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เพราะชีวิตที่ดี คือชีวิตที่มีคุณค่า 
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนั้นควรมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และสามารถส่งมอบความรู้สึกที่ดีๆ 
เติมเต็มประสบการณ์ และสร้างคุณค่าทางจิตใจเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน 

และเพราะเราเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงย่อมมากับสินค้าที่มีคุณภาพ เราจึงมุ่งมั่นที่จะผลิต
และนำเสนอสินค้า พร้อมกับการจัดส่งถึงทุกจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้คุณค่าเหล่านั้นได้รับการส่งมอบถึงทุกคนอย่างมีคุณภาพ
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คุณค่าของการสร้างสรรค์
เพราะ “คุณค่า” สามารถ “สร้างสรรค์” ได้ตลอดกระบวนการของการดำเนินงาน 
ระบบ Supply Chain Management จึงถูกนำมาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น 
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการวางแผน การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตที่ทันสมัย และการ 
ตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงระบบการจัดเก็บและการจัดส่งสินค้าท่ีมีความ 
คล่องตัว รวดเร็ว ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น 
พนักงาน ซัพพลายเออร์ คู่ค้า และร้านค้าต่างๆ เพื่อมั่นใจว่า คุณค่าที่ได้รับการ 
สร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นทางจะถูกส่งมอบให้กับผู้บริโภคอย่างที่ได้สัญญากันไว้

THE
VALUE

OF
CREATION

CREATION  HELPS CREATE A BETTER LIFE
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คุณค่าของการเข้าถึง
การนำเสนอสินค้าและบริการที่เติมเต็มความต้องการของวิถีชีวิตในปัจจุบัน และ 
การกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ คือเครื่องหมายในความ 
เป็น “มืออาชีพ” ของเรา ด้วยช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ใน 
รูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้อ จนถึงร้านค้าปลีก 
ที่ยังเป็นวิถีแห่งชุมชน เราจึงมั่นใจว่า จะส่งมอบทางเลือกที่หลากหลายสำหรับ 
ผู้ผลิตในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม 

THE 
VALUE  

OF 
ACCESSIBILITY

 EFFICIENT DISTRIBUTION GIVES GREATER ACCESSIBILITY
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คุณค่าของการใส่ใจ
เมื่อตั้งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสุข เราจึงมุ่งที่ 
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถนำเสนอ “คุณค่าท่ีแท้จริง” โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง 
ด้วยความเอาใจใส่ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน  ควบคุมทุกขั้นตอนการ 
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่อร่อย มีคุณประโยชน์ และสะดวกต่อ
ผู้บริโภคที่มีความต้องการหลากหลายในยุคปัจจุบัน

THE 
VALUE 

OF 
ATTENTION 

CONCERN LEADS TO HEALTHY LIVING
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คุณค่าของการดูแล
ด้วยคำนึงว่าสังคมที่มีความสุขนั้นย่อมมาจากคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นนอกเหนือ 
จากการเลือกเฟ้นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และให้คุณค่าต่อผู้บริโภคแล้ว เรายังม ี
การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และให้การ 
ดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กร ที่ต้องการดำเนิน 
กิจการให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน ระหว่างธุรกิจ พนักงานและสังคม

THE
VALUE

OF 
CARING

CARING IS THE KEY TO SUSTAINABILITY
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คุณค่าพรีเมียร์
บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) คือองค์กรหนึ่ง 
ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ยึดถือคุณค่าการดำเนิน 
ธุรกิจแบบองค์รวม ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนม ี
ความสัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน 
ความสำเร็จของธุรกิจ จะเกิดขึ้นไปพร้อมกับ 
ความมั่นคงของพนักงานและความยั่งยืนของสังคม

1. ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพ
2. นำเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
4. ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง
5. ยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม

คุณค่าหลัก 5 ประการในการดำเนินธุรกิจ

ความสำเร็จ
ร่วมกัน
อย่างยั่งยืน 
Harmonious Alignment 
of Success

ดีสำหรับองค์กร ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า 
Good for Organization, 
Customers, Shareholders 
and Business Partners

ธุรกิจ
Business

ดีสำหรับพวกเรา 
Good for Our People

พนักงาน 
People

ดีสำหรับสังคม 
Good for Society

สังคม 
Society
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ทำหน้าที่เยี่ยมเยียนร้านค้าโดยตรงกว่า

30,000 แห่งอย่างสม่ำเสมอ 

200,000 แห่งทั่วประเทศ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

 ก่อตั้งเมื่อวันที่

28 07 2520
เป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่าย และตัวแทนจำหน่าย
สินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค  
จำนวน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่

• ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว
   และของใช้ในครัวเรือน 

• ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

• ผลิตภัณฑ์อาหาร
   และเครื่องดื่ม 

 • ผลิตภัณฑ์ลูกอม

• ผลิตภัณฑ์ยา, ยาอม
   และอาหารเสริม 

200  คน 

• ร้านค้าปลีกขนาดย่อม• ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
  หรือโมเดิร์นเทรด 

• ร้านค้าส่ง
   และปลีกแบบดั้งเดิม 

• ชุมชน    • สังคม   • สิ่งแวดล้อม

• คู่ค้า                       • ร้านค้าส่ง                    • ร้านค้าปลีก       • ผู้บริโภค

ด้วยทีมงานขายที่เข้มแข็งกว่า

โดยมีการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมร้านค้ากว่า

ซึ่งการดำเนินกิจการของบริษัทได้มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าอย่างมีคุณภาพให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้วยความเป็นมืออาชีพ 
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ผู้ผลิตปลาสวรรค์แบบเส้นและแบบแผ่น ท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายภายใต้เคร่ืองหมาย 
การค้า  “ทาโร” โดยมี บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่าย 
สินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากลในด้านการผลิต และขยายฐานลูกค้าด้วยการส่งออกไปยังตลาด 
ต่างประเทศ ทั้งในทวีปเอเซีย ออสเตรเลีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

ผู้ผลิตและจำหน่ายปลาทูน่าสำเร็จรูปในซอสรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า 
สำเร็จรูปบรรจุถุง (Pouch) และบรรจุกระป๋อง (Canned) และผลิตภัณฑ์ทูน่าที่
เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) โดยมีการส่งออกไปขายยัง ประเทศญี่ปุ่น 
ตะวันออกกลางและยุโรป นอกจากน้ียังเป็นผู้ผลิตสินค้าซอสมะเขือเทศและซอสพริก 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิงส์คิชเช่น” ด้วยกระบวนการผลิตสินค้าที่ผ่านการ 
รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล การวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง และ 
ความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการผลิต ทำให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ 
จากคู่ค้าโดยทั่วไป 

ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งชนิดพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน เพื่อจัดจำหน่าย 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ให้บริการเช่าพื้นที่เพื่อ 
ผลิตและบรรจุสินค้า รวมทั้งให้บริการรับฝากแช่แข็งผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ด้วย 
ระบบคุณภาพมาตรฐาน

หน่ึงในธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ท่ีได้ให้การสนับสนุน 
กิจกรรมสังคมในหลายด้าน เพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
สังคมตามเป้าหมายของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มูลนิธ ิ
ยุวพัฒน์ (Yuvabadhana Foundation) ด้านการศึกษา 
ของเด็กยากจน ร้านปันกัน (Pankan Shop) ด้าน 
การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน มูลนิธิเอ็นไลฟ (Enlive  
Foundation) ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และโครงการ “คนไทย” ด้านการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้
กับสังคมไทย

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทีมงานได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด คือการทำงาน 
กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทำงาน 
ท้ังน้ีรวมถึงการพัฒนาคุณค่าท้ังตัวสินค้าและการบริการต่างๆ ของบริษัทย่อย 
ซึ่งประกอบด้วย 

บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด

บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด 

บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด 

“คุณค่าชีวิตที่ดี”
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THE 
DELIVERY 

OF 
PROMISE

เพราะการส่งมอบคุณค่าเพื่อชีวิตที่ดีนั้นเป็นพันธสัญญา 
เราจึงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด 

เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้กับทุกฝ่ายร่วมกัน



บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 0-2301-1600, 0-2301-1700
โทรสาร 0-2398-2050  
Website: www.premier-marketing.co.th




