	 Apart	from	frozen	Surimi,	packages	are	considered	as	another	main	raw	material.	PMF	has	set	a	similar	
policy by ordering from several domestic manufacturers according to the requried size and shape allowing the Company 
to control cost at an appropriate level.
  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, to comply with the environmentally friendly policy on the purchase orders or raw materials, before the 
purchase orders of raw materials are placed, investigation into their origin, fishing measures must not destroy natural 
resources in the sea.
  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.
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  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 manufacterurs 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 availabe 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.
 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	and	PFP	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.
  All three 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	2013	PMF	and	PCI	were	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.	The	Company	and	its	subsidiaries	are	
aware of taking care of the effects on society and environment in the organization’s business chain.
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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.

BOARD OF DIRECTORS

MANAGING	DIRECTOR

RISK	MANAGEMENT
SUB-COMMITTEE

MEMBER

CORPORATE SECRETARY AUDIT	COMMITTEE

INTERNAL CONTROL
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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.	 The	Managing	Director	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, managing director, 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. 
 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.
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SALES AND DISTRIBUTION BUSINESS

 1. RISKS OF FAILURE IN RENEWING THE DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT
  As the nature of business as a supplier, the company will jointly discuss with business partners concerning 
future plan as to indicate share benefits and satisfy all partners’ requirements. The distributorship agreement is a significant 
tool for operating the company’s business. The duration of agreements is between 3-5 years and the conditions for 
renewing are clearly specified. However, there could be a risk of failure in renewing agreements, business partners, 
for example, may not agree to renew agreements or may request a revision of some conditions of agreements causing 
decrease of revenue and benefits.
  THE PREVENTIVE METHODS FOR THIS RISK
  The company and business partners jointly establish goals and benefits as well as conduct long-term 
plans. The company also must adhere to and abide by the terms and conditions of the agreement strictly. In addition, 
the company should develop the relationship between long-term business partners to be close and trusted business 
partners so that there will be no concern in issues relating to the renewal of agreements, including return profits from 
the distributors will still be in appropriate rates.
 2. RISKS RELATED TO MODERN RETAIL BUSINESS
	 	 The	expansion	of	modern	retail	stores	(Modern	Trade)	such	as,	convenience	stores,	department	stores,	
discount stores and Whole sale stores (Cash & Carry) is gradually developing and be more important. According to 
this, consumer products sale through those aforementioned distribution channels have gained more negotiation powers 
causing risks related to costs increased and low returns 
  THE PREVENTIVE METHODS FOR THIS RISK
  The company must prepare a plan which can balance the proportion of sale through modern retail 
stores	(Modern	Trade)	and	traditional	shops	(Traditional	Trade),	including	jointly	developing	a	business	plan	with	those	
stores	in	order	to	ensure	that	the	budget	is	controlled	and	the	business	is	well-developed.	Moreover,	the	company	
should provide training for employees who work directly with those sale channels so that they could work with stores, 
effectively and potentially.
 3. RISKS RELATED TO THE DECREASE OF PURCHASING POWER OF CUSTOMERS DUE TO THE 

POLITIC AND ECONOMIC PROBLEMS
	 	 According	to	the	economic	recession	caused	by	various	reasons	such	as;	global	economic	uncertainty	
and political issues, these affect the purchasing power of domestic consumers which may impact determined sale 
targets. However, these risk factors are still not eliminated since the major causes are from economic and political 
uncertainty which still continues to occur in the future.
  THE PREVENTIVE METHODS FOR THIS RISK
 To prevent this risk, the company has prepared plans which will support the promotion and enhance the marketing 
of new products in order to stimulate consumer purchasing power, as well as strict budget controlling. In addition, 
the company also contact new business partners and plans to expand distribution channels to other countries so that 
the impact of these risk factors could be reduced as well as to increase opportunities in maintaining and increasing 
business incomes.

FOOD MANUFACTURING BUSINESS

 1. RISKS RELATED TO THE FLUCTUATION OF RAW MATERIAL PRICES AND QUANTITY.
  The main products of the company are raw tuna and frozen fish meat. Since the ingredients are natural-
origin products, the quantity of raw materials depends on seasons, weather, natural disasters, as well as the level of 
demand	and	supply	in	the	market	which	affects	prices	of	raw	materials.	Moreover,	there	are	also	external	uncontrolled	
factors such as oil prices, increase of wages due to the government’s policies or even the new laws and regulations 
of business partners’ countries which can cause a rapid change in raw material prices and direct cost of subsidiaries. 
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  THE PREVENTIVE METHODS FOR THIS RISK
  In order to reduce risks related to the fluctuation of raw materials, the purchasing of material must be 
planned (for subsidiaries). Employees involved in the purchase of raw materials should update and closely follow news 
as well be coupled with high experience and expertise. As a result, precise and rapid decisions will be made under 
circumstances change occurred. In addition, involved employees must plan and reserve raw materials in the adequate 
quantities and at reasonable prices. The policy itself should also promote researches and development of using more 
variety of raw materials. The company should jointly plan to develop the quality of raw materials with business partners 
as well as conduct researches for other sources of raw materials both inside and outside the country.
 2. RISKS FROM CURRENCY EXCHANGE RATE
  Since the revenues of subsidiaries are mostly from exports, fluctuations in exchange rates inevitably 
affect the company’s revenue. The revenues from exports are mostly in US dollars. Therefore, the company shall 
prevent risks from currency exchange rate (especially when the exchange rate often fluctuates) so that it could impact 
revenues and profits to a minimum.
  THE PREVENTIVE METHODS FOR THIS RISK
  Although the revenues of subsidiaries are in foreign currency, the costs such as raw materials and packing 
materials imported from abroad are also denominated in foreign currency. Therefore, the company can reduce the 
risk	from	losses	in	exchange	rate	by	using	Natural	Hedge	Method	to	plan	the	time	of	payments.	In	addition,	financial	
institutions also provide Forward Contract so the company can well-manage this risk. The company should update 
news related to financial market and open foreign currency account or FCD in US Dollar to minimize the risk from 
fluctuations in the exchange rate.
 3. THE RISK OF RELIANCE ON MAJOR CUSTOMERS AND EXPORT MARKET IN JAPAN
  In recent years, a subsidiary - Premier Canning Industry Co., Ltd. (PCI), which exports tuna and pet food 
to	Japan,	has	been	affected	by	the	financial	crisis,	especially	when	the	Japanese	government	announced	to	devalue	
Japanese	Yen	which	caused	import	margins	decreased.	
  THE PREVENTIVE METHODS FOR THIS RISK
	 	 The	company	should	reduce	reliance	on	major	customers	in	Japan	by	expanding	goods	to	customers	
in other countries, including developing the company’s own brand to be more solid strong as to mitigate the risks as 
mentioned above.
 4. THE RISKS RELATED TO THE INTERNATIONAL TRADE AGREEMENTS AND REGULATIONS.
  Entering into the international agreements or agreements signed between specific countries may not 
be	beneficial	 to	medium/small-sized	companies.	For	example,	signing	the	Japan	-	Thailand	Economic	Partnership	
Agreement, which tends to liberalize and facilitate on goods and services between countries, could affect the subsidiaries 
since the rule of origin under this agreement specifying that the tuna must be caught by Thai fishing vessels or fishing 
vessels registered as a member of IOTC (Indian Ocean Tuna Catching). 
  However, exercising rights under the rule of origin has been limited since there is no tuna over Thai 
territorial waters and tuna is one of the main raw materials of the company. As a result, it may impact the import sale 
margin	of	tuna	exported	to	Japan	by	subsidiaries	and	the	subsidiaries	may	not	fully	benefit	from	this	agreement.	Apart	
from	Japan,	trading	policies	and	measurements	of	EU	trade	agreements	are	strict.	The	EU	trading	policies	prohibit	
and ban illegal fishing and unreported and unregulated fishing. Therefore, it is significant that tuna imported to EU 
countries must be legally caught otherwise it cannot be imported to sell in EU countries.
  THE PREVENTIVE METHODS FOR THIS RISK
  The company has been developing business operational strategies to comply with laws and regulations 
as well as monitoring new laws and regulations and cooperating closely with government sectors such as Department 
of Fisheries and Department of Livestock Development. To prevent and reduce this risk, the company aims to expand 
its customer base to other countries such as European countries, Australia and U.S.A as well as uses more local raw 
materials and relies less on importing law materials from abroad.
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SHAREHOLDINGS STRUCTURE AND MANAGEMENT

SECURITIES AND SHAREHOLDING STRUCTURE 

 1. REGISTERED AND PAID-UP CAPITAL

  As at December 31, 2014, 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.
	 Nevertheless,	on	May	22,	2014,	the	Company	decreased	its	registered	capital	of	from	Baht	650,000,000	to	
598,245,300 by reducing the 51,754,700 repurchased and unsold shares. 
 2. SHAREHOLDERS

  1) TOP 10 SHAREHOLDERS 

   Details of the top 10 shareholders whose names are shown in the shareholder register as of 31 
December 2014 are as follows:

 NAME NUMBER SHAREHOLDING
  OF SHARES  %

1. Premier Fission Capital Co., Ltd.* 300,310,600 50.20
- Premier Fission Capital Co., Ltd. 295,410,600 49.38
-	 Mrs.	Vimolthip	Phongsathorn	 4,900,000	 0.82
2.	 Thai	N	V	D	R	Co.,	Ltd.	 42,606,090	 7.12
3.	 HSBC	(SINGGAPORE)	NOMINEES	PTE,LTD.	 36,173,900	 6.05
4. Deutsche Bank AG, Singapore (DCS) A/C Pangolin Asia Fund 23,463,600 3.92
5.	 MAYBANK	KIM	ENGSECURITIESPTE.	LTD.	 11,966,000	 2.00
6.	 NORTRUST	NOMINEES	LTD	–	NTGS	CL	AC	 11,382,625	 1.90
7.	 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED	 10,844,700	 1.81
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 
	 CORPORATION	LIMITED,	FUND	SERVICE	DEPARTMENT	 8,617,300	 1.44
9.	 Mr.Apisit	Panpruk	 7,117,200	 1.19
10.	 RBC	INVESTOR	SERVICES	TRUST	 6,454,300	 1,08
Total Majao Shareholders 458,936,315 76.71

*	 including	the	4,900,00	shares	owned	by	Mrs.	Vimolthip	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) : 35.58 
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 3) MAJOR SHAREHOLDERS WHO ARE RELATED PERSONS PARTICIPATING IN THE COMPANY 
MANAGEMENT ARE AS FOLLOWS:

 NAME TYPE OF BUSINESS RELATED PERSONS

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

 3. ISSUANCE OF OTHER SECURITIES 
  - None -

MANAGEMENT STRUCTURE

 1. BOARD OF DIRECTORS

  As at 31 December 2014, the Board of Directors consisted of 9 directors as follows:

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

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

*	 Remark:	 Mr.	 Suradej	 Boonyawatana	 and	Mrs.	 Pensri	 Dettingeng	 have	 been	 appointed	 as	 directors	 according	 to	 the	 Annual	
Shareholders	Meeting	2014	held	on	April	24,	2014	and	attended	every	Board	of	Directors	meeting	since	their	appointment.

	 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.
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  AUTHORIZED DIRECTORS

	 	 Mr.	 Vichien	 Phongsathorn,	 Mrs.	 Duangthip	 Eamrungroj,	 Mr.	 Somchai	 Choonharas,	 Mr.	 Suradej	
Boonyawatana	and	Mrs.	Pensri	Dettingeng	with	any	two	directors	of	the	five	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. Consider and approve major issues, such as policies, 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.
  3. Supervise the management to act in accordance with the approved policies, plans and budgets.
  4. Appoint a qualified person who does not possess the prohibited characteristics as specified in the 
Public Company Limited Act B.E. 2535 (1992), including any amendments thereof, and the securities and exchange 
laws, as well as 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.
  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 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, 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.



Annual Report 2014  Premier Marketing Public Company Limited 189

  2). Supervise and pursue the Company’s management in accordance with the policy, 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 2014, the management team consisted of 6 members as follows:

LIST OF MANAGEMENT TEAM POSITION 

Premier Marketing Public Company Limited

1.	Mr.	Somchai	Choonharas	 	 Managing	Director
2.	Mr.	Suthep	Vangtal	 	 Deputy	Managing	Director	-	Sales
3.	Mr.	Pornsak	Sinkanarak	 	 Deputy	Managing	Director	-	Marketing1
4.	Mr.	Choocheep	Auekarn	 	 Deputy	Managing	Director	
  - Personnel and Administration
5.	Mrs.	Somjai	Boonrawdchu	 	 Assistant	Managing	Director	
  - Accounting and Finance
6.	Miss	Malee	Sukareechai	 	 Assistant	Managing	Director	-	Marketing	2

P.M. Food Company Limited

Mr.	viphas	Jiraphas	 	 General	Manager

Premier Canning Industry Company Limited

Mrs.	Porntip	Saowapak	 	 Managing	Director

Premier Frozen Products Company Limited

Mrs.	Porntip	Saowapak		 	 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 MANAGING DIRECTOR

	 	 The	Managing	Director	has	the	authority	and	duty	to	carry	out	normal	business	practices	of	the	Company	
as assigned by the Board of Directors, which includes the following transactions or activities:
  1. Administer and/or manage the company’s daily activities.
  2. Develop and propose policies, plans and budget, organization structure and management authority 
for approval by the Board of Directors.
  3. Operate and manage the Company’s businesses according to the approved policies, plans and budgets.
	 	 4.	 Approve	budgeted	investments	of	an	amount	not	exceeding	10	Million	Baht	per	project	and	approve	
non-budgeted	investments	or	expenses	over	budget	of	not	more	than	2	Million	Baht	per	year.
  5. Develop the quality and effectiveness of the organization and personnel continuously.
  6. Act as the Company’s authorized person in effectively administering its businesses and affairs to 
achieve the intentions of its objectives, rules, policies, regulations, requirements, orders, resolution of the shareholders’ 
meeting and/or resolution of the Board of Directors’ meeting.
	 	 7.	 Monitor	and	maintain	the	corporate	image.
  8. Perform any other duty as assigned by the Board of Directors and/or Audit Committee.
	 	 However,	the	Managing	Director’s	administrative	power,	including	the	delegation	of	such	authority	to	
other	persons	as	deemed	appropriate,	excludes	the	administrative	power	or	authorization	that	empowers	the	Managing	
Director or the appointee to approve any transaction in which he/she or related persons may have conflicts of 
interests with the Company or its subsidiary, or any other transaction not carrying out under normal business practice. 
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The approval of such transactions must be proposed for consideration and approval from the Board of Directors’ 
meeting and/or the shareholders’ meeting as stipulated in the Articles of Association or by any relevant law.
 3. COMPANY SECRETARY

	 	 The	Board	of	Directors	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.
	 	 The	Board	of	Directors	appointed	Mr.	Teerapol	Juthapornpong	as	the	Corporate	Secretary	and	Secretary	
to the Board of Directors as from 21 February 2013 to replace the former Corporate Secretary and Secretary to the 
Board	of	Directors	who	retired.	A	profile	of	Mr.	Teerapol	Juthapornpong	 is	presented	 in	Profiles	of	Directors	and	
Executives.
 4. REMUNERATION OF DIRECTORS AND EXECUTIVES

  The Company has a policy to remunerate the directors and executives at a level that is appropriate 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. 
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  (1) MONETARY REMUNERATION 

   (A) REMUNERATION OF DIRECTOR

    The annual general meeting of shareholders for the year 2014, held on 24 April 2014, passed 
a resolution to pay remunerations to directors as follows :

Board of Directors
Meeting	Allowance
- Chairman 24,000 (Baht/time) 
- Directors 17,000 (Baht/person/time) 
Audit Committee
Meeting	Allowance
- Chairman 24,000 (Baht/time) 
- Directors 17,000 (Baht/person/time) 
Bonus     
- Chairman of the Board of Directors 330,000 (Baht/time)
- Chairman of the Audit Committee 330,000 (Baht/time)
- Directors 310,000 (Baht/person/time)
Other benefits - None -

 In 2014, 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’ TOTAL
   BOARD OF AUDIT PENSION
   DIRECTOR COMMITTEE (BAHT)

   
1.	Mr.	Vichien	Phongsathorn	 Chairman	 -	 -	 -	 -
2.	Mrs.	Duangthip	Eamrungroj	 Director	 -	 -	 -	 -
3.	Mr.	Somchai	Choonharas	 Director,
	 	 Managing	Director	 -	 -	 -	 -
4.	Mr.	Suradej	Boonyawatana	 Director	 -	 -	 -	 -
5.	Mrs.	Pensri	Dettingeng	 Director	 -	 -	 -	 -
6.	Mr.	Katiya	Greigarn	 Independent	Director	 67,000	 166,000	 330,000	 563,000
  and Chairman of the
  Audit Committee
7.	Mr.	Wichai	Hirunwong	 Independent	Director	 67,000	 118,000	 310,000	 495,000
	 	 and	Member	of	the
  Audit Committee 
8.	Miss	Naengnoi	Chai-onnom	 Independent	Director	 67,000	 118,000	 310,000	 495,000
	 	 and	Member	of	the
  Audit Committee
9.	Mrs.	Nangnoi	Bunyasaranand	 Director	 67,000	 -	 310,000	 377,000	

Total     1,930,000

Remark : * executive director, do not receive remuneration
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   (B) EXECUTIVES

    In 2014, the Company remunerated the executives in the form of salary and bonus as follows:

 REMUNERATION 2014
  NO. OF EXECUTIVES REMUNERATION(BAHT)

Salary and bonus 7 27,477,448.60

  (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 being at the rate 5 per cent of the salary. In 2013, the Company made contributions to 
the provident fund for a total of 7 executives, totaling 1,123,086 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,	PMF	and	
PCI paying 400,000 Baht per month while PFP paid a monthly fee of 22,500 Baht. 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. 
 5 PERSONNEL

  The company determines compensation and employee benefit that are consistent with the results of 
the company performance on December 31, 2014. have a total of 352 employees. In 2013, the Company paid total 
remuneration of 186 million Baht to its employees, which included salary, overtime pay, cost of living allowance, rewards, 
financial support, social security contribution, provident fund contribution, etc. The subsidiaries paid compensation to 
employees same as the company totaling 169 million baht.
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  With respect to the promotion of the annual remuneration, the Company has the policy to take care of 
employees by promoting their remuneration on a yearly basis not exceeding the inflation rate but not less than the 
average market remuneration when compared to the similar industry.

 NUMBER OF EMPLOYEES AND PM PMF PCI PFP TOTAL
 REMUNERATION IN 2014 (SUBSIDIARY) (SUBSIDIARY) (SUBSIDIARY)

Executives	 -	Male	(persons)	 5	 1	 -	 -	 6
 - Female (persons) 2 - 1 - 3
Operation and support staff
	 -	Male	(persons)	 164	 87	 62	 3	 316
 - Female (persons) 181  220 187 8 596
Total (persons) 352 308 250 11 921
Employee Remuneration 186 98 68 3 355
(Million	Baht)

 HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT POLICY

 The Company has a policy to continuously promote and development all levels of personnel by preparing 
the	guideline	of	human	resources	development	in	consistence	with	5	Core	Values	of	the	Company	and	direction	of	
business growth. The guideline and the implementation are as follows:
  1) 4 STEPS FOR PM DEVELOPMENT PROGRAM:

	 	 	 •	 BDP:	Basic	Development	Program	for	staff	level
	 	 	 •	 SDP:	Supervisory	Development	Program	for	head	of	staff	level
	 	 	 •	 LDP:	Leadership	Development	Program	for	manager	level
	 	 	 •	 EDP:	Executive	Development	Program	for	department	manager	and	beyond
  Accordingly, this is in accordance with the visions and corporate value of the Company with a focus 
of integrated business operations in an attempt to create balance between the business operations, employees and 
society.
  2) COMPETENCY DEVELOPMENT

  With respect to preparation for readiness of the personnel in response to the core policy of the Company, 
the Company gives precedence to the human resources development of all levels in accordance with the following 3 
main guidelines:
   2.1 ) CORE COMPETENCY

	 	 	 	 (Core	Value)	Employees	have	been	developed	and	instructed	in	terms	of	behavior,	belief	and	
attitude in the directions which respond to and support the achievement of the shared corporate value of the Company 
with an emphasis on the integrated business operation in an attempt to create balance for the business, employees 
and society in accordance with the business operation philosophy “Business Growth, Employees’ Stability, Social 
Sustainability	and	Corporate	Core	Value”.
   2.2) MANAGERIAL COMPETENCY

    Skills and capability in managerial competency are deemed necessary and considered a tool 
which is important for senior level employee, directorship and management to which the Company gives an importance 
by determining the guideline of development in accordance with the current and future situations, as such that the 
management has an adequately efficient tool to lead the organization and teams to achieve the philosophy, visions 
and the corporate core value. 
   2.3) FUNCTIONAL COMPETENCY

    Individual employee with each individual function will be equipped with knowledge, skill and 
competency development in accordance with their tasks so that they can perform their duty in their maximum efficiency 
and capability to achieve the effectiveness of their work with the similar professional standards.
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    In 2014, the Company scheduled the Key Performance Indicators (KPI) training time table 
subject to individual department. The training plan of knowledge development of 12 hours for individual employee, 
which consisted of both internal and external trainings in various course titles as follows:

 TYPE OF COMPETENCY COURSE TITLE NUMBER OF HOURS NUMBER OF
   /TRAINING PARTICIPANTS
   /PARTICIPANTS

Core Competency - New employees orientation 3 76
 - Risk management strategy 12 32
	 -	Value	of	quality	delivery	 3	 326
 - CSR report writing 6 59
 - CSR For Director Program 3 14
 - iCSR report writing 6 18
 - Sustainable CSR management 12 2
 - CSR report preparation (Workshop) 12 2
 - Development of CST practitioner skills 12 2
  (workshop)
 - Application of ISO9001:2008 6 50
  quality system for works
Managerial	Competency	 -	Corporate	knowledge	management	 6	 41
 - Head of staff development 48 25
	 	 (	4	Steps	to	be	a	GREAT	for	Supervisor	PM	)
	 -	Capital	Market	Leader	Program		 30	 1
Functional Competency - Excellent sales representatives 6 37
 - Professional sales support 6 45
	 -	Main	customer	sales	management	 6	 34
 - Border sales strategy structure 30 1
	 -	Digital	Online	Marketing	 12	 25
 - New food products marketing plan 12 2
 - Quality service standards management 6 2
	 -	Social	Media	marketing	plan	 3	 2
 - Central Online Shopping 3 2
 - Doubtful debt and debtor management 6 2
  techniques 
 - Focus on financial report standards and  6 1
  interesting accounting issues 
 - Standard Accounting Practice Guideline 6 1
  No. 12: Income tax 
 - Items to be added in tax invoice, 3 2
  debit note and credit note 
 - Employee recruitment and retention strategy 6 1
 - HR lessons for new HR specialists 6 1
 - Proactive service towards excellence 6 1
 - KPI and purchasing and procurement 6 1
  evaluation 

  The overall operation of the 2014 employee training plan suggests that individual employees received 
18.30 hours of trainings in accordance with the requirement. 
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  3) KNOWLEDGE MANAGEMENT

   In the operation of 2014, the Committee of Sustainable Operational System Development had a 
resolution to utilise the ISO 9001:2008 standards for the corporate management. This system has been implemented in 
December	2014	and	the	application	of	its	certification	will	be	filed	within	July	2015.	Accordingly,	each	department	has	
prepared its operational procedure documents in all aspects in accordance with the document preparation standards. 
The benefit of the operational procedure documents preparation is one fundamental step which transfers to the 
corporate knowledge management. In addition, this is to systematically exchange learning and pass on the corporate 
knowledge throughout the organization.
  4) PREPARATION OF CAREER PATH AND SUCCESSION PLAN

   In order to prepare the quantitative and qualitative readiness of individual employees for individual 
development plan in 2014, the Company managed to prepare the competency and career path and succession plans 
for	individual	employees	of	Premier	Canning	Industry	Co.,	Ltd.	Meanwhile,	the	Company	is	preparing	such	plans	of	
2014	for	Premier	Marketing	Pcl.,	which	will	be	finished	in	May	2015.	MF	Food	Co.,	Ltd.	already	planned	to	prepare	
such plans of 2014. When all subsidiaries finish their career path and succession plans, they will begin their individual 
employee development in accordance with the competency of individual positions and employees afterwards.
  5) RE-PROCESS & IMPROVEMENT

   In support of the 5 S Slogans and suggestion activities as fundamental tools for improvement and 
development and reduction of operational redundancy: 
   - In the 2014 operational results, the Company promoted and adopted the 5 S Slogans and 
Suggestion System for operational improvement as a supportive tool to achieve the strategic plan in the entire 
organization and departments i.e. preparation of the Automatic Sale Order Process for faster accounting closure of 
the sale department.
   In addition, there is a program of employee caring with respect of the Happy Employee Principle. The 
Company accentuates the importance of taking care of employees as substantial interested parties with an emphasis on 
the management employees to collaboratively create warm corporate culture and generosity among each another and 
attachment of “family members” in order to bring about happy working atmosphere through the “Happy Workplace” 
Project under the concept: “Happy Work Place” under “the Happy 8” Project as an operational tool.
	 	 	 •	 Happy	Body,	activity	for	health:	the	Company	organizes	a	yearly	medical	check-up	program	
for every employee to detect health problem and take care of good health and provide knowledge on taking of health 
as well as organizing a heath award contest of the year. 
	 	 	 •	 Happy	Relax:	the	Company	organizes	this	sports	activity	in	which	employees	participate	for	
physical exercise. At present, there are a badminton club, football club, aerobic dance and yoga club. The Company 
gives partial financial supports for employees.
	 	 	 •	 Happy	Family,	an	activity	to	create	relationship	in	family	and	give	an	opportunity	to	employees	
to join this project together and learn in accordance with the King’s speech (family trip) by bringing employees and 
their families to visit the King’s projects at Suan Chittralada to appreciate artistic art of the Kingdom at the Royal Arts 
and Crafts Center at Ananda Samakkhom Thorne Hall.   
	 	 	 •	 Happy	Heart,	an	activity	that	creates	kindness	and	generosity	among	colleagues	through	the	
“Smiling Heart” Project where the dearest department was voted. 
	 	 	 •	 Happy	Society		
    Inside society: A good activity to build a good online community for communication among 

the employees within the company, where a Facebook account is open for exchange of news 
whereby employees bring about good relationship, generosity for each another.

    Outside society: A society that promotes volunteering mind of the sales representatives in other 
provinces to visit the scholars of the Yuwapat Foundation in other provinces.
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	 	 	 •	 Happy	Money,	activity	promoting	knowledge,	debt	management	and	pre-retirement	saving	for	
employees along with personal income tax consultancy service. 
	 	 	 •	 Happy	Brain,	activity	promoting	sharing	of	knowledge	 initiated	by	 the	management	sharing	
knowledge from books to employees in the meetings and book corners for employees for book reading.
	 	 	 •	 Happy	Soul,	activity	creating	mind	calmness	by	inviting	Buddhist	monks	to	give	sermon	about	
application of Buddhist principles in work to bring about faith in Buddhism and morals to live the life.
  PLANS/GUIDELINES FOR HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN 2015

  For continuity and sustainability of human resources development, the Company gives importance to the 
following guideline:
  1. In the application of knowledge management in every operational procedure to create exchange 
of learning and transfer of knowledge in the whole organization and security for continued operation, the Company 
has appointed the Sub-Committee for Sustainable Operational System Development to determine the direction of 
mechanism and transfer of knowledge.
  2. To prepare the quantitative and qualitative readiness of human resources to adequately supply the 
needs and quality of individual employee development program, the Succession Plan and Competency policy and 
framework have been clearly determined by the Company and subsidiaries as follows:
  The Succession Plan and Competency Framework of 2015:
  Step 1 Consideration on main departments and positions in need of replacement plan preparation
  Step 2 Specification on main position and monitoring of the main competency of the main positions
  Step 3 Analysis on proficiency and competency of successors
  Step 4 Preparation of curriculum consistent with the individual employee development program

 COMPANY STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP4

 PCI   Nov. 57 - Feb. 58  27 Position
	 PM	 	 Nov.	57	-	May	58	 	63	Position
	 PMF	 Nov.	57	-	May	58	 	19	Position

  3. Human resources development guideline focuses on 3 aspects including core competency, managerial 
competency and functional competency with determination on the goal of the development not less than 12 hours/
person/year.
  4. Re-process and improvement has been continuously adopted in accordance with the 5 S Slogans 
and suggestion activities as fundamental tools of development and reduction of operational redundancy.
  5. For improvement of the operational efficiency of 2015, the Company determines that it is the year 
of ISO:9001 quality system development along with preparation of the operational manual in the entire organization as 
follows:
	 	 	 Training/Preparation	and	document	system	revision		 Jan.-Feb.	2015
	 	 	 Consultancy	on	preparation		 	Mar.-Apr.	2015
	 	 	 Document	preparation	 	Mar.-May	2015	
	 	 	 Announcement	on	the	system	application/Internal	Audit	 Jun.	2015
	 	 	 System	revision/Application	for	certification		 	Jul.	2015
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  6. In order to take a good care of employees for their well-being, the Company gives importance to 
taking care of employees as important stakeholders with a focus of their participation in full corporate culture creation 
with warmth, generosity among each other and attachment as “family members”. This is also to crate collaborative 
working atmosphere through the “Happy Workplace” Project including:
   6.1 “Happy Body & Relax” to promote physical exercise and provide widespread knowledge of 

physical exercise and nutrition along with the “Healthy and Happy Life” in the entire organization.
   6.2 “Happy Heart” to organize the “Good-Hearted Employees for Society” contest/promotion.
   6.3 “Happy Society”	to	organize	the	creation	of	“PM	Social	Network”	in	order	to	create	love	and	

attachment, generosity among employee and support strength in society.
   6.4 “Happy Money” to organize the promotion of savings with knowledge and campaign for money 

spending knowledge and understanding for employees through the “Savings for Happy Life” 
Project. 

   6.5 “Happy Brain” to organize a learning and knowledge exchange program through the “Book 
Corners for Happy Employees”.

   6.6 “Happy Soul” to organize communication and transfer of the concept “Buddhist Principles for 
Happy Life”.

   6.7 “Happy Family” for children of employees for closeness and being part of the organization by 
organizing a useful participation program for employees’ children through the “Good Family 
for Happy Life”.

  7. Respect of moral principles and ethics to promote and participate in activities in accordance with 
the good Thai principles and social and environmental activities in respect to practices in accordance 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.
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   1.2.2 The Company has provided information as to the date, time, venue and agenda of the 
meetings. Each agenda item of the shareholders’ meeting is set as individual subjects and the objective and rationale 
of each agenda item is clearly defined. Adequate information is provided for decision-making as follows: 
    a. Agenda for appointment of directors
     1) Preliminary information of the nominated person, such as title, name, age, type of 

director, educational background, experience, etc.
     2) Positions held in other companies with clear details of any company that may potentially 

have a conflict of interest with the Company. 
     3) Nomination criteria and procedures (in the case of appointment of a new director).
     4) Number of years in position and performance during the period as director (in the 

case of reappointment of directors).
     5) Approved by the Board of Directors serving as the Nominating Committee.
     6) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to 

cast their vote.
    b. Agenda to consider the remuneration of directors
     1) Amount and form of remuneration by position or responsibilities of the directors.
     2) Directors’ remuneration policy.
     3) Criteria and procedures for determining remuneration.
     4) Other benefits received as director (presently the directors do not receive any other 

benefit apart from meeting allowance and annual bonus).
     5) Approved by the Board of Directors serving as the Remuneration Committee.
     6) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to 

cast their vote.  
    c. Agenda to appoint the auditor and determine the audit fee.
     1) Name of the auditor and the audit firm.
     2) Experience and competence of the auditor.
     3) Independence of the auditor.
     4) Years of service to the Company (in case of appointment of the current auditor) or 

reason for the change of auditor (in case of appointment of a new auditor).
     5) How the suitability of the audit fee together with other fees of the auditor is determined.
     6) Approved by the Audit Committee.
     7) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to 

cast their vote.
    d. Agenda on dividend payment
     1) Dividend policy.
     2) Actual amount to be allocated compared with the policy.
     3) Reason why dividend payment does not conform to the policy.
     4) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to 

cast their vote.
    e. Agenda to consider material matters of the Company, such as capital increase/decrease, 
amendment of regulations, business sale/dissolution/transfer/merger, etc.
     1) Details of the matter proposed.
     2) Objective, reason or necessity.
     3) Impact on the Company and its shareholders.
     4) The opinion of the Board of Directors is sufficient and clear for the shareholders to 

cast their vote.
  1.3 The Board of Directors facilitates shareholder participation and voting in meetings and refrains from 
any action that could limit the opportunities of the shareholders to attend the meeting. The procedures for attending and 
voting should not be complicated or too costly for shareholders, and the meeting location should be easily accessible.
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  1.4 The Company provides the shareholders with an opportunity to send their questions prior to 
the meeting date, by clearly determining the criteria for submission of questions in advance and duly informing 
the shareholders along with the delivery of the notice to the shareholders’ meeting. In addition, the Company also 
disseminates the criteria for submission of questions in advance on its website. The Board of Directors has prescribed 
the procedure for screening the questions submitted in advance and requires that the Company to provide answers to 
the shareholders in advance, as well as inform the shareholders’ meeting. The details of the procedure are as follows: 
   1.4.1 The Company provides shareholders with the opportunity to submit questions related to 
the meeting agenda to the Board of Directors in advance throughout the submission period. As for the general meeting 
of shareholders, the Board will gather the questions until December 31 of the calendar year preceding the meeting 
date. The Company adheres to the following guidelines:
    1) Clearly determine the criteria for submission of questions in advance.
    2) Inform the shareholders along with the delivery of the notice to the shareholders’ meeting.
    3) Prescribe procedures for advance submission of the questions, such as allowing the 

shareholders to send the questions through the Company’s website, by email or by post 
to the Board of Directors.

    4) Set the submission period for advance submission of the questions prior to the date of 
the shareholders’ meeting.

    5) Prescribe the procedure for screening the questions submitted in advance by the 
shareholders for consideration of the Board of Directors in answering those questions. 

    6) The Company answers the questions for the shareholders in advance of the meeting date.
    7) The Company answers the questions for the shareholders on the day of the meeting.
    8) The Company informs the shareholders’ meeting of the questions submitted in advance 

by the shareholders and the answers to such questions.
  1.5 The Board of Directors encourages shareholders to use proxy forms on which they can specify their 
votes and proposes as an option at least 1 independent director for shareholders to appoint as their proxy.
 2. PROCEDURES ON THE SHAREHOLDERS’ MEETING DATE

  2.1 The Board of Directors encourages the use of technology with the shareholders’ meetings, including 
registration of the attending shareholders and vote counting and reporting, so that the meeting can be conducted 
quickly, accurately and precisely.
	 	 2.2	 Directors’	Attendance	at	Shareholders’	Meetings
   2.2.1 All directors should attend the shareholders’ meetings.
   2.2.2 In the case where nor all the directors can attend, at least the following persons must 
attend the shareholders’ meetings:
    1) Chairman
	 	 	 	 2)	 Managing	Director
    3) Chairman of the Audit Committee.
   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 
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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 2014, the Company held the meeting 
on	April	24,	2014	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 157 shareholders attended the meeting 
in person and by proxy or 67.6448% of the total number of subscribed shares after deduction of treasury stock. The 
meeting	was	attended	by	7	directors	comprising	the	Chairman,	Chairman	of	the	Audit	Committee,	Managing	Director	
and 4 other directors. In addition, the Company’s senior management, Corporate Secretary and external auditor also 
joined the meeting.
   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 2014, 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 the fourth consecutive year.

  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.
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   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.
  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.
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 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.
   At the general meeting of shareholders for the year 2014, 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.

  CHAPTER 3 THE ROLE OF STAKEHOLDERS

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

  1.1 The Board of Directors has set the policy on the treatment of each stakeholder group together with 
implementation measures that are in effect. The policy has been announced and there are measures related to fair 
treatment that ensures that the Company and its value chain are responsible for the stakeholders as follows:
  1) SHAREHOLDERS

	 	 	Perform	duties	with	integrity,	transparency	and	for	the	benefit	of	the	Company	and	its	shareholders;	
manage	the	Company’s	operations	cautiously	and	carefully	in	order	to	prevent	any	damages	to	the	shareholders;	refrain	
from	seeking	personal	gains	for	oneself	or	related	persons	by	exploiting	any	non-public	information	of	the	Company;	
and refrain from any action that might cause conflicts of interest with the Company, including the divulgence of any 
confidential information of the Company to outsiders, especially its competitors.
  2) EMPLOYEES

   The Company recognizes the importance of its employees as valuable assets and has treated all 
employees equally and fairly based on human rights principles without discrimination of skin color, race, sex or religion 
and without the use of child or illegal labor. The Company has compensation and remuneration policies that are based 
on the principles of fairness, which are appropriate for the job description, responsibilities and competency of each 
employee and are comparable with other companies within the same industry. The Company also has a policy for the 
continuous development and promotion of knowledge and competency for the employees to develop their skills and 
abilities for career advancement.
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   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, 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 conducts its business ethically and transparently with fair competition with its 
competitors, competes under the rules of fair business competition, refrains from seeking confidential information of 
the business competitors through dishonest or improper means, and refrains from discrediting competitors through 
slandering or take any action without the truth and unjustifiably.
  6) COMMUNITIES/SOCIETY

   The Company has set the rules for the treatment of communities and society in its Code of Conduct 
for use as a guideline for practice by all employees as follows:
   1) Support activities that are beneficial to the communities and society as a whole and build a 

good relationship with the communities in which the Company’s place of business is located.
   2) Comply or ensure compliance with relevant laws and regulations.
   3) Refrain from supporting or participating in transactions with any persons that are detrimental 

to the communities and society.
   4) Pay attention to and be responsible for rectifying any danger that society is apprehensive of 

that may have been caused by the Company’s products/services or business operation.
   5) Participate in the improvement of quality of life, build a harmonious society, develop virtue 

and morality, preserve good traditions, and instill a strong sense of social responsibility and 
volunteerism among the employees.

  7) ENVIRONMENT

   1) Refrain from any action that may damage the natural resources and the environment.
   2) Comply or ensure compliance with laws and regulations related to the environment.
   3) Refrain from supporting or participating in transactions with outside persons that threaten the 

environment as a whole.
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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	2014,	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	2014,	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. The Company has adjusted employees’ contributions rate and provident fund saving rate to be 
higher for employees to be secured in the future and give opportunities for employees to determine the saving rate 
to be in line with their income base, especially employee with low income. This will motivate all employees to save 
money through provident fund, which is effective from the year 2015 onwards.
  3. In 2014, the Company does not have any violation against labour law, employement 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 responsiblity in 
a seperated issues from the annual report. By using The Stock Exchange of Thailand’s corporate social responsiblities 
guideline, under the vision, mission and Premier Group philosophy which is “The Premier Business, The Premier People, 
The Premier Society” and practice in accordance with the Global Reporting Initiatives (GRI) guideline. All of which are 
disclosed on the Company website.
	 	 5.	 Moreover,	on	April	4	th,	2014	the	company	has	been	certified	as	a	member	of	Thailand’s	Private	
Sector Collective Action Coalition Against Corruption. This shows that the Company has policy and system to protect 
against fraud and corruption. The Company then passed on the aforementioned policy to the subsidiaries to determine 
the principle, regulation and communication.
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  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 
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:
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	 	 	 (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);
   (22) Annual investor relations plan.
  In 2014, 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	26,	2014.	There	were	also	company	visits	where	the	
Company’s management met with analysts, local and foreign institutional investors and retail investors. 6 conference 
calls were held with analysts and investors. In addition, the Company replied to email and telephone queries regularly 
and equally.

  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.
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   1.2.2 Disclose the name, history, qualifications, experience and shareholding in the Company of 
the directors in order to show that the Board has the knowledge, skills, characteristics and experience that are useful 
to the Company in the annual report and on the Company’s website.
   1.2.3 Disclose clearly in the annual report the directors representing the shareholders / non-
executive directors / independent directors / executive directors.
  1.3 The Board is appropriately sized and is composed of persons with sufficient knowledge, experience 
and skills to perform their duties efficiently. The Board is composed of at least 5 but not more than 12 directors.
  1.4 The Board consists of independent directors who can independently comment on the performance 
of the management in the number prescribed in the notification of the Securities and Exchange Commission (SEC). 
  1.5 The proportion of directors is in accordance with the director nomination process, which is mainly 
based on the criteria of knowledge, competency and suitability of the person to be appointed as a director rather than 
on the criteria on proportion of investments.
  1.6 The Company takes into account the benefits to corporate management according to the director 
nomination process set by the Company rather than the number or proportion of independent directors.
  1.7 The Board of Directors has determined the tenure of each term of office but has not set the limit on 
the number of consecutive terms in office.
  1.8 The Board considers the qualifications of the person to be appointed as an “independent director” 
to ensure that the independent directors of the Company are truly independent and are appropriate for the specific 
nature of the Company. Their independence must at least be in accordance with the criteria set by the Securities and 
Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET).
  1.9 The continuous tenure of the independent director will be beneficial to the corporate management 
and business operations of the Company. In addition, the search for a competent person to serve as independent 
directors cannot be implemented immediately.
	 	 1.10	The	Chairman	of	the	Board	and	the	Managing	Director	have	different	roles	and	responsibilities.	The	
Board	has	clearly	defined	the	roles	and	responsibilities	of	the	Chairman	and	the	Managing	Director	and	has	recruited	
different	persons	to	hold	the	positions	of	Chairman	and	Managing	Director	so	that	neither	person	has	unlimited	power.	
	 	 1.11	The	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.
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 3. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD

  3.1 The Board’s duties and responsibilities should include the following matters:
   1) Consider and approve key matters on the Company’s operations, such as the vision and mission, 

strategy, financial targets, risks, plans, budget, etc.
	 	 	 2)	 Monitor	and	ensure	efficient	and	effective	 implementation	by	the	management	of	approved	

policies and plans.
   3) Internal control and risk management, including the process for receiving and handling complaints.
   4) Ensure long-term business continuity, including employee development plan and succession plan.
  3.2 The Board of Directors has determined in writing a corporate governance policy for the Company 
as follows:
   1) The Board has determined and approved a written corporate governance policy.
   2) Communicate to everyone in the organization for their understanding.
   3) Have method to encourage everyone in the organization to comply with the corporate governance 

policy.
   4) Assess compliance to the corporate governance policy and review the policy at least annually.
  3.3 The Board of Director promotes the preparation of a written code of conduct so all directors, 
executives and employees will understand the ethical standards the Company uses in its business operations and 
seriously monitors compliance with the code.
  3.4 The Board of Directors considers any conflict of interests thoroughly. There should be clear guidelines 
on the approval of transactions with possible conflicts of interest, which is chiefly for the best interests of the Company 
and all its shareholders. Persons with vested interests should not participate in the decision-making process. The 
Board should also monitor compliance with regulations regarding the procedures for and disclosure of information on 
transactions that may have conflicts of interest to ensure accuracy and completeness.
  3.5 The Board of Directors ensures that internal control systems for financial reporting and compliance 
with regulations and policies are in place. The Board has assigned a person or a department that is independent to 
audit such systems and to review the main systems at least annually, as well as disclose the review results in the 
annual report. 
  3.6 The Board has established a risk management policy covering the whole Company and has assigned 
the management to implement the policy and regularly report to the Board. The risk management system is review or 
the effectiveness of risk management is assessed at least once a year with the results disclosed in the annual report, 
and whenever, there is a change in risk level, which includes focusing on early warning signs and unusual transactions.
  3.7 The Board of Directors or Audit Committee should provide its opinion on the adequacy of the 
Company’s internal controls and risk management systems in the annual report.
  3.8 The Board of Directors has set clear procedures for whistle-blowers or stakeholders through its 
website or directly to the Company or report directly to the Company. The Board has assigned the Corporate Secretary 
as the recipient and handler of complaints from the stakeholders. The procedures and channels for filing complaints are 
disclosed on the Company’s website and annual report. The Company has mechanisms for whistle-blower protection 
and compensation measures in the case stakeholders receive damages from the Company’s violation of their legal 
rights.
  3.9 The Board of Directors has mechanisms for governing its subsidiaries in order to protect the benefits 
from its investment. The Board is responsible for determining the suitability of persons to be appointed as directors of 
the subsidiary companies in order to ensure that its management complies with the policies of the Company and that 
various transactions are executed correctly according to securities and exchange laws and notifications of the SET.
 4. BOARD OF DIRECTORS’ MEETINGS

  4.1 The Company sets the schedules and agendas of the Board of Directors’ meeting in advance and 
notifies each director of the schedule so that all directors can manage time to attend the meetings.
  4.2 The number of Board meetings should correspond with the duties and responsibilities of the Board 
and the nature of business of the Company. In the case the meetings are not held monthly, the Company will send a 
performance report to the directors for the months in which there was no meeting so that they can continuously and 
timeously supervise and oversee the performance of the management.
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	 	 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 Subcommitteee 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.
  5.2 Evaluate the committee and Subcommitteee 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.
   In 2014, 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
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   Evaluation Topics consisted of 6 main topics, which are
     1. Structure and qualification of the Board
     2. Roles, duties and responsiblity of the Board
		 	 	 	 3.	 Board	Meeting
     4. Duties of Directors
     5. Relationship with the management devision
    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 perfomance evaluation of the 
entire comittee 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.
  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.
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    In 2014, the Directors have attended seminars and training courses of the Thai Institute of 
Director (IOD) as follows:

 NO. NAME POSITION 2014 TRAINING COURSES DURATION  
     (DAY)

 1 Dr. Katiya Greigarn Independent Director - Anti-Corruption for Executive Program 1/2
   and Chairman of the  (ACEP) Course, Batch 9/2014
   Audit Committee  
	 2	 Mr.	Wichai	Hirunwong		 Independent	Director	 -	 Anti-Corruption	for	Executive	Program	 1/2
	 	 	 and	Member	of	Audit	 	 (ACEP)	Course,	Batch	9/2014
   Committee  
	 3	 Miss	Nangnoi	Chai-Onnom	 Independent	Director	 -	 Anti-Corruption	for	Executive	Program	 1/2
	 	 		 and	Member	of	Audit	 	 (ACEP)	Course,	Batch	9/2014
   Committee  
	 4	 Mrs.	Duangthip	Eamrungroj		 Director	 -	 Family	Business	Governance	for	
     Sustainability Course, Batch 1/2014  1/2
	 5	 Mrs.	Nangnoi	Bunyasaranand		 Director	 -	 Anti-Corruption	for	Executive	Program
     (ACEP) Course, Batch 9/2014 1/2
	 6	 Dr.	Somchai	Choonharas	 Director	and	Managing	 -	 Anti-Corruption	for	Executive	Program	 1/2
   Director  (ACEP) Course, Batch 9/2014 
	 7	 Mr.	Suradej	Boonyawatana	 Director	 -	 Anti-Corruption	for	Executive	Program	 1/2
     (ACEP) Course, Batch 9/2014
    - Role of the Chairman Program (RCP) 2
     Course, Batch 34/2014 
	 8	 Mrs.	Pensri	Dettingeng	 Director	 -	 Director	Certification	Program	(DCP)	 6
     Course, Batch 197/2014 

 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, 2014, the Audit Committee comprised 3 members:

 NAME POSITION MEETING/TOTAL NUMBER OF  
   MEETINGS(TIMES)

1.Mr.	Katiya	Greigarn	 Chairman	of	the	Audit	Committee	 8/8
2.Mr.	Wichai	Hirunwong	 Member	of	the	Audit	Committee	 8/8
3.Miss	Naengnoi	Chai-onnom	*	 Member	of	the	Audit	Committee	 8/8	

* Is a person with sufficient knowledge and experience to verify the creditability of the financial statements. 

	 In	2014,	the	audit	committee	has	a	total	of	8	meetings,	consisted	of	Quarterly	Audit	Committee	Meeting,	4	
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.
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	 Mr.	Teerapol	Juthapornpong,	the	Company	Secretary,	act	as	the	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	committe.	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:

	 	 	 •	 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, which the Board must proposed to the shareholders’ meeting for 
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approval. The Board will also consider the criteria and process for nomination of persons with appropriate qualifications 
and/or persons with necessary skills 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, on January 27, 2014 the Compay has appointed committee and subcommitteee in various aspects, 
which are as follow:

SYSTEMS DEVELOPMENT FOR 
SUSTAINABILITY COMMITTEE

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY AND

ENVILONMENT MANAGEMENT
SUB- COMMITTEE

RISK MANAGEMENT
SUB-COMMITTEE

ANTI CORRUPTION 
MANAGEMENT

SUB-COMMITTEE

AUDIT COMMITTEE

INTERNAL CONTROL

 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. Mrs. Somjai Boonrawdchu 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
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 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.	Mrs.	Saowaluk	Prakalkul	 Member
9.	Mr.	Thawatchai	Tulabadee	 Member
10.	Mr.	Natthaphong	Puvngburee	 Secretary	Committee

 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. 
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 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	Reponsibility	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.	Miss.	Jutamart	Rattanajaroen	 Member
8.	Mrs.	Natchayaporn	Kalumpavanit	 Member
9.	Miss.	Chalad	Pusrirat		 Member
10.	Miss.	Pattama	Sriariyanun	 Member
11.	Miss.	Sirintra	Arkkaleephan	 Member
12.	Miss.	Passarat	Buranasantikul	 Member
13.	Mr.	Natthaphong	Puvngburee	 Secretary	Committee
 CSR – HAPPY 8
14.	Mr.	Thanakrit	Trakarnkitkul	 Member
15.	Mrs.	Pitchkarn	Wongsri	 Member
16.	Miss.	Wattana	Sirisilp	 Member
17.	Miss.	Kanyarat	Naungplee	 Member
18.	Mr.	Prateep	Prachnban	 Member
19.	Miss.	Wijitraporn	Thanee	 Member
20.	Mr.Yingyot	kapatiyanon	 Member
21.	Mr.	Wisawa	Wongpaitoon	 Secretary	Committee

 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 organisation 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.
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 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.	Somkiat	Chunhavanit		 Member
5.	Mr.	Somwang	Phongwatanatham	 Member
6.	Mr.	Paitoon	Prapapansiri		 Member
7.	Mrs.	Supaporn	Thanapingpong		 Member
8.	Miss.	Suthisa	Klakate		 Member
9.	Miss.	Siriporn	Krisomruam		 Member
10.	Miss.	Pairin	Wongitiyachot	 Member
11.	Mr.	Treera	Ketawatavorn	 Member
12.	Mr.	Thanapon	Ngamphisai		 Member
13.	Miss	Sopa	Sereeratanakit	 Member
14.	Miss.	Chalad	Pusrirat		 Member
15.	Miss.	Pavinee	Ritkriengkrai		 Member
16.	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	
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 3 independent directors. Currently, the Company has 3 independent 
directors.	(Mr.	Kattiya	Greigarn,	Mr.	Wichai	Hirunwong	and	Miss.	Naengnol	Chai-onnom)
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  The Company has defined an independent director as specified in the regulations of the Securities and 
Exchange	Commission	and	the	Stock	Exchange	of	Thailand	according	to	notification	Tor	Jor.	4/2552	of	the	Capital	
Market	Supervisory	Board	dated	February	20,	2009	regarding	the	qualifications	of	the	independent	director.	Independent	
director means a director who has the following qualifications:
	 	 1.	 Must	not	hold	more	than	1	per	cent	of	all	shares	with	voting	rights	of	the	Company,	 its	parent	
company, a subsidiary company, an affiliated company, major shareholder or a controlling person of the Company. 
This shall also include shareholding by related persons of the independent director. 
	 	 2.	 Must	not	be	or	have	been	either	a	director	with	management	authority,	an	employee,	staff,	consultant	
on retainer or a controlling person of the Company, unless relieved of such characteristics for not less than two years 
prior to appointment. Such prohibited characteristic shall not include independent directors who are former government 
officials or consultants to a government agency that is a major shareholder or a controlling person of the Company.
  3. Not being a person related by blood or by legal registration as a father, mother, spouse, sibling 
and child, including spouse of children of the executive, major shareholder, controlling person of the Company or any 
persons that has been nominated as an executive or controlling person of the Company or its subsidiary companies.
  4. Neither having nor used to having a business relationship with the Company, its parent company, 
subsidiary company, affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company in a manner which 
may impede his independent judgment. Neither being nor used to being a principal shareholder or a controlling person 
of any person having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, affiliated 
company, major shareholder or controlling person of the Company unless relieved of such characteristics for not less 
than two years prior to the date of appointment as an independent director.
   The business relationship under the first paragraph includes normal business transactions for rental 
or lease of immovable property, transactions related to assets or service or the granting or receipt of financial assistance 
through the receipt or extension of loans, guarantees, provision of asset as collateral, and other similar actions that 
result in the Company or its counterparty being subject to indebtedness payable to the other party of 3 per cent or 
more of the Company’s net tangible assets, or of 20 million Baht or more, whichever is the lower. The amount of 
such indebtedness shall be calculated according to the calculation method for the value of connected transactions 
specified	in	the	notification	of	the	Capital	Market	Supervisory	Board	concerning	rules	on	connected	transactions	mutatis	
mutandis. However, in the consideration of such indebtedness, any indebtedness that occurred during the course of 
one year prior to the commencement date of the business relationship with the same person shall also be included.
  5. Neither being nor used to being an auditor of the Company, its parent company, subsidiary company, 
affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company, and not being a principal shareholder, 
controlling person or partner of an audit firm that employs the auditors of the Company, its parent company, subsidiary 
company, affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company unless relieved of such 
characteristics for not less than two years prior to the date of appointment as an independent director.
  6. Neither being nor used to being a provider of any professional service, including legal counselor or 
financial advisor, who receives a service fee exceeding 2 million Baht per year from the Company, its parent company, 
subsidiary company, affiliated company, major shareholder or controlling person of the Company, and not being a 
principal shareholder, controlling person or partner of the provider of professional service unless relieved of such 
characteristics for not less than two years prior to the date of appointment as an independent director.
  7. Not being a director appointed as a representative of the Company’s director, major shareholder 
or shareholder who is related to the major shareholder.
  8. Not operate any business of the same nature as and is in significant competition with the business 
of the Company or its subsidiary company or not being a principal partner in a partnership or being an executive 
director, employee, staff, consultant on retainer or holding more than 1 per cent of all shares with voting rights of any 
other company operating a business of the same nature as and is in significant competition with the business of the 
Company or its subsidiary company.
  9. Not having any other characteristic that impedes the ability to render independent opinions with 
regard to the Company’s operations.
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 (2) DIRECTORS AND EXECUTIVES

  A. BOARD OF DIRECTORS

   In the selection of directors, the Company’s Board of Directors, excluding any director with conflicts 
of interest, will identify and select qualified candidates for nomination to the Board of Directors for its approval. The 
Board would then nominate the selected candidates to the shareholders’ meeting for election and appointment. 
The appointment of the Company’s directors will be in line with the criteria prescribed in the Company’s Articles of 
Association as follows:
   1. The Board of Directors of the Company will comprise not less than 5 members whose appointment 
has been approved by the shareholders’ meeting and not less than half of the directors must reside in Thailand.
   2. The shareholders’ meeting elects the directors according to the following criteria and procedures:
    (1) Each shareholder shall be entitled to one share to one vote.
    (2) Each shareholder must exercise all his votes under (1) above to elect one or more nominees 

to be directors but may not divide the votes among several nominees.
    (3) Nominees who receive the largest number of votes in descending order shall be elected 

as directors equal to the number of directors to be elected at that time. In the event of 
that the nominees elected in subsequent order receives equal votes and the number of 
directors to be elected at that time is exceeded, the chairman of the meeting shall cast 
the deciding vote.

   3. At every annual general meeting of shareholders, one-third of the directors shall retire. If one-
third is not a round number, the number closest thereto shall be the applicable number. 
    The directors to vacate office within the first and second year following company registration 
shall draw lots. In subsequent years, the directors serving the longest shall retire. The directors who retire by rotation 
are eligible for re-election by the shareholders.
   4. Any director who wishes to resign from office shall submit a letter of resignation to the Company. 
The resignation shall be effective on the date that the Company receives the letter. The director may notify the Registrar 
of his resignation.
   5. In the event that a position of director becomes vacant for any reason other than the end of 
the office term, the Board of Directors shall appoint any individual with the characteristics prescribed by law to be a 
new director at the next Board meeting, except if the remaining office term is less than 2 months. The replacement 
director shall hold office only for the remainder of the office term of the director whom he replaces.
    The resolution of the Board of Directors pursuant to the first paragraph must consist of votes 
of not less than three-fourths of the number of remaining directors.
   6. The shareholders’ meeting may remove any director from office before the end of term with a 
resolution of not less than three-fourths of the total votes of shareholders present and eligible to vote and altogether 
holding not less than one-half of the total number of all shares held by the shareholders present and eligible to vote 
at that meeting.
  B. AUDIT COMMITTEE

   The Board of Directors appoints at least 3 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.
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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.

  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.
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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 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	 Mrs	Chonlaros	Suntiasvaraporn	 1,600,000
	 2	 P.M.	Food	Co.,	Ltd	 Mrs	Chonlaros	Suntiasvaraporn	 840,000
	 3	 Premier	Canning	Industry	Co.,	Ltd	 Mrs	Chonlaros	Suntiasvaraporn	 880,000
	 4	 Premier	Frozen	Products	Co.,	Ltd	 Mrs	Chonlaros	Suntiasvaraporn	 440,000
 Total Remuneration Paid for the Audit  3,760,000

 (2) NON - AUDIT FEE

  NON AUDIT FREE
 ITEM COMPANY PAYING  NON-AUDIT SERVICE SERVICE PAID DURING PAYABLE IN 
     THE YEAR THE FUTURE

	 1	 Premier	Marketing	Public	Co.,	Ltd	 An	Observation	the	
   estruction of the inventory EY Office Ltd., 64,000 -

	 2	 P.M.	Food	Co.,	Ltd	 Compliance	with	 EY	Office	Ltd.,	-	 		 100,000
   conditions stipulated 
   in the investment
   promotion 
   certificate(BOI)  

  Non - Audit Fee   64,000 100,000

COMPLIANCE WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES IN OTHER MATTERS

 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. 
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 In order to treat all stakeholders equally and with fairness, the Company has set up channels for whistle-
blowing, complaints, suggestions or recommendations that indicate that the stakeholders are affected or are at risk 
of being affected by any action that may cause damages for all groups of stakeholders arising from its business 
operations or violation of laws, rules, regulations and the code of conduct by its employees, as well as behaviors that 
may indicate fraud, unfair treatment, or careless or reckless actions. Whistle-blowing or filing of complaints together 
with details and evidences can be made through the following channels:
	 	 •	 Audit	Committee
	 	 •	 The	Company	Secretary	
	 	 	 Premier	Marketing	Public	Co.,	Ltd.
   No.1 Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road 
   Nong-bon, Prawet, Bangkok 10250
   Telephone : 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 2014, the Company did not have any material dispute with the stakeholders.
 This is another year that the CGR project has made major progress in criteria development to meet the ASEAN 
standard. The new criteria demanded more details in many aspects such as the requirement of individual performance 
evaluation	for	each	Chief	Executive	Officer	or	MD,	requirement	to	comply	with	business	ethics	and	anti-corruption	
practices, requirement of at least two-thirds of board members present in order to vote, and the establishment of a 
nine-year ceiling for the term of independent directors. Even though, these criteria cause the Company to make a lot 
of adaptation but the overall average score is considered to be satisfactory. 
 However, there are some aspects that the Company has not fully practices and was not able to put into 
practices. Which are as follow:
 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.
 THE REQUIREMENT DEPRIVED OF ACTUAL PRACTICE

 1. The Company did not disclose the preparation of appointment of the auditor for voting points counting in 
the shareholders’ meetings in the minutes of the shareholders’ meetings as the appointment of independent persons as 
auditor for voting points counting or review on the voting result is not an anti-voting corruption measure. Accordingly, 
the Company set up the procedure on counting, and voting documentation collection and complete video recording 
of the meetings in addition to disclosure on the Company’s website. Therefore, the meeting process and voting point 
counting was conducted in a transparent and accountable manner. 
 2. The Board of Directors did not establish the policy of limitation of the number of registered companies 
where each director would be titled director of not more than 5 companies in the Company’s corporate governance 
as the Company’s Board of Directors has a limited capability to perform its tasks. The limitation of the company 
number for directorship entitlement does not hence affect the directors’ performance. Also, the number of qualified, 
knowledgeable, capable and experienced persons for the company directorship entitlement is limited. Therefore, the 
determination of such conditions will impose difficulty on recruitment of directorship.
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	 3.	 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.
 4. 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. 
 5. The Board of Directors had its directors who had directorship positions in more than 2 other listed 
companies. Regardless, thanks to the effectiveness of the directors’ performance, the 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. 
 6. 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.
 7. 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.
 8. 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. 
 9. 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. 
10. The Board of Directors did not appoint the CG Committee as it has already acted as the CG Committee by itself. 
	 11.	 The	Board	of	Directors	did	not	appoint	the	Risk	Management	Committee	as	the	Company	has	already	
appointed	the	Board	of	Directors	to	act	as	the	Risk	Management	Committee	by	itself.	Furthermore,	the	Company	has	
appointed	the	Risk	Management	Sub-Committee	which	evaluates	the	risks	of	the	Company	and	its	subsidiaries	and	
reports to the Board of Directors. 
 12. 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.
 13. The Company has 35.58% minor shareholding proportion (Free Float), which is less than 40% of all 
issued shares, but more than 15% of all issued shares as the Company has no right or relation in sale or purchase 
or possession of the shareholders’ shares.
 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.



Annual Report 2014  Premier Marketing Public Company Limited224

INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT

1. INTERNAL CONTROL

 The Board of Directors of the Company and its subsidiaries emphasize the importance of internal control 
system to ensure that all activities are in accordance with the laws, rules and regulations as well as provide effective 
risk management as to protect company’s property. The risk management policy must be clearly defined by appointing 
the audit committee which consists of independent directors who are responsible for reviewing the internal audit system 
and assigning the internal audit division, which is independent from the administrative management, to be responsible 
for reporting directly to the audit committee. The audit committee is responsible for evaluating and assessing activities 
of all relevant departments. In addition, the board of directors also establishes Control Self-Assessment or CSA to 
ensure that all employees are responsible for evaluating and developing internal control of their assigned roles so that 
the company can strengthen the internal control system to assure that it will promptly respond in accordance with the 
diverse situations.
 COMMENTS FROM THE BOARD OF DIRECTORS ON INTERNAL CONTROL

 The Board of Directors organized the meeting No. 4/2557 dated 6 November 2014. The Audit Committee 
attended this meeting and considered issues regarding the adequacy of the internal control systems of the company, 
by referencing “The assessment of the adequacy of the internal control system” issued by the Securities and Exchange 
Commission.
 The Audit Committee reported the result of Internal Audit which reviewed the internal control system and 
commented on the effectiveness of the assessment of internal operational system. The management level approved 
the assessment form conducted by the audit committee. The report of the audit committee can be summarized that, 
according to the evaluation of internal control systems, the assessment of five main areas which are Internal Control, 
Risk Assessment, Operational Control, Information Systems and Data Communications and monitoring system are 
well-planned. The company provided adequate human resources to implement system properly and to protect the 
company’s property as well as its subsidiaries’ property. There is no wrongful or unauthorized use as well as no issue 
regarding conflict of interest of affiliated persons. For issues concerning auditor, the company prepared its financial 
statements in accordance with accounting standards and disclosed as required by law. The auditor has assessed and 
monitored the result of assessment of internal control system and promptly revised any defected found. 
	 The	Audit	Committee	appointed	Mr.	Akapun	Nuanmuang	to	be	the	director	of	internal	audit	department	and	
to	be	responsible	for	internal	audit	of	the	company.	The	company	considered	his	qualifications	and	agreed	that	Mr.	
Akapun Nuanmuang is appropriate to be appointed to this position since he is independent and has experiences in 
internal audit work field. He previously attended the training on internal audit.
 However, the consideration on approval of the appointment, removal, transfer the director of internal audit 
must be approved by the audit committee. The company and its subsidiaries must evaluate internal control framework 
to meet all requirements of COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), the 
requirements	are	listed	below;
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 1. THE INTERNAL CONTROL

  The Company and its subsidiaries set clear objectives and operational plan that can be assessed. 
The objectives and performances must be reviewed from time to time. The company set clear organization structure 
indicating all duties and responsibilities, establishes code of conduct, corporate governance, anti-corruption and 
conflict of interest which representing good corporate governance. The authorization must be made in written form, 
having	manuals	for	significant	business	activities	which	will	in	line	with	corporate	governance	policy.	Moreover,	the	
company and its subsidiaries establish evaluation system for senior management level and above as well as encourage 
all employees to comply with good governance policies established by the company and its subsidiaries.
  The Committee must be independent. The main responsibility of the Committee is to monitor and develop 
internal control system representing a strong commitment to foster talented employees and assign to the duties and 
responsibilities of internal control to all involved parties as to meet the objectives of the company.
  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 its subsidiaries set clear objectives so that risks can be clearly assessed and indentified. 
The Audit Committee and the administrative management have jointly determined risk factors, both internal and external 
risks that may affect the company’s operations. All kind of risks are identified, including the risk from fraud and corrupt 
that may affect the achievement of the objectives set for an entire organization. The risk level is based on impact of 
risk on each business process as to determine the risk management plan. The company has established policies 
and strategies in risk management by harmonizing risk management to the business plan as well as considering the 
chance of fraud in order to identify and assess substantial changes that may affect internal controls. The Company 
and its subsidiaries also regularly monitor circumstances and risk factors from self-assessment (CSA).
 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. The anti-corruption manual is made in 
comply with determined policy and the organization chart is precisely arranged by separating authorities, accounts 
and custodian of properties in specific areas and those must strictly comply with laws and regulations.
 4. INFORMATION AND DATA COMMUNICATIONS.

  The Company has provided adequate, complete and accurate information systems that include the 
provision of information, both internal and external as to strengthen the internal control systems. The company has 
conducted the reports of data from each department of the company with an aim to use as a reference. The report 
analyses principles and facts, financial and accounting report. For transparency purpose, the report will be recorded 
and the audit committee, auditor and internal audit will jointly review financial status every business in quarterly basis 
to ensure that the company’s policy is generally accepted by international standard and the company will disclose 
information and arrange additional meetings, if require.
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  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.
 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.
  Additionally, the company regularly monitors internal control system to ensure that appropriate internal 
controls are carried out in time to responsible persons, including senior management level and committee. The 
responsible departments are and the Board as appropriate. The responsible department is internal audit department 
who works independently and report directly to the audit committee. In 2015, there were 8 meeting arranged by the 
audit committee.

2. RISK MANAGEMENT

 The Board of Directors emphasizes the importance of risk management referencing 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 problems that may affect the operation and assess the adequacy of 
the existing internal control systems. The company considers solutions which can improve performance and enhance 
efficient operation. The scope covers these following issues which are management, marketing, sales, warehouse and 
Logistics, human resources, procurement, accounting, finance and credit loan. In additional, the executive level has 
been assigned to monitor and develop operating system to be more effective, including assigned related persons to 
develop operating plan as to maximize the performance of the company.
 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

MR. VICHIEN PHONGSATHORN 
CHAIRMAN AUTHORIZED DIRECTOR AGE 58 YEARS

Date 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 (%) : 0.82
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	 :	 Chairman,	Premier	Frozen	Products	Company	Limited
•	2004	-	Present	 :	 Director,	Premier	Fission	Capital	Company	Limited
•	Present	 :	 Director,	Companies	in	Premier	Group	of	Companies
•	Present	 :	 President,	Premier	Group	of	Companies
•	1993	-	Present	 :	 Chairman,	Yuvabadhana	Foundation
•	2011	-	Present	 :	 Chairman,	Honthai	Foundation
•	2011	-	Present	 :	 Vice	Chairman	Director,	Enlive	Foundation

PROFILES OF DIRECTORS
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MRS. DUANGTHIP EAMRUNGROJ 
DIRECTOR AUTHORIZED DIRECTOR AGE 59 YEARS

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	Nuclear	Engineering,	Chulalongkorn	University
•	Diploma	in	Clinical	Organizational	Psychology,	INSEAD,	France
Training from Thai Institute of Directors (IOD) :  
•	Director	Accreditation	Program	(DAP)	Course,	Batch	22/2004
•	Family	Business	Governance	for	Sustainability	Course,	Batch	1/2014
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
•	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
•	2011	-	Present	 :	 Director	and	Treasurer,	Honthai	Foundation
•	2011	-	Present	 :	 Director	and	Treasurer,	Enlive	Foundation
•	Present	 :	 Director,	Kor.	Khon	Company	Limited

MR. SOMCHAI CHOONHARAS DIRECTOR, 
MANAGING DIRECTOR AUTHORIZED DIRECTOR AGE 64 YEARS

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,	Faculty	of	Commerce	and 
 Accountancy, Thammasart University
•	Higher	Diploma	in	English	Marketing	Course	(MIM),	Thammasart	University
•	Bachelor’s	degree	of	General	Business	Management,	Ramkhamhaeng	University	
Training from Thai Institute of Directors (IOD) :
•	Training	on	Director	Accreditation	Program	(DAP)	Course,	Batch	68/2008	
•	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	Course,	Batch	9/2014
Percentage of Shareholding (%) : 0.88
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years :
Position on the other Firm (Non – Listed Company)
•	April	2014	-	Present	 :	 Director,	Premier	Products	Public	Company	Limited
Position on the other Firm (Non – Listed Company)
•	2003	-	Present	 :	 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.
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MR. KATIYA GREIGARN INDEPENDENT DIRECTOR 
AND CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE AGE: 62 YEARS

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) :
•	Director	Accreditation	Program	(DAP)	Course,	Batch	37/2005
•	Financial	Statements	for	Director	(FSD)	Course,	Batch	3/2008	
•	Director	Certification	Program	(DCP)	Course,	Batch	110/2008	
•	Auditing	Committee	Program	(ACP)	Course,	Batch	34/2011	
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	-	Present	 :	 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
•	2005	-	Present	 :	 Director,	Electrical	and	Electronics	Institute	(EEI) 
	 	 	 Ministry	of	Industry
•	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
•	2008	-	Present	 :	 Director,	Viptel	Company	Limited
•	2008	-	Present	 :	 Director,	Makpha	Development	Company	Limited
•	2013	-	Present	 :	 Director,	LYNX	Corporation	Company	Limited
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MR. WICHAI HIRUNWONG
INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE AGE 68 YEARS

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) :
•	Director	Accreditation	Program	(DAP)	Course,	Batch	67/2007
•	Financial	Statement	for	Directors	(FSD)	Course,	Batch	3/2008
•	Director	Certification	Program	(DCP)	Course,	Batch	110/2008
•	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE),	Batch	8/2010
•	Audit	Committee	Program	(ACP)	Course,	Batch	34/2011
•	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	Course,	Batch	10/2011
•	Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM)	Course,	Batch	5/2011
•	Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management	(MIR) 
 Course, Batch 11/2011
•	Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)	Course,	Batch	13/2011
•	Chartered	Director	Class	(CDC)	Course,	Batch	7/2013
•	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
•	2011	-	Present	 :	 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	 :	 Adviser	of	the	Board	of	Director,	Corporate	Governance 
   and Corporate  Social Responsibility and the Environment, 
   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 
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MISS NAENGNOI CHAI-ONNOM
INDEPENDENT DIRECTOR AND AUDIT COMMITTEE AGE: 72 YEARS

Date of Appointment	 :	 25	January	2008
Educational Background
•	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):
•	Director	Accreditation	Program	(DAP)	Course,	Batch	73/2008	
•	Director	Certification	Program	(DCP)	Course,	Batch	121/2009
•	Fraud	and	Corruption	Risk	in	Economics	Downturn	Course
•	Auditing	Committee	Program	(ACP)	Course,	Batch	34/2011
•	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	Course,	Batch	10/2011
•	Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM)	Course,	Batch	5/2011
•	Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management	(MIR)	Course,	Batch			
 11/2011
•	Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)	Course,	Batch	15/2012
•	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	Course,	Batch	9/2014
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	-	Present	 :	 Independent	Director	and	Audit	Committee, 
   Premier Technology Public Company Limited
Position on the other Firm (Non – Listed Company)
•	1997	-	Present	 :	 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	Adviser,	Securities	and	Exchange	Commission
•	2009	-	2011	 :	 Audit	Adviser,	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	-	Present	 :	 Vice	President	for	Administration, 
   University of Thai Chamber of Commerce 
•	2013	-	Present	 :	 Chairman	of	the	Professional	Ethic	Committee,	Federation	of 
   Accounting Professions
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MRS. NANGNOI BUNYASARANAND DIRECTOR AGE 69 YEARS

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) :
•	Director	Accreditation	Program	(DAP)	Course,	Batch	67/2007
•	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

MR. SURADEJ BOONYAWATANA 
DIRECTOR AUTHORIZED DIRECTOR AGE 64 YEARS

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	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	Extra	Training
•	Training	on	Capital	Market	Academy	Leadership	Program,	Batch	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	 :	 Directo,	Premier	Technology	Public	Company	Limited	
•	2012	-	Present	 :	 Chairman	and	Chief	Executive	of	the	Company	Officer	 
   Premier Premier Products Public Company Limited 
•	2013	-	Present	 :	 Chairman	of	the	Remuneration	Committee,
   Premier 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	Director,	Enlive	Foundation				
•	Present  : Director, Companies in the Premier Group of Companies
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MRS. PENSRI DETTINGENG 
DIRECTOR AUTHORIZED DIRECTOR AGE 58 YEARS

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
Percentage of Shareholding  : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Experiences over the Past 5 Years
Position on the other Listed Company
- Non -
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
•	Present	 :	 Director,	Companies	in	the	Premier	Group	of	Companies
•	Present		 :	 Senior	Corporate	Director	Corporate	Affairs	2, 
   Premier Group of Companies

MR. TEERAPOL JUTHAPORNPONG COMPANY SECRETARY AGE 50 YEARS

Date of Appointment : 21 February 2013
Educational Background
•	Bachelor	Degree	of	Laws,	Ramkhamhaeng	University
•	Barrister	at	Law,	Institute	of	Legal	Education	of	Thai	Bar	Association
•	Graduate	Diploma	in	Business	Law,	Thammasat	University
•Master	of	Business	Administration,	Thammasat	University
Training from Thai Institute of Directors (IOD):
•Training	on	Company	Secretary	Program	(CSP)	Course,	Batch	6/2004
Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive (s) : None
Working Experiences over the Past 5 Years :
•	1985 - 1992 : Legal Advisor, DKSH (Thailand) Limited
•	1992 - 2001 : Lawyer, PBS Law Limited
•	2001 - 2002 : Partner, Natee International Law Office Limited
•	2002 - Present : Corporate Director Legal and Company Secretary, 
   Premier Group of Companies
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MR. AKAPUN NUANMUANG 
CORPORATE DIRECTOR, INTERNAL AUDIT OFFICE AGE 51 YEARS

Date of Appointment : 5 November 2009
Education Qualification:
•	Master	Degree	in	General	Management,	Burapa	University	
•	Mini	MBA	Degree	in	General	Management,	Chulalongkorn	University
•	Higher	Diploma	in	Auditing	(Accounting	Examination)	Chulalongkorn	University
•	Bachelor	Degree	in	Business	Administration,	Programme	(Accounting) 
 Ramkhamhaeng University

Education and Training: 
•	Business	Continuity	Managing	Disruption	Related	Risk	in	Compliance	with	ISO	31000
•	Application	of	Risk	Management	International	Standard	ISO	31000:2009 
 and Risk Assessment Techniques IEC 31010:2009
•	Integrated	Risk	Management	ISO31000-2009	/	COSO-ERM
•	Anti	-	Corruption	:	The	Practical	Guide	Course	(ACPG),	Batch	2/2013
Experiences over the Past 5 Years :
•	1995	-	2012		 :	 Department	Manager,	Internal	Audit	Office,
   Premier Capital (2000) Company Limited
   Premier Enterprise Public Company Limited
	 	 	 Premier	LMS	Company	Limited
   Premier Global Capital Company Limited
•	2012	-	Present	 :	 Corporate	Director,	Internal	Audit	Office,
   Premier Fission Capital Company Limited
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LIST OF COMPANIES IN PREMIER GROUP 
OF COMPANIES

 1. Premier Fission Capital Co., Ltd.
 2. Premier Enterprise Public Co., Ltd.
 3. Premier Capital (2000) Co., Ltd.
 4. Premier Inter Leasing Co., Ltd.
 5. Premier Brokerage Co., Ltd.
	 6.	 Premier	LMS	Co.,	Ltd.	
 7. Premier Technology Public Co., Ltd.
 8. Datapro Computer Systems Co., Ltd.
	 9.	 Premier	Marketing	Public	Co.,	Ltd.
	 10.	 P.M.	Food	Co.,	Ltd.
 11. Premier Canning Industry Co., Ltd.
 12. Premier Frozen Products Co., Ltd.
 13. Premier Products Public Co., Ltd.
 14. Premier Home Appliance Co., Ltd.
 15. Infinite Green Co., Ltd
 16. PP Wind Energy Co., Ltd.
	 17.	 Premier	Motors	Co.,	Ltd.
 18. Premier Resort & Hotel Co., Ltd.
 19. Raya Heritage Co., Ltd.
	 20.	 Moo	Ban	Seri	Co.,	Ltd.
 21. Seri Premier Co., Ltd.

	 22.	 Premier	Metro	Bus	co.,	Ltd.
	 23.	 Premier	Manufacturing	Co.,	Ltd.
 24. Premier Pet Products Co., Ltd.
 25. Sea Harrier Co., Ltd.
 26. Premier CE Co., Ltd.
 27. Imperial Eagle Co., Ltd. 
 28. Seri Properties Holding Co., Ltd.
 29. Premier Planner Co., Ltd.
	 30.	 Premier	Alternative	Motors	Co.,	Ltd.
 31. Sarasuk Co.,Ltd.  
 32. Premier Sukhuvit Center Co., Ltd.
 33. Seri Assets Co.,Ltd.
 33. Premier TDO Co., Ltd.
 34. LPCE Co., Ltd.
 35. Premier Infrastructure Development Co., Ltd.
 36. Premier Global Capital Co., Ltd.
 37. Sananee Co., Ltd.
 38. Liquidation 5 Co., Ltd.
 39. Seto Restaurant Co., Ltd.
 40. Ran Khon Thai Co., Ltd.
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PROFILES OF EXECUTIVES

MR. SUTHEP VANGTAL DEPUTY MANAGING DIRECTOR - SALES AGE 72 YEARS

Education : Secondary Education, Grade 8, Assumption College
Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years  :
•2005 - 2007	 :	 Deputy	Managing	Director	-	Sales,	Premier	Marketing	Co.,	Ltd.

MR. PHONSAK SINKHANARAK DEPUTY MANAGING DIRECTOR – MARKETING 1 AGE 50 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 - 2007 	 :	 Deputy	Managing	Director	-	Marketing	1,	Premier	Marketing	Co.,	Ltd.

MR. CHOOCHEEP AUEKARN
DEPUTY MANAGING DIRECTOR – PERSONNEL AND ADMINISTRATION AGE 49 YEARS

Education : Doctor of Public Administration (DPA)
Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years :
•2003 - APRIL 2013 	 :	 HEAD	OF	HR	-	BANGKOK	WEAVING	MILLS	GROUP	OF	COMPANY	

MISS MALEE SUKAREECHAI ASSISTANT MANAGING DIRECTOR – MARKETING 2 AGE 53 YEARS

Education	 :	 Master’s	degree	of	Business	Administration,	Thammasart	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	Co.,	Ltd.

MRS. SOMJAI BOONRAWDCHU
ASSISTANT MANAGING DIRECTOR – FINANCE AND ACCOUNTINF AGE 58 YEARS

Education : Bachelor’s degree of Accounting, Thammasart University
Percentage of Shareholding (%) : None
Relationship with Company’s Executive(s) : None
Experiences over the Past 5 Years  :
•2006 - Jun 2007	 :	 Assistant	Managing	Director	-	Finance	and	Accounting,	
	 	 	 Premier	Marketing	Co.,	Ltd.

PROFILES OF EXECUTIVE
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	 Premier	Marketing	Public	Company	Limited	As	at	31	December	2014

 Name 31 December 2013 31 December 2014 Increase
 Number of % Number of % (Decrease) 
 share owned s hare owned

Mr.	Vichien	Phongsathorn	 -	 -	 -	 -	 -
Mrs.	Vimolthip	Phongsathorn	(Spouse)	 4,900,000	 0.82	 4,900,000	 0.82	 -
Mrs.	Duangthip	Eamrungroj	 -	 -	 1,000,000	 0.17	 1,000,000
Mr.	Prasert	Eamrungroj	(Spouse)	 -	 -	 -	 -	 -
Mr.	Somchai	Choonharas	 -	 -	 -	 -	 -
Mrs.	Marisri	Choonharas	(Spouse)	 5,300,000	 0.89	 5,305,000	 0.89	 5,000
Mr.	Katiya	Greigarn	 -	 -	 -	 -	 -
Mrs.	Sireerat	Greigarn	(Spouse)	 -	 -	 -	 -	 -
Mr.	Wichai	Hirunwong	 -	 -	 -	 -	 -
Mrs.	Chuthaporn	(Spouse)	 -	 -	 -	 -	 -
Miss	Naengnoi	Chai-0nnom	 -	 -	 -	 -	 -
Mrs.	Nangnoi	Bunyasaranand	 -	 -	 -	 -	 -
Mr.	Boonserm	Bunyasaranand	(Spouse)	 -	 -	 -	 -	 -
Mr.	Suradej	Boonyawatana	 -		 -		 -	 -	 -
Mrs.	Supannee	Boonyawatana	(Spouse)	 -		 -		 -	 -	 -
Mrs.	Pensri			Dettingeng	 -		 -		 -	 -	 -
Mr.	Wijarn	Palakarn	(Spouse)	 -		 -		 -	 -	 -
Miss	Kritkaew	Palakarn	(Minor	Child)	 -		 -		 500,000	 0.08	 -
Mr.	Suthep	Vangtal	 -	 -	 -	 -	 -
Mrs.	Praneet		Vangtal	(Spouse)	 -	 -	 -	 -	 -
Mr.	Pornsak	Sinkanarak	 -	 -	 -	 -	 -
Miss	Nuchanart		Ittiponolar	(Spouse)	 -	 -	 -	 -	 -
Miss	Praenika	Sinkanaruk	(Minor	Child)	 -	 -	 -	 -	 -
Mr.	Choocheep	Auekarn	 -	 -	 -	 -	 -
Mrs.Pattiya	Auekarn	(Spouse)	 -	 -	 -	 -	 -
Miss	Natasorn	Auekarn	(Minor	Child)	 -	 -	 -	 -	 -
Mr.	Aukkarawit		Auekarn	(Minor	Child)	 -	 -	 -	 -	 -
Miss	Malee	Sukareechai	 -	 -	 -	 -	 -
Mrs.	Somjai	Boonrawdchu	 -	 -	 -	 -	 -
Mr.Bordin		Boonrawdchu	(Spouse)	 -	 -	 -	 -	 -
Total 10,200,000 1.70 11,705,000 1.96 1,005,000 

SHAREHOLDING OF THE BOARD OF DIRECTOR 
AND MANAGEMENT
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POLICIES OR TRENDS OF RELATED TRANSACTIONS IN THE FUTURE

 The Company and/or its subsidiaries expect that, in the future, related transactions will remain on the basis of 
normal business practices and support i.e. purchase of goods for resale, leasehold amortization, service for office based 
on the space rental contracts, management fees under management and consulting contract, information technology 
service contract, car rental for business operations and discount of account receivable and etc. All of the related 
transactions will incur as necessary and for business operation effectiveness within the group. The pricing policies 
are clearly determined based on the appropriate and fair prices and conditions in consideration into the Company’s 
benefits.  However, the Company’s Audit Committee will review these related transactions which have been treated 
as normal business practice or normal business support every quarter. 
 Borrowings between the Company and its subsidiaries incur as necessary for business operations and as 
working capital. The contracts executed with clear and fair terms and conditions are prepared. Nevertheless, in the 
future, the Company and its subsidiaries will have no borrowing policies for persons who may have conflicts of interest. 
Related transactions in the future, which are not for normal business practice, will be based on the Company’s necessity 
and the Company’s benefits. The Company’s policy is to request the Audit Committee to consider and provide opinion 
for such transactions before making decisions.
 With respect to the significant emergences within any ongoing issues, the Company will address them to the 
Audit Committee for relevant consideration and thereafter present them to the Board of Directors for further approval. 
 In the meantime, for related transactions that may cause possible conflict of interest in the future, it is mandatory 
that the Board of Directors comply with the governing securities and exchange law and the Office of Securities and 
Exchange Commission’s rules and regulations, notifications, orders and requirement. In addition, the Company is 
under obligations to comply with the requirements of disclosure regarding the transactions, acquisition and sales of 
the Company’s and its subsidiaries’ assets as well as the accounting standards as specified by the Federation of 
Accounting Professions.
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ANALYSIS AND EXPLANATION
OF MANAGEMENT SECTION

PERSPECTIVE OF BUSINESS AND SUBSIDIARY COMPANIES

 Since late 2013, “Political and economic turmoil” is the significant issue for businesses. It deteriorates ‘willing 
to purchase’ of the customers thus absorb the purchasing power. The consumer products are not exempted. However, 
in 2014, the company has launched a number of new products, including investment in beneficial advertisement and 
marketing campaigns. Finally the business can overcome the crisis.
 To date, there are thirty-one manufacturers of canned tuna including large-, mid-, and small-tiers. These 
companies are in area across the country. Two largest manufacturers are Thai Union Frozen Products PCL and Sea 
Value	Group.	These	two	groups	have	more	than	seven	processing	plants,	and	own	70%	of	production	capacity	or	
dominate more than 2/3 of domestic capacity. The large manufacturers have the advantage of lower cost. To maintain 
company’s competitiveness and survival under intense competition, the company focuses on quality and food safety, as 
well as specialty products and environmental-friendly processing. The company also develops new products together 
with	business	partners	from	Europe,	America,	Australia,	and	the	Middle-East.

OVERALL PERFORMANCE

 Annual performance at 31 November 2014, the company and subsidiary companies profited for 428.4 million 
baht,	8.4	million	baht	increased	from	the	previous	year.	The	detail	is	followings;

 SALES DEPARTMENT

 In 2014, sales income was 3.117 billion baht, or 2.5% increased. The company thus obtained primary profit 
for 27.2%, 0.83% or 5 million baht decreased from the previous year. Decreased profit was due to the investment in 
marketing activities. 
 Sales expenditure was 376 million baht, or 12.1% of sales income (12.8% in 2013). It was decreased for 13 
million baht because advertisement and marketing cost decreased 24 million baht, and transportation cost decreased 
4 million baht. Staff payment increased 11 million baht because increased staff number and PC staff who were hired 
to arrange on-shelf products. Other expense increased 4 million baht.
	 Management	expense	was	47	million	baht,	9.2%	or	4	million	baht	increased.	It	was	mostly	staff	expense.

 FOOD MANUFACTURING DEPARTMENT

 In 2014, sales income was 2.066 billion baht, 30 million baht or 1.5% increased from the previous year. Primary 
profit was 13.6%, 15 million baht increased. Sales expense increased 2 million baht. The profit of the department was 
263 million baht, 5.2% or 13 million baht increased.

 DEPARTMENT OF WAREHOUSE AND COLD STORAGE

 In 2014, service income was 25 million baht, 2 million baht decreased. Department’s profit was 8 million baht, 
2 million baht decreased.

 OTHER INCOME

 Other income was 34 million baht, 4 million baht increased. It included money exchange profit increased for 7 
million baht. Profit from selling of unused trucks and machines increased for 2 million baht. Interest income decreased 
3 million baht. Other income decreased 2 million baht. 
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 SERVICE EXPENDITURE

 Service expenditure was 202 million baht, 1 million baht decreased from the previous year. Staff expenditure 
increased for 2 million baht. Expenditure of product and system research and development increased for 4 million baht. 
Losses due to money exchange rate decreased for 5 million baht. The provision budget for doubtful dept decreased 
for 1 million baht. Other expenditure decreased for 1 million baht.

 SHARED INVESTMENT LOSSES WITH PRIVATE EQUITY

 Shared investment loss with private equity (PE) was 9 million baht. In 2013, shared investment profit with 
private equity was 5 million baht.

 INCOME TAX

 Income tax was 85 million baht, 1 million decreased from the previous year. Income tax calculated by the 
Code of Revenue was 106 million baht, 4 million increased from the previous year. Food manufacturing department 
has the exemption of corporate income tax under the Investment Promotion Act for 2 million baht. Deferred income 
tax decreased for 3 million baht.

FINANCIAL STATUS

 The company and subsidiary companies have total assets of 2.305 billion baht, 82 million baht. The significant 
changes	are	followings;

 CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents were 630 million baht, 10 million baht increased. Operation cash flow was 424 million 
baht. Cash in investment was 68 billion baht include: cash from temporary investment sales was 8 million baht, cash 
from investments in purchased receivables for 8 million baht, interest income for 8 million baht, and sale of assets for 
5 million baht. Total cash to purchase assets was 97 million. Cash to repay debt was 11 million baht. Dept was the 
long-term debt is under restructuring agreement reached in 2014, and dept under leasing contract. During the year, 
the company paid dividend for 335 million baht.

 TEMPORARY INVESTMENT

 Temporary investment was 513 million baht, 0.3 million baht increased. Temporary investment during net 
sales period was 8 million baht. Profit from unit trust sales was 10 million baht. Unrealized loss from change of unit 
trust value was 4 million baht. Loss from transfer of guaranteed bank deposit was 2 million baht. 

 TRADE AND OTHER RECEIVABLES

	 Trade	and	other	receivables	were	674	million	baht,	19	million	baht	decreased;	trade	receivables	decreased	
42 million baht, distribution business receivables decreased 29 billion baht, and food processing receivables decreased 
13 million baht. Other receivables increased 24 million baht due to the cost of promotion campaigns and distribution 
acted for partners. This cost will be charged to the partners who own the products. Receivables from related parties 
decreased 1 million baht.
 investments in purchased receivables and interest receivables from related parties which were due within a 
year
 Investments in purchased receivables and interest receivables were 10 million baht, principal was 8 million 
baht. It was the final installment due under the contract in 2015 included interest with 2 million baht principal.

 OTHER CURRENT ASSETS

	 Other	current	assets	were	24	million	baht,	3	million	baht	decreased.	They	are	export	VATs.
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 NON-CURRENT ASSETS

	 Non-current	assets	were	737	million	baht,	55	million	baht	 increased	including;	guaranteed	fixed-deposits	
decreased by 2 million baht, investment in purchased receivables and interest receivable from related parties are 
classified as current assets because all receivables will be settled in 2015. Investment in private equity decreased 9 
million baht, due to the recognition of losses. Land, structures, and equipment increased by 76 million baht from the 
acquisition	of	97	million	baht	assets.	During	the	year,	unused	properties	were	sold;	total	value	was	2	million	baht.	
Unused machines and devices were classified as unused property, not the amount of 1 million baht. Depreciation in 
the period was 18 million baht. Prepaid rent which was classified as expenditure in the period was 3 million baht.

 TOTAL DEPT

	 Total	dept	was	697	million	baht,	11	million	baht	decreased.	It	comprised	of	followings;
	 Current	dept	was	575	million	baht,	16	million	baht	decreased;	account	payables	decreased	26	million	baht.	
Charge	payable	increased	by	8	million	baht;	staff	costs	increased	by	6	million	baht,	advertising	and	promotion	costs	
increased by 4 million baht, freight costs decreased 1 million baht, and other expenses decreased 1 million baht. Other 
payables	increased	by	6	million	baht;	acquisition	of	assets	was	4	million	baht.	Long-term	debt	from	restructuring	with	
financial institutions decreased by 12 million baht due to payment under the settled contract. Corporate income tax 
dept increased by 6 million baht. Other current dept increased by 2 million baht.
Non-current dept was 123 million baht, 5 million baht increased due to increased provisions of staff’s long-term benefits.

 EQUITY SHARES

 At 31 December 2014, value of the company and its subsidiary companies was 1.607 billion baht, 93 million 
baht increased from previous year
 - Capital stock was 598 million baht, 52 million baht decreased from the previous year, due to the reduction 
in the issued and full-paid shared capital by cancellation of treasury stocks, with reversal of treasury stock’s reserve 
for 130 million baht.
	 -	 Unappropriated	 retained	 earnings	was	 905	million	baht,	 145	million	baht	 increased;	were	 from	428	
million baht of net annual profit, dividend paid for 335 million baht, and increase by 52 million baht due to reduction 
of treasury stock’s reserve.
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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 : 0-2301-1550
 Fax : 0-2398-1188
 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
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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

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 : 1,612,152,709 Baht
 Number of Issued Shares : 800,000,000 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
	 Mrs.	Chonlaros	Suntiasvaraporn	 CPA	Registration	No.	4523	or
	 Mr.	Supphachai	Panyawatthano		 CPA	Registration	No.	3930	or
	 Mr.	Khitsada	Lerdwana	 CPA	Registration	No.	4958
 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 Managing Director
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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, with 1 of the 3 members having knowledge and experience 
in reviewing financial statements.

 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 2014, the Audit Committee 
met	8	 times,	which	 included	4	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	8/8	meetings
	 Mr.	Wichai	Hirunwong	 Member	of	the	Audit	Committee	 attended	8/8	meetings	
	 Miss	Naengnoi	Chai-onnom	 Member	of	the	Audit	Committee	 attended	8/8	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. In addition, the Audit Committee considered and provided advice 
on improvement of the accounting practices of the Company and its subsidiaries so as to be in compliance with the 
new	accounting	standards	that	will	be	effective	for	accounting	periods	commencing	on	or	after	January	1,	2014.

 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. 
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 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 
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. In 2014, the 
Company was certified a member of the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) by the 
CAC Council April 4, 2014. In addition, the Company was rated as being Level 4 Certified from the highest level of 5 
by the Anti-Corruption Progress Indicator of the Thaipat Institute and the Securities and Exchange Commission (SEC), 
which is based on international standards for listed and general companies. This demonstrated the implementation 
with review of the completeness and adequacy of the whole process by the Audit Committee.

 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 2014 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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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To The ShareholderS of Premier markeTing Public comPany limiTed

 I have audited the accompanying consolidated financial statements of Premier Marketing Public Company 
Limited and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2014, 
and the related consolidated statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows 
for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, and have 
also audited the separate financial statements of Premier Marketing Public Company Limited for the same period.

 managemenT’S reSPonSibiliTy for The financial STaTemenTS

 Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance 
with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to 
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
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 audiTor’S reSPonSibiliTy

 My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my 
audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements 
and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from 
material misstatement.

 An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the 
risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, 
the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements 
in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing 
an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness 
of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating 
the overall presentation of the financial statements.

 I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit 
opinion.

 oPinion

 In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial 
position of Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries and of Premier Marketing Public Company 
Limited as at 31 December 2014, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance 
with Thai Financial Reporting Standards.

chonlaroS SunTiaSvaraPorn
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4523

EY Office Limited
Bangkok: 19 February 2015
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Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries  

STaTemenT of financial PoSiTion  
As at 31 December 2014  
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Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries  

STaTemenT of financial PoSiTion (conTinued)  
As at 31 December 2014  
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Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries  

STaTemenT of financial PoSiTion (conTinued)  
As at 31 December 2014  
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Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries  

STaTemenT of comPrehenSive income  
For the year ended 31 December 2014  
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Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries  

caSh flow STaTemenT  
For the year ended 31 December 2014 
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Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries  

caSh flow STaTemenT (conTinued)  
For the year ended 31 December 2014 
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Premier Marketing Public Company Limited and its subsidiaries

noTeS To conSolidaTed financial STaTemenTS
For the year ended 31 December 2014
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.set.or.th, www.sec.or.th หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) www.premier-marketing.co.th

Investor may additionally obtain the information of the issuing company from its annual filing (Form 56-1) showing 
in www.set.or.th, www.sec.or.th or in the website of Premier Marketing Public Company Limited www.premier-marketing.co.th

วิสัยทัศน์
VISION
มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นน�าของคนไทยในธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 
ด้วยการยึดถือคุณค่าหลัก 5 ประการ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง 
ธุรกิจ พนักงานและสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน

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

พันธกิจหลัก
MISSION
• น�าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าพร้อมคุณภาพ โดยมีผู้บริโภค 

เป็นศูนย์กลาง 
• สนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน
 อย่างต่อเนื่อง 
• ด�าเนินงานโดยค�านึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
 ส่วนเสียทุกฝ่าย 
• ส่งเสริมการผสานความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน
 เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด�าเนินธุรกิจ ส่งเสริม
 ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิถีแบบคนไทย
 ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน 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 of
 good governance in business
 operation promote morality
 and ethics in the Thai
 traditional way be
 responsible to the
 community, society
 and environment
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ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-1600, 0-2301-1700  โทรสาร : 0-2301-1711

No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Sinakharin Road, 
Nong Bon Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250

Tel : 0-2301-1600, 0-2301-1700  Fax : 0-2301-1711

www.premier-marketing.co.th
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