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สารจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย

ธุรกิจก้าวหน้า : จาก
ปรัชญาการด�าเนินงานที่ว่า

ด้วย “การส่งมอบคุณค่าอย่างมี
คุณภาพ” (THE DELIVERY OF 

VALUE WITH QUALITY) นั้น บริษัทและ
บริษัทย่อยได้ให้ความส�าคัญต่อการจัดท�า          

เป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ ด้วยการ
พัฒนากระบวนการห่วงโซ่คุณค่าทางธรุกจิ ทีมี่ผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยได้ให้ความ
ส�าคัญตัง้แต่การคัดสรรวตัถดิุบทีมี่คุณภาพ ผ่านกระบวนการผลติ

ที่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด ติดตามด้วยการบริหารระดับสินค้า
คงเหลอืและการบรหิารการจัดส่งอย่างมีประสทิธภิาพ ทัง้นีเ้พ่ือให้ธรุกจิของ

บริษัทสามารถแข่งขันได้ดีในระยะยาว นอกจากนี้แล้วทีมงานของบริษัทและ
บรษิทัย่อยยงัได้ให้ความสนใจต่อการปรบัปรงุพัฒนาการท�างานอย่างไม่หยดุยัง้ เพ่ือ

เป็นการยกระดับขดีความสามารถทัง้ด้านคุณภาพสนิค้าและประสทิธภิาพของการบรหิาร
จัดการ อันน�าไปสู่การสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าในระยะยาว

บริษัทมีควำมยินดี ท่ีจะมำน�ำเสนอรำยงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน ของบริษัท พรีเมียร์ 

มำร์เก็ตต้ิง จ�ำกัด(มหำชน) และบริษัทย่อย  โดยเป็นกำรกล่ำวถึงควำมก้ำวหน้ำต่อเน่ืองจำก

ปีก่อนท่ีครอบคลุมมิติของกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนตำมแนวทำงของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 

โดยมีกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกับคุณค่ำหลักองค์กรให้ประสบควำมส�ำเร็จร่วม

กันอย่ำงย่ังยืน ระหว่ำง “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานม่ันคง สังคมย่ังยืน”
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พนักงานมั่นคง : ในอีกด้านหนึ่งนั้นบริษัทให้ความส�าคัญกับการสร้างความส�าเร็จทางธุรกิจควบคู่ไปด้วยกันกับการสร้างความ
ม่ันคงของพนกังาน  ดังนัน้องค์กรจงึให้ความส�าคัญในการดูแลคุณภาพชวีติของพนกังาน โดยค�านงึถงึความเสมอภาคและเท่าเทยีม
กัน รวมทั้งการหาแนวทางพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในการท�างานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจและความผกูพันต่อองค์กรมากยิง่ขึน้ไป ส่งผลต่อความม่ันคง มีขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ
เพื่อร่วมกันน�าความส�าเร็จมาสู่องค์กร

สังคมยั่งยืน : ด้วยแนวคิดที่ต้องการการเติบโตทางธุรกิจที่ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี บริษัทจึงได้ให้ความส�าคัญกับ
การดูแลรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ซ่ึงในปีทีผ่่านมาบรษิทัและบรษิทัย่อยได้ด�าเนนิโครงการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” โดยบริษัทได้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนในกิจกรรมเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise) รวมถึงการพัฒนากลไลการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ 
มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” มูลนิธิเอ็นไลฟ และโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดปี

 ในนามคณะกรรมการบริษัท จึงขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณเพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่
ร่วมกนัท�าให้ผลการด�าเนนิงานในปีทีผ่่านมาผ่านพ้นอุปสรรคในแต่ละด้าน และสามารถบรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้ อันเป็นการยนืยนั
ถงึความมุ่งม่ันของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทีต้่องการด�าเนนิธรุกจิให้ประสบความส�าเรจ็และเจรญิก้าวหน้าในระยะยาว พร้อมกบัความ
อยู่ดีมีสุข ความก้าวหน้าและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่
คู่กันอย่างยั่งยืนร่วมกัน

 
 คณะกรรมการบริษัท
 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บรษัิท พรเีมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ�ากัด 
(มหาชน)

คุณค่าหลักองค์กร 5 ประการ
5 CORE VALUES 

วิสัยทัศน์ VISION 
	 มุ่งม่ันเป็นบริษัทช้ันน�าของคนไทย	 ในธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภคด้วยการยึดถือคุณค่าหลัก	 5	 ประการ	 เพื่อสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ	

พนักงานและสังคมท่ีย่ังยืนร่วมกัน

ส่งมอบคุณค่า
อย่างมีคุณภาพ

ความคิด
สร้างสรรค์

คุณธรรม
จริยธรรม

คุณภาพ

ประโยขน์ร่วมกันผสานความรู้

 พันธกิจหลัก MISSION
 ด�าเนินพันธกิจด้วยการยึดถือคุณค่าหลัก	5	ประการ	ดังน้ี

 3	 น�าเสนอสินค้าและบริการท่ีมีคุณค่าพร้อมคุณภาพ	โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง

 3	 สนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเน่ือง

 3	 ด�าเนินงานโดยค�านึงถึงผลลัพธ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

 3	 ส่งเสริมการผสานความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน	เพื่อยกระดับมาตรฐาน

	 	 การปฏิบัติงาน

 3	 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด�าเนินธุรกิจ	ส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรม

	 	 ในวิถีแบบคนไทยตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยในสายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 

ส�านักงาน :	เลขท่ี	1	พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค	

ถนนศรีนครินทร์	แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	

กรุงเทพมหานคร	10250

วันจดทะเบียน :	วันท่ี	27	พฤษภาคม	2551

จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุนจดทะเบียนบริษัท :	598,245,300	บาท

ด�าเนินธุรกิจผลิตสินค้า	จัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทน	

จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

PM

PMF PCI PFP PMSE

100%

100% 100% 100% 100%
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ธุรกิจของบริษัท

	 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและ
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ซ่ึงแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและ
อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยสินค้าที่บริษัทจัดจ�าหน่ายเป็นการ

จ�าหนา่ยในประเทศทั้งหมด ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายต่างๆ ทัง้ช่องทางการจ�าหน่ายแบบร้านค้าสมัย
ใหม่ (Modern Trade) ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด (Cash Van) โดย

มีร้านค้ากว่า 30,000 แห่ง ทั่วประเทศติดต่อค้าขายโดยตรงกับบริษัท

 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4 แห่ง คือ บริษัท พี.เอม.ฟูด จ�ากัด (PMF) บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จ�ากัด 
(PCI) บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จ�ากัด (PFP) และบริษัท พีเอ็ม เอสอี จ�ากัด (PMSE)  ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน บริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง ประกอบธุรกิจดังนี้

	 1.	 บรษัิท	พ.ีเอม.ฟดู	จ�ากดั	(PMF)	ผลติและจ�าหน่ายสนิค้าประเภทปลาเส้นและปลาแผ่น ทีรู่จ้กักนัในชือ่ “ปลาสวรรค์
ทาโร”  ผลิตภัณฑ์ของ PMF มีการจ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และได้มอบหมายให้ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้จัดจ�าหน่ายภายในประเทศแต่เพียงผู้เดียว

	 2.	 บริษัท	พรีเมียร์	แคนนิ่ง	อินดัสตรี้	จ�ากัด	(PCI)	ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล   
(Sea Food) ส�าเร็จรูปอื่นๆ บรรจุถุง (Pouch) และบรรจุกระป๋อง (Canned) ส�าหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าของ
ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะส่งออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ PCI ยังประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงรสอื่น อันได้แก่ ซอสพริกไทยด�าและซอสสาหร่าย รวมทั้งทูน่าบรรจุ
ถุง (Pouch) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิงส์ คิทเช่น” โดยมอบหมายให้ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) เป็นตัวแทน
จ�าหน่ายสินค้าประเภทซอสแต่เพียงผู้เดียว

 3.	 บริษัท	พรีเมียร์	 โฟรเซ่น	 โพรดักส์	 จ�ากัด	 (PFP)	ผลิตอาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง โดยผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า 
นอกจากนี้บริษัท ให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น รวมทั้งยังมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และผลตอบแทน

 4.	 บริษัท	พีเอ็ม	เอสอี	จ�ากัด	(PMSE)	ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 10 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและด�าเนิน
ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อต่อยอด คุณค่าหลักของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ในด้านความยั่งยืนของสังคม 

               โดยในปี 2558 ได้ลงทุนในบริษัท กรีนเนท เอสอี จ�ากัด (GNSE) โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ทั้งนี้เป็นกิจการ
เพ่ือสงัคม ด�าเนนิธรุกจิในการส่งเสรมิการปลกูกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่เพ่ือเป็นการรกัษาระบบนเิวศน์และสิง่แวดล้อมในพ้ืนที่
ต้นน�้าล�าธารควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพกาแฟของเกษตรกรเข้าสู่ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้างราย
ได้ทีย่ัง่ยนืให้แก่เกษตรกร กาแฟอินทรย์ีทีป่ลกูเพ่ือการรกัษาป่าโดยการท�างานร่วมกบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องอย่างใกล้ชดินัน้  
นอกจากจะเกดิประโยชน์ต่อสงัคมดังกล่าวมาข้างต้นแล้วยงัจะท�าให้ได้กาแฟทีดี่ มีคุณภาพสงู โดยทางบรษิทั กรนีเนท เอสอี จ�ากดั  
จะเป็นผูร้บัซ้ือผลผลติกาแฟอินทรย์ีของเกษตรกรในระบบการค้าทีเ่ป็นธรรม และน�ามาแปรรปู และบรษิทั พีเอ็ม เอสอี จ�ากดั (PMSE) 
น�ามาจัดจ�าหน่ายให้กับผู้บริโภคภายใต้ชื่อแบรนด์ “มีวนา”
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ห่วงโซ่คุณค่าของ
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง 

 จ�ากัด (มหาชน)

 ในการด�าเนนิธรุกจินัน้ บรษิทัฯได้แสดงเจตนารมณ์และยดึถอืการปฏิบตัอิย่าง
ชัดเจนในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงาน โดยบริษัทได้มุ่งเน้น
การบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานทีค่รอบคลมุ ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี (Environmental Social and Governance : ESG) เพื่อค�านึงถึงคุณภาพของการ
ส่งมอบสินค้าและบริการ โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อย ได้ด�าเนินการบริหารจัดการ       
ห่วงโซ่คุณค่า อย่างต่อเนือ่งตามรายละเอียดทีไ่ด้รายงานไว้ในรายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยนืมาต่อเนือ่ง
ตั้งแต่ปี  2557 โดยได้มีการจัดท�าแผนงานการด�าเนินงานสรรหา คัดเลือก ตรวจเยี่ยม และร่วมพัฒนา ที่ว่าด้วย
เรื่องการจัดซ้ือ จัดหาวัตถุดิบตลอดจนถึงการส่งมอบให้กับผู้บริโภคและแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า 
ครอบคลุมประเด็นด้านจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ การเคารพสทิธมินษุยชน สิง่แวดล้อม อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
โดยคู่ค้าและพนกังานต้องปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ และแนวทางการปฏิบตัภิายใต้ระเบยีบ ข้อบงัคับและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

ชุมชนคู่ค้า ร้านค้าปลีก

ร้านค้าส่ง ผู้บริโภคPM

สิ่งแวดล้อมสังคม ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
หรือโมเดิร์นเทรด

PMF/PCI/PFP/PMSE

SUPPLIER

สร้างห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืนร่วมกัน
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โครงสร้างการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

  การด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมด้วยการส่งมอบ
คุณค่าให้กบัผูมี้ส่วนได้เสยี อันจะน�ามาซึง่ความเตบิโตและยัง่ยนืร่วมกนัภายใต้การด�าเนนิงานโดยผ่าน

คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยัง่ยนื ซ่ึงภายใต้คณะกรรมการดังกล่าว มีคณะอนกุรรมการ
ท�าหน้าที่ผลักดันให้เกิดความยั่งยืนกับสังคมโดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการด้านการพัฒนา
ระบบงานเพื่อความยั่งยืน

คณะอนุกรรมการด้าน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะอนุกรรมการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการด้าน
การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

 1. ก�าหนดและทบทวนกรอบนโยบายของคณะอนกุรรมการด้านต่างๆให้สอดคล้องและเป็นไปในทศิทาง และเป้าหมาย
ของบริษัท

 2. มอบหมายและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆให้เป็นไปตามภารกิจของบริษัท
 3. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษากับคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงและ

แก้ไขข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

 ทัง้นี ้ในการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยัง่ยนืนัน้ จะรายงาน
ตามขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอาจมีหน้าที่ช่วยให้ค�าแนะน�า
ปรึกษา และอาจเป็นตัวแทนการน�าเสนอการรายงานของคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

 บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานบริหารความเสี่ยง

 1. ก�าหนดและทบทวนกรอบการบรหิารความเสีย่งองค์กรทีเ่หมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างมีประสทิธภิาพ และเป็น
ไปตามมาตรฐานสากล ตามที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนมอบหมาย

 2. ก�าหนดและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อ
ให้มีประสิทธิผล มีความเพียงพอ และสอดคล้องตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 3. สนับสนุนและให้ความร่วมมือการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในองค์กรให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

 4. ติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือ
ให้ม่ันใจว่า กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกน�าไปปฎิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
อย่างสม�่าเสมออย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

 5. รบัผดิชอบต่อการอ่ืนใดที ่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยัง่ยนื กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

 6. ก�าหนดให้จัดท�ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งส�าเนารายงานการประชุม
ให้ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานเพื่อความยั่งยื่น

3	คณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อความย่ังยืน
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 บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 1. ทบทวน/ปรบัปรงุกระบวนการและแนวปฏิบตัใิห้เหมาะสม สอดคล้องกบัมาตรการต่อต้าน การคอร์รปัชัน่ตามโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

 2. ตรวจสอบ ติดตาม การปฎิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฎิบัติเรื่องการทุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชั่นใน
องค์กรอย่างสม�่าเสมอ

 3. สนับสนุนและส่งเสริมค่านิยมขององค์กร และจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ในทุกกระบวนการและขั้นตอนการท�างาน                    

 4. จัดให้มีการประชุมทบทวนและติดตามผลการด�าเนินงานตามระบบการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ส�าคัญ พร้อม
รายงานผลต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 5. ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอปีละ 1 ครั้ง
 6. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆในกระบวนการด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้าน                    

การทุจริคอร์รัปชั่น
 7. รบัผดิชอบสือ่สารประชาสมัพันธ์และอบรมให้ความรูใ้นเรือ่งการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่กบัพนกังานในองค์กร 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 8. รบัผดิชอบต่อการอ่ืนใดที ่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยัง่ยนื  กรรมการผูจั้ดการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
 9. ก�าหนดให้จัดท�ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งส�าเนารายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานเพื่อความยั่งยื่น

 บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 1. ก�าหนดและทบทวนการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวปฎิบัติและ 
มาตรฐานสากล ตามที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบเพื่อความยั่งยืนมอบหมาย

 2. สนับสนุนและพัฒนาการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้ง
ส่งเสริมวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

 3. ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร และมีผลในทางปฏิบัติ

 4. ติดตามและรายงานการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนา
ระบบงานเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ถูกน�าไปปฎิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทเป็นอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 5. รบัผดิชอบต่อการอ่ืนใดที ่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยัง่ยนื  กรรมการผูจั้ดการ  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

 6. ก�าหนดให้จัดท�ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งส�าเนารายงานการประชุม
ให้เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานเพื่อความยั่งยื่น 
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การวิเคราะห์สารัตถภาพ
ของรายงาน 

(MATERIALITY 
ANALYSIS)

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สร้างความส�าเร็จร่วมกัน

พันธกิจเพื่อตอบสนอง ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ผู้ถือหุ้น  
 หมายถึง ผู้ลงทุน 3 ผลตอบแทนและ 3 ด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้าง 3	ก�าหนดนโยบายจรรยาบรรณบริษัท
 นักลงทุน นิติบุคคล  การเติบโตของธุรกิจ  ผลตอบแทนที่ดีและ  ในเรื่องข้อพึงปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 สถาบันที่ลงทุน 3 ด�าเนินกิจการส�าเร็จ  ขยายธุรกิจให้เติบโต 3 ประชุมสามัญประจ�าปี 1 ครั้ง
   ตามเป้าหมาย  ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 3 รายงานประจ�าปี, SD Report
      3 ร่วมงาน Opportunity Day ปีละ 1 คร้ัง
      3 Company Visit
      3 Conference Call
       3 ตอบค�าถาม โทรศัพท์ และอีเมล์

 พนักงาน
 หมายถึง ผู้บริหาร 3 ค่าตอบแทนและ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ก�าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล
 พนักงาน ลูกจ้าง  สิทธิประโยชน์  ให้เกิดความมั่นคง  และประกาศให้พนักงานทราบ
  3 รายได้ไม่พอกับ 3 พัฒนาศักยภาพ 3 ด�าเนินการร่วมส�ารวจค่าจ้างกับ
   ค่าใช้จ่าย  พนักงานอย่างต่อเนื่อง  หน่วยงานภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับ
  3 ความก้าวหน้า 3 สร้างความผูกพัน  ตลาดแรงงานอย่างเท่าเทียมตาม
   ในอาชีพ  ให้มีต่อองค์กร  หลักสิทธิมนุษยชน 
  3 ความภูมิใจในองค์กร   3 ร่วมกับธนาคารออมสิน 
       ท�าโครงการปลดหนี้นอกระบบ
      3	ด�าเนินงานตามแผนการสร้างความอยู่ดี
       มีอยู่ ผ่านคณะท�างาน well being 
       และ Happy workplace อย่างต่อเนื่อง
      3	ด�าเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพ
       พนักงานอย่างต่อเนื่อง
      3	ส�ารวจความพึงพอใจพนักงานปี 1 ครั้ง

 ลูกค้า / ร้านค้า
 หมายถึง ผู้บริโภค  3 การส่งมอบสินค้าและ 3 สร้างความพึงพอใจและ 3 ด�าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ 
 ร้านค้าขายส่ง-ปลีก  บริการที่มีคุณภาพ  ความผูกพันโดยการ 	 ISO9001 ตั้งแต่ปี 2558 
 ห้างสรรพสินค้า  ตามเวลาที่ก�าหนด  น�าเสนอสินค้าและ 3 ด�าเนินการตามแผนการเข้าเยี่ยมร้านค้า
   ในราคาที่เป็นธรรม  บริการที่มีคุณภาพ  เดือนละครั้ง
     ด้วยราคาที่เป็นธรรม 3 ส�ารวจความพึงพอใจร้านค้า ปีละครั้ง 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของ พันธกิจตอบสนอง แผนงานและการปฎิบัติต่อ
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 โดยน�าหลักการก�าหนดเนื้อหารายงานความยั่งยืนด้วยการท�า 
Materiality Analysis เพ่ือบ่งบอกถงึประเด็นส�าคัญ และจัดล�าดับความส�าคัญ
ของหัวข้อที่รายงานดังตารางข้างล่างนี้
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      3	ส�ารวจความพึงพอใจผู้บริโภคปีละ 2 ครั้ง
      3	ประชุมร่วมกับห้าง/ ร้านในช่องทาง
       การขาย โมเดิร์นเทรด เดือนละครั้ง

 คู่ค้า / ผู้ส่งมอบ
 หมายถึง ผู้ส่งมอบ 3 ผลตอบแทนและ 3 ด�าเนินการธุรกิจด้วย 3 การปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
 พันธมิตรทางธุรกิจ  การเติบโตของธุรกิจ  ความเป็นธรรม 	ตามสัญญา
 คู่ค้า (เจ้าของสินค้า) 3 มีส่วนร่วมในการพัฒนา 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 3 ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับคู่ค้าและ
   คุณภาพสนิค้า  เพ่ือพัฒนาธุรกิจร่วมกัน 	ผู้ส่งมอบ
  	และบริการ 3 สร้างและขยายแนว 3 ประชุมร่วมกับคู่ค้า เดือนละครั้ง  
  3 จัดซื้อจัดจ้างเป็นธรรม  ร่วมการต่อต้านทุจริต 3 ส�ารวจความพึงพอใจของคู่ค้า ปีละครั้ง
   เสมอภาคและโปร่งใส  คอร์รัปช่ัน 3	เชิญชวนคู่ค้าและผู้ส่งมอบเข้าร่วมการ
        ด�าเนินธุรกิจปราศจากการทุจริต

 หน่วยงานภายนอก
 หมายถึง หน่วยงาน 3 การปฎิบัติตาม 3 สนับสนุนและให้ความ 3 ติดตามและทบทวนการด�าเนินงาน
 ราชการ สื่อมวลชน  กฎหมาย  ร่วมมือในการด�าเนินงาน  ให้เป็นไปตามกฎหมาย
  3 โปร่งใส และเปิดเผย  ตามกฎหมาย 3 เปิดเผยผลการด�าเนินงานที่ชัดเจน
   ข้อเท็จจริง 3 การปฎิบัติงานชัดเจน   โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ที่
     โปร่งใส สามารถ  เว็ปไซต์ของบริษัท
     ตรวจสอบได้ 

 คู่แข่ง
 หมายถึง บริษัทที่ท�า 3 การแข่งขันภายใต้ 3 ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่าง 3 ติดตามความเปลี่ยนแปลงของคู่แข่ง
 ธุรกิจประเภท  กฎหมาย และ  เป็นธรรมและโปร่งใส  อย่างสม่�าเสมอ 
 เดียวกัน  จริยธรรม 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 3 รายงานเปรียบเทียบสถานภาพการแข่งขัน
     เพ่ือพัฒนาธุรกิจร่วมกัน 3 วิเคราะห์กิจกรรมของคู่แข่งเพื่อ
       การต้านการแข่งขัน

 ชุมชน/สังคม
 หมายถึง ชุมชน 3 ต้องการให้เปิดเผย 3 เป็นองค์กรท่ีดีของสังคม 3 เผยแพร่ข้อมูลการด�าเนินธุรกิจอย่าง
 สังคม  ข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส  และมีความโปร่งใส  ยั่งยืนผ่านการรายงานและ Website
 ประชาชนทั่วไป 3 ต้องการมีส่วนร่วม 3 มีส่วนร่วมในการพัฒนา 3 โครงการ โรงอาหารเพื่อน้อง ในโรงเรียน
   พัฒนาชุมชนและสังคม  คุณภาพชีวิตที่ดีต่อ  ณ.พื้นที่ใกล้เคียง บจก.พี.เอม.ฟูด
  3 ต้องการให้รับผิดชอบ  ชุมชนและสังคม  ปีละ 1 โรงเรียน
   ผลกระทบที่มีต่อชุมชน 3 ก�าหนดความรับผิดชอบ 3 โครงการ พัฒนานักการตลาดมืออาชีพ 
   และสังคม  ผลกระทบเป็นส่วนหน่ึง  โดยร่วมกับพณิชยการบางนาพัฒนา
     ในการด�าเนินธุรกิจ  หลักสูตรทวิภาคีด้านการตลาด
       อย่างต่อเนื่อง
      3 ร่วมกันสร้างโอกาสให้นักเรียนที่
       ขาดแคลนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม
       และมีคุณภาพผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์
      3 ร่วมกันสร้างโอกาสและลดความ  
       เหลื่อมล้�าทางสังคมด้วยการจ้างงาน
       คนพิการ ผ่านมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
      3	ก�าหนดเป็นแผนงานในแต่ละปีด้าน
       ความรับผิดชอบต่อผลกระทบชุมชน
       และสังคม CSR In- process
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของ พันธกิจตอบสนอง แผนงานและการปฎิบัติต่อ
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

MATERIALITY ANALYSIS
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ระดับความส�าคัญต่อบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

1.1 1.2

3.1

2.1 2.3

2.4

2.2

1.3

3.3

3.2

1.4

 1.ธุรกิจก้าวหน้า 2.พนักงานมั่นคง 3.สังคมยังยืน

 1.1 การก�ากับดูแลกิจการ 2.1 การปฏิบัติด้านแรงงานและ 3.1 สร้างคนส�าเร็จร่วมกัน   
     สิทธิมนุษยชน  อย่างยั่งยืน
 1.2 การขยายแนวร่วมต่อต้านการ 2.2 การพัฒนาบุคลากร 3.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  ทุจริตคอร์รัปชั่นในห่วงโซ่ธุรกิจ    
 1.3 การบริหารความเสี่ยง 2.3 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3.3 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 1.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 2.4 สร้างจิตส�านึกแก่พนักงาน 
     ในองค์กร

 สิ่งแวดล้อม  
 หมายถึง ทรัพยากร 3	รักษา 3	ด�าเนินธุรกิจสร้างการ 3	สร้างโมเดลธุรกิจ โครงการกาแฟอินทรีย์
 ธรรมชาติ เช่น  ทรัพยากรธรรมชาติ  มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน  รักษาป่า “มีวนา”
 พลังงาน น้�า ก๊าซ  และ ฟื้นฟูป่าต้นน้�า  สังคมและ สิ่งแวดล้อม 3	โครงการ Premier Go Green
 คาร์บอนไดออกไซด์ 3 ลดการใช้ทรัพยากร 3 สร้างจิตส�านึกในการ 	ลดการใช้พลังงานและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 เป็นต้น  ทางธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติ 3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
  3 การเพิ่มประสิทธิภาพ 3 รณรงค์เพื่อส่งเสริม 	โดยขยายผลการติดตั้ง Solar Roof
   ในการใช้ทรัพยากร  การอนุรักษ์พลังงาน 3 โครงการ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
      3 โครงการ ลดการใช้กระดาษ
      3 โครงการ Taro saves the sea 
      3 ก�าหนดเป็นแผนงานในแต่ละปีด้าน
       ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อ
       สิ่งแวดล้อม (CSR In- process)
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ขอบเขตการรายงาน
การพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 
บริษัท พรีเมียร์ 
มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 
(มหาชน)  รายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพ่ือถ่ายทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติสู ่ความยั่งยืนของ        

บริษัท พรีเมียร ์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ซ่ึงเป็นข้อมูลการด�าเนนิงาน ตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม จนถงึ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  

  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีแนวทางในการด�าเนินงานเพื่อ       
มุ่งสู่ความยั่งยืน อันประกอบด้วย 2 เส้นทางหลักคือ เส้นทางของการด�าเนินธุรกิจและเส้นทางการสร้างระบบ

นิเวศหรือสภาวะแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

  ในเส้นทางการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ยึดถือแนวทางการด�าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ความส�าเร็จร่วมกัน
อย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลอันดี มีความรับผิดชอบและความโปร่งใส รวมถึงต้องเป็นการ

สร้างคุณค่าสู่ธุรกิจ พนักงาน และสังคมไปพร้อมๆ กัน

 เส้นทางที่ 2 คือการสร้างระบบนิเวศหรือการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ�านวยและส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม               
ด้วยตระหนกัว่าปัญหาทางสงัคมทีเ่ราเผชญิกนัอยูน่ี ้ไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้ด้วยคนเพียงคนเดียว บรษิทัฯและกลุ่มบรษิทัพรเีมียร์
จึงพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรปูแบบของมูลนธิแิละโครงการทางสงัคม เพ่ือให้ทกุภาคส่วนและผูมี้ส่วนได้เสยีของบรษิทัฯได้มีส่วน
ร่วมในการจัดการปัญหาทางสังคมและร่วมขยายผลผ่านเครือข่ายของผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่ เพ่ือให้การดูแลปัญหาสังคมต่างๆ             
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยน�าเสนอรายละเอียดไว้ในรายงานฉบับนี้

 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ รวมทั้งรายงานประจ�าปี ได้จากเว็บไซต์ของ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 
(มหาชน)  Website : www.premier-marketing.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

 ที่อยู่ : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศกรุงเทพมหานคร 10250
   โทรศัพท์ 02-301-1550 โทรสาร 02-301- 1830 
 อีเมล์ : ir@pm.premier.co.th

ธุรกิจ
ดีสำ�หรับองค์กร ลูกค้� 

ผู้ถิอหุ้น และคู่ค้�

สังคม
ดีสำ�หรับสังคม

พนักง�น
ดีสำ�หรับพวกเร�

คว�มสำ�เร็จ
ร่วมกัน

อย่�งยั่งยืน
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กลยุทธ์หลัก
ในการขับเคลื่อนองค์กร

สู่ความยั่งยืน

บรษัิท พรเีมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ�ากัด (มหาชน) 
และบรษัิทย่อย
เพรำะควำมส�ำเร็จไม่สำมำรถสร้ำงได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ธุรกิจย่อมไม่สำมำรถด�ำรง
อยู่ได้หำกมุ่งหวังเพียงผลก�ำไรขององค์กร โดยขำดกำรสร้ำงคุณค่ำสู่สังคมและพนักงำน 
ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำบริษัทฯและกลุ ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ยึดถือและปฏิบัติตำมแนวคิด       
“ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” อย่ำงจริงจัง สิ่งที่ดีต่อธุรกิจต้องสร้ำงคุณค่ำต่อสังคมและพนักงำน
ของเรำ จึงจะถือเป็นควำมส�ำเร็จท่ีย่ังยืนอย่ำงแท้จริง

 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีแนวทางในการด�าเนินงานเพื่อมุ่งหน้าสู่ความยั่งยืนด้วย       
2 เส้นทางหลัก เส้นทางแรกคือเส้นทางของการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯได้ยึดถือแนวทางการด�าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด 
“ความส�าเร็จร่วมกันอย่างย่ังยืน” โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลอันดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งธุรกิจของเราต้องสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ พนักงาน และสังคมไปพร้อมๆ กัน เส้นทางที่ 2 ซึ่งมีความ
ส�าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือการสร้างสภาวะแวดล้อมหรือระบบนิเวศที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม ด้วยตระหนักว่าปัญหาทาง
สังคมที่เราทุกคนเผชิญอยู่นี้ ไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้ด้วยคนเพียงคนเดียวบริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงพัฒนากลไกการมี
ส่วนร่วมในรูปแบบของมูลนิธิและโครงการทางสังคม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯได้มีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาทางสังคมและร่วมขยายผลผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ เพื่อให้การดูแลปัญหาสังคมต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3	บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อ 
 Thailand Sustainability Investment 
 หรือรายชื่อ “หุ้นย่ังยืน” ประจ�าปี 2559
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BUSINESS



1.1 การก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี

ROAD MAP 2558 - 2560

ปี 2558 การจัดท�าคู่มือ ปี 2559 การน�าคู่มือสื่อสารลงไปปฎิบัติ ปี 2560 การติดตามประเมินผล

SUCCESS
เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม น�าไปสู่
การบริหารจัดการที่ดี  
อย่างยั่งยืนร่วมกัน

มีคู่มือฉบับสมบูรณ์
ในเดือนมีนาคม 2559 

การติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 

ปฏิบัติครบถ้วนตามคู่มือ
ธรรมาภิบาลปี 2559

Strategy

Objective

2560

2559

2558

เพื่อให้มีคู่มือธรรมาภิบาลถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เพื่อให้มีคู่มือธรรมาภิบาลถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

บริษัทที่ไม่อยู่ใตลาดหลักทรัพย์ 
ภายในปี 2559 - 2560

ร่างคู่มือธรรมาภิบาล 
โดยยึดหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของ  4 บริษัท
ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย         
ให้ความส�าคัญการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ เนือ่งจากเหน็ว่าเป็นสิง่ทีมี่ความส�าคัญ
และจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน โดยมีความมุ่งม่ัน
และตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ โดยได้ก�าหนดนโยบายสนบัสนนุ
การก�ากบัดูแลกจิการ ให้ความส�าคัญต่อระบบการบรหิารความเสีย่ง การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน ด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฏหมายและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักของการก�ากับดูแล กิจการที่ดี ผ่านคณะท�างานคุณค่าหลัก
ด้านธรรมมาภิบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะท�างานคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

 ผลการประเมินจากการส�ารวจ
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ประจ�าปี 2559 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย โดยการสนบัสนนุของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย์ โดยมีผลคะแนนอยูใ่นระดับ “ดีมาก” ทีค่ะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดับร้อยละ 80 - 90 คะแนน มีจ�านวนตราสญัลกัษณ์
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติจ�านวน 4 ดาว รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top Quartile ของกลุ่ม
บริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในกลุ่ม 3,000 - 9,999 ล้านบาท
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1.2 การขยายแนวร่วมต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
ในห่วงโซ่ธุรกิจ

 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยเชื่อม่ันว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของ

การเป็นบรรษทัภิบาลทีมี่ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรกัษาผลประโยชน์
ของผูมี้ส่วนได้เสยีทกุฝ่าย บรษิทัจงึก�าหนดนโยบาย “การต่อต้านทุจรติคอร์รปัช่ัน” และประกาศ

เป็นนโยบายเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อ
ต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ครอบคลมุทกุขัน้ตอน ทกุกระบวนการท�างานของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีมี่ส่วนเกีย่วข้อง

กับงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดจ�าหน่ายจัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการท�างานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น ทั้งนี้ก�าหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจน และ

จากความมุ่งม่ันและให้ความส�าคัญกบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส ทางบรษิทัฯ ได้รบัรางวัลการประเมินผลได้จัดล�าดับ 
จาก Anti - corruption Progress Indicator Results : 2015 ได้คะแนนสูงสุดอยู่ในระดับ 5 โดยได้ด�าเนินการเรื่องการ

ขยายเครือข่ายผ่านการชักชวนคู่ค้า ผู้ส่งมอบ เข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง

 โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตแก่พนักงาน ครอบคลุมพนักงาน 100% และก�าหนดแผนการตรวจ
ตดิตามภายในทกุ 6 เดือน เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้ปฎบิตัติามคู่มือการด�าเนนิงานด้านการต่อต้านทจุรติทีบ่รษิทัจัดท�าขึน้ ตลอดจนส�ารวจ
ความเข้าใจในการสื่อสารและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

 ในปี 2559 เพ่ือเป็นการสร้าง ส่งเสรมิการค้าทีเ่ป็นธรรม และสร้างความไว้วางใจเพ่ือความโปร่งใสบรษิทัจึงให้ความส�าคัญ
เรื่องการพัฒนาคู่ค้า / ผู้ส่งมอบ กรณีผู้ส่งมอบรายใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือก บริษัทแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอย่างเป็น
ทางการ เพ่ือจะได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไข อันแสดงถึงความโปร่งใสในการซ้ือขายกับ Supplier ทุกรายที่มีโอกาสเสนอขายสินค้า
อย่างเท่าเทยีมกนั  นอกจากนีแ้ล้วบรษิทัและบรษิทัย่อย ได้ก�าหนดแผนการด�าเนนิงานและเป้าหมายในเรือ่งการขยายเครอืข่ายผ่าน
การชักชวนคู่ค้า ผู้ส่งมอบ เข้าเป็นแนวร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง

 จ�านวนคู่ค้า /  สนใจประกาศ สนใจร่วมลงนาม สนใจเข้าเป็นร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
 ผู้ส่งมอบ นโยบายต่อต้านการ บันทึกข้อตกลงใน ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
  ทุจริตคอร์รัปชั่น การด�าเนินธุรกิจ จาก Collective Action Coalition (CAC)
   ด้วยความโปร่งใส 

 69 รำย 48 22 12

หมายเหตุ	: ข้อมูลการการเชิญชวนคู่ค้า / ร้านค้า / ผู้ส่งมอบ รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อย
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การด�าเนินงานปี 2559

3	คู่ค้า / ผู้ส่งมอบ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
 ร่วมลงนาม MOU ร้านศรีวัฒนา เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559

Anti-corruption 
Progress Indicator 

สูงสุดระดับ 5

ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงในการ
ด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความโปร่งใส
จบหลักสูตร
สุจริตไทย 

คิดเป็น 97% 

หมายเหตุ	:	ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) เท่านั้น
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1.3 การบริหาร
จัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กรซึ่งถือ
เป็นกลไกส�าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะท�าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทีไ่ด้ก�าหนดไว้โดยมกีารก�าหนดเป็นนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ซึง่มุง่เน้นการพฒันาระบบบรหิารความ
เสี่ยงตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยง

ทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการโดยด�าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซ่ึงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรท่ัว
โลกนยิมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นทีย่อมรบัของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) 

เพ่ือจัดการความเสีย่งให้อยูใ่นระดับทีส่ามารถยอมรบัได้และตดิตามการบรหิารความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ บรษิทัฯได้มีการจัด
ท�าการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทัง้ในระดับผูบ้รหิารและระดับผูป้ฏบิตักิารของบรษิทั เพ่ือร่วมกนัประเมินความเสีย่ง/ปัญหา

อุปสรรค ความไม่แน่นอนทีอ่าจมีผลกระทบต่อการด�าเนนิงานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของบรษิทั เหตกุารณ์ทีอ่าจท�าให้องค์กรเสยี
โอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมีหลักการก�าหนดว่า หากมีความเสี่ยงใด
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก�าหนดแล้วบริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ด�าเนินการปลูกฝัง
ให้การบรหิารความเสีย่งเป็นวฒันธรรมองค์กร และมีคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง ซ่ึงประกอบด้วยผูบ้รหิารระดับสงูของบรษิทั
เพ่ือท�าหน้าทีบ่รหิารความเสีย่งในทกุด้านให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้คณะท�างานด้านพัฒนากระบวนงานภายในและบรหิาร
ความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อท�าหน้าที่ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงใน
ระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน โดยจัดท�าแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒนาการด�าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ส�าคัญ และน�าเสนอ
ความคืบหน้าและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
3	คณะกรรมการบริษัท / 
 คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการผู้จัดการ
3	คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
 ระบบงานเพื่อความยั่งยืน
3	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3 ทีมงานตรวจสอบภายใน
3	ผู้จัดการฝ่าย / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย  / 
 ผู้จัดการแผนก
3	ฝ่ายและแผนกต่างๆ

RISK SYSTEM
3	กรอบการบริหารฯ
3	นโยบาย
3	กระบวนการ
3	เครื่องมือ - การลงทะเบียนความเสี่ยง
 เครื่องมือ - การเรียนรู้ 
3	การติดตาม
3	การรายงาน

ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง PM

ส่งมอบคุณค่า อย่างมีคุณภาพ
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ความเสี่ยงระดับองค์กร     

ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

ปฏิบัติการ

แผนกลยุทธ์

แผนระดับหน่วยงานปฏิบัติการ
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1.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ธุรกิจยั่งยืนร่วมกัน
ด้วยการส่งมอบคุณค่าอย่างสร้างสรรค์

(THE VALUE OF CREATION)

ปลาสวรรค์ ตราทาโร เคลือบชีส  ขนมที่ที่ไม่ใช่แค่อร่อย 
แต่เต็มไปด้วยคุณค่าโภชนาการ

  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ความส�าคัญต่อการผลิต
และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซ่ึงในการปรับปรุงและพัฒนา          

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ต้องการความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่อร่อยและ มีคุณค่าต่อสุขภาพ พร้อมทั้งการให้ข้อมูลทางโภชนาการ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในรูปแบบ

ของ ฉลากโภชนาการ ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางปฏิบัติการพัฒนาด้านโภชนาการเพื่อผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง

 ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าด้วย บริษัทเป็นผู้น�าการผลิตขนมขบเค้ียวที่อร่อยและมีคุณค่า ในปี2559 กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ 
ตราทาโร ได้ออกสินค้าใหม่ ปลาสวรรค์เคลือบชีส ประกอบไปด้วย 2 รสชาติ ได้แก่ รสออริจินอลและรสบาร์บีคิวชิลลี่ จุดเด่นของ
สนิค้า นอกจากรสชาตทิีอ่ร่อยจากการผสมผสานทีเ่ข้ากนัอย่างลงตวัของปลาและชสีแล้ว เรายงัคัดสรรชสีทีดี่มีคุณภาพจากนวิซีแลนด์  
เนื่องจากเป็นชีสที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย ทั้งจากโปรตีน แคลเซียม วิตามินและแร่ธาตุที่สูง เมื่อน�ามารวมกับโปรตีน
จากเนือ้ปลา และเชดดาร์ชสี ทีน่�าเข้าจากนวิซีแลนด์ ในปรมิาณถงึ 50% หรอื 9.75กรมั ใน “ทาโรเคลอืบชสี” 1 ซอง ขนาด19.5กรมั 
นอกจากความอร่อยที่ได้แล้ว ยังได้รับคุณประโยชน์เต็มๆ กับ ปริมาณแคลเซียม ที่มากถึง 210 มิลลิกรัม / 1 ซอง หรือเรียกได้ว่า 
High Calcium และมีโปรตีน มากถึง 5 กรัม / 1 ซอง ซึ่งเทียบเท่าได้กับโปรตีนจากนม 1 กล่อง และหากเปรียบเทียบ ทาโรเคลือบ
ชีส 19.5กรัม ในน�้าหนักที่เท่ากันกับนม 19.5 กรัมแล้ว ทาโรเคลือบชีสให้โปรตีนสูงกว่านมถึง 12 เท่า
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ความพึงพอใจคู่ค้า 

72.3%

ความพึงพอใจ
พนักงาน

72.25%

ความพึงพอใจ
ร้านค้า 

89.7%

ความพึงพอใจ
ผู้บริโภค

88.5%

ธุรกิจยั่งยืนร่วมกันด้วยการส่งมอบคุณค่าเพื่อสร้างความพึงพอใจ
(THE VALUE OF SATISFACTION)

 เพราะ “คุณค่า” สามารถสร้างสรรค์ได้ตลอดกระบวนการของการด�าเนินงานระบบ Supply Chain Management จึง
ถูกน�ามาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตที่ทันสมัย และการตรวจ
สอบคุณภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงระบบการจัดเก็บและการขนส่งสินค้าที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
จาก พนักงาน คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ร้านค้า เพื่อให้มั่นใจว่า คุณค่าที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นทางจะถูกส่งมอบ
ให้กับผู้บริโภค
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ธุรกิจยั่งยืนร่วมกันด้วยการส่งมอบคุณค่าอย่างเข้าถึง
(THE VALUE OF ACCESSIBILITY)

 การน�าเสนอสนิค้าและบรกิารทีเ่ตมิเตม็ความต้องการของวถิชีวีติในปัจจบุนัและการกระจายสนิค้าไปถงึมือผูบ้รโิภคอย่าง
มีประสิทธิภาพ ถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญที่แสดงถึงความเป็น “มืออาชีพ” ของเรา ด้วยช่องทางการจ�าหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
ในรูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านสะดวกซ้ือ จนถึงร้านค้าปลีกที่ยังเป็นวิถีแห่งชุมชน เราจึงม่ันใจว่า ส่งมอบทางเลือกที่หลาก
หลายส�าหรับผู้ผลิตในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาในการด�าเนินโครงการส่งมอบคุณค่าของการเข้าถึง ดังนี้ 

โดยมีการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมร้านค้ากว่า

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
หรือโมเดิร์นเทรด

ร้านค้าส่งและปลีก
แบบดั้งเดิม

ร้านค้าปลีกขนาดย่อม

ซึ่งการดำาเนินกิจการของบริษัทได้มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่า
อย่างมีคุณภาพให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นมืออาชีพ

คู่ค้า

ทำาหน้าที่เยี่ยมเยียนร้านค้า
โดยตรงกว่า

แห่งอย่างสม่ำาเสมอ

30,000
ด้วยทีมงานขายที่เข้มแข็งกว่า

คน200

แห่งทั่วประเทศ200,000

ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ผู้บริโภค

ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจก้าวหน้า
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ธุรกิจยั่งยืนร่วมกันด้วยการส่งมอบคุณค่าอย่างเอาใส่ใจ
 (THE VALUE OF ATTENTION)

 ด้วยปณิธานและความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจที่ให้ความส�าคัญและความใส่ใจในการส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีคุณภาพและ        
มีความสุข เราจึงมุ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�าเสนอ “คุณค่าท่ีแท้จริง” โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางด้วยความเอาใจใส่
ตัง้แต่คัดเลอืกวตัถดิุบอย่างพิถพิีถนั ควบคุมทกุขัน้ตอนการผลิตอย่างมีประสทิธภิาพ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีอ่ร่อยมีคุณประโยชน์และ
สะดวกต่อผู้บริโภคจึงเป็นที่มาในการด�าเนินโครงการส่งมอบคุณค่าของการใส่ใจ ดังนี้

“โครงการสินค้าสดใหม่ 4 เดือน”  
 เพ่ือส่งมอบสนิค้าทีมี่คุณภาพ สดใหม่ เสมอ เพ่ือให้ผูบ้รโิภคได้รบัสนิค้าทีมี่คุณภาพ และเกดิความพึงพอใจในสนิค้าหน้าร้าน
ที่พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคมีการหมุนเวียนให้สดใหม่เสมอ รวมถึงการบริหารสินค้าหน้าร้านให้มีปริมาณที่เหมาะสม ลดปริมาณ         
ของเสยี ของคืน ซ่ึงของเสยีทีล่ดได้ย่อมส่งผลถงึการลดมลภาวะ และ  ลดการใช้ทรพัยากรอย่างฟุ่มเฟือย โครงการดังกล่าวนี ้ทางบรษิทั 
ได้มีซึง่เป็นโครงการทีด่�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งและการชีวั้ดความส�าเรจ็ของโครงการจะเหน็ได้จากอัตราร้อยละความสดใหม่ 4 เดือน 
เฉลี่ยต่อปีของสินค้าหลักของแต่ละตราสินค้าในปี 2559 ได้ก�าหนดเป้าหมายไว้ ต้องไม่ต�่ากว่า 98% พบว่า ร้อยละความสดใหม่
เฉลี่ยของสินค้าในปี 2559 (ม.ค. - ธ.ค.) มีอัตราสดใหม่ที่ท�าได้ดีกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดอยู่ที่ 98.50%  

กราฟแสดงสถิติค่าเฉลี่ยความสดใหม่ของสินค้าปี 2556 - 2559 
หมายเหตุ	:	ข้อมูลสถิติโครงการ สดใหม่ 4 เดือน ของสินค้าจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) เท่านั้น 

ค่าเฉลี่ยปี 2556

% ความสดใหม่ของสินค้า 4 เดือน

97.8

ค่าเฉลี่ยปี 2557

97.8

ค่าเฉลี่ยปี 2558

97.8

ค่าเฉลี่ยปี 2559

98.5

% ความสดใหม่ของสินค้า 4 เดือน
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พนักงานมั่นคง
PEOPLE



อัตราการลาออก
ของพนักงาน 

7.14%

 บริษทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ให้ความส�าคญัต่อการปฎบิตัิ
ตามกฎหมายแรงงาน และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านแรงงานเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ในเรือ่งความหลากหลายของแรงงานในองค์กร โดยมแีนวทางปฎบิตัต่ิอแรงงานเสมอภาค เท่าเทยีมกนั
ไม่เลือกเพศ อายุ หรือสภาพร่างกาย ต�าแหน่งงาน ตลอดจนเชื้อชาติและศาสนา โดยพนักงานของบริษัททุก
คนได้รับการปฎิบัติและดูแลในทุกด้าน อาทิเช่น การสรรหา การธ�ารงรักษาค่าตอบแทนสวัสดิการ การพัฒนา
บุคลากร โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความเสมอภาค
ต่อคูค้่า ลกูค้า ผูเ้ข้ามาตดิต่อ และเป็นนโยบายของบรษิทัฯ ทีพ่นกังานจะต้องศกึษาและปฏบิตัตินให้สอดคล้องกบัประเพณี
นิยม วัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่บริษัทฯ เข้าไปท�าธุรกิจ

 ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กร ก่อให้เกิดความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี อันน�าไปสู่
ความส�าเร็จตามพันธกิจของบริษัท

2.1 การปฏิบัติ
ด้านแรงงานและ

สิทธิมนุษยชน

กองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพเพิ่มเงิน
สมทบสุงสุด 8%

พนักงาน
ชาย 434 คน 
(36.44%)

หญิง 757 คน 
(63.56%)

ค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน 

429 ล้านบาท

ช.ม.ฝึกอบรม
21.53ช.ม./คน/ปี

จ้างงานคนพิการ
จ�านวน 12 คน
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STEP FOR COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

2.2 การพัฒนาบุคลากร

การพฒันาศักยภาพ และขีดความสามารถพนักงาน
บรษิทัมีนโยบายส่งเสรมิและพัฒนาบคุลากรทกุระดับอย่างต่อเนือ่ง โดยได้จัดท�าแนวทาง

การพัฒนาบคุลากรให้สอดคล้องกบั คุณค่าหลกั (Core Value) ทัง้ 5 ประการของบรษิทั และ
ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินการไว้ ดังนี้

แผนการพัฒนา 4 ระดับ (Step for PM Development Program)
ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทที่มุ่ง

ด�าเนินธุรกิจแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับ ธุรกิจ พนักงาน และสังคม

กราฟแสดงจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมแบ่งตามแผนการพัฒนาในปี 2559
หมายเหตุ	:  ข้อมูลจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานจาก บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) เท่านั้น

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม / ระดับแผนการพัฒนา

PM DEVELOPMENT PROGRAM

EXECUTIVE
DEVELOPMENT

PROGRAM

LEADERSHIP
DEVELOPMENT

PROGRAM

SUPERVISORY
DEVELOPMENT

PROGRAM
BASIC

DEVELOPMENT
PROGRAM

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม / ระดับแผนการพัฒนา

BDP

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม
4,910

SDP

1,132

LDP

1,437 

EDP

90
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การพัฒนาศักยภาพ 
(COMPETENCY)
 แผนงานพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพ่ือเตรยีมความพร้อมด้านบคุลากรของบรษิทั จึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบคุลากร
อย่างต่อเนื่อง ตามผังแสดงการพัฒนา PM COMPETENCY MODEL ดังนี้

กราฟแสดงจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมแบ่งตามแผนการพัฒนาในปี 2559
หมายเหตุ	:	 ข้อมูลจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานจาก บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) เท่านั้น

 ในปี 2559 บริษัทได้ก�าหนดเป้าหมาย (KPI) ขององค์กร เพื่อการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานโดยก�าหนด แผนการฝึกอบรม
ให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่พนักงาน 18 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมทั้งภายใน และการส่งพนักงานไปเข้ารับ
การอบรมภายนอกตามแผนฝึกอบรม PM Training Road Map (TRM) และผลการด�าเนินการฝึกอบรมในปี 2559 จากจ�านวน
พนักงาน  347 คน พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ยรวม 21.53 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

ระดับ 1-4 ระดับ 5-6 ระดับ 7-8 ระดับ 9-10

STAFF

CORE COMPETENCY

MANAGERIAL
COMPETENCY

FUNCTIONAL COMPETENCY

SUPERVISER MANAGER MANAGEMENT

PM COMPETENCY MODEL

CC

12.07 ช.ม. 6.36 ช.ม.

3.10 ช.ม.

MC

FC

CC

MCFC

COMPETENCY
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โครงการ “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ”

 โครงการ “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” จัดขึ้นโดยมเีป้าหมายเพือ่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการน�าคณุค่าหลัก
ไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�างาน เพื่อน�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างสังคมให้ดีขึ้น

 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมโครงการ “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” ผ่านการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการสรรหา “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” เพื่อเป็นตัวแทนจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยใช้วิธีการคัดเลือกผ่านการท�าแบบ
ส�ารวจจากเพ่ือนพนกังานด้วยกนั ซ่ึงพนกังานแต่ละคนจะท�าการเลือกบคุคลผูเ้ป็นแรงบนัดาลใจของตน ผูท้ีมี่คุณสมบตัเิด่นในการน�า
คุณค่าหลักทั้ง 5 ข้อ ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันหรือการท�างาน และเป็นบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการ
แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ท�างาน รวมถึงการด�าเนินชีวิตให้แก่เพื่อนพนักงานต่อไป 

 จากผลส�ารวจ บรษิทั พรเีมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยมีตวัแทนพนกังานทีไ่ด้รบัคัดเลือกเป็น “พรเีมียร์
ฅนบันดาลใจ” จ�านวน 4 คน จากทั้งหมด 21 คน เพื่อท�าหน้าที่เป็นตัวแทนในการสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านการถ่ายทอดคุณค่าหลัก
กับการด�าเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การท�างานต่างๆ รวมถึงการค�านึงถึง       
สิ่งแวดล้อมและสังคม ให้กับเพ่ือนพนักงานในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จ�านวนกว่า 3,000 คน ได้เรียนรู้และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้        
ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 โดยโครงการนีเ้ป็นตวัอย่างของการดึงคุณค่าหลักองค์กรทีอ่ยูใ่นรปูของนามธรรมให้เป็นรปูธรรม กระตุน้ให้เกดิการลงมือ
ปฏิบัติรับทราบ เพ่ือความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในคุณค่าหลักผ่านการกระท�า เป็นการปลูกฝังคุณค่าหลักเข้าสู่วิถีชีวิตของพนักงาน        
ให้มากขึ้น และเป็นการแสดงถึงการยึดมั่นในคุณค่าหลักขององค์กรอย่างจริงจัง
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สร้างความอยู่ดีมีสุขให้พนักงานของเรา

HAPPY BODY & HAPPY RELAX 
3	 ส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน	ด้วยการออกก�าลังกาย	โดยตั้งชมรมกีฬา	ฟุตบอล	

แบดบินตัน	ตะกร้อและ	ชมรมร้องเพลงคาราโอเกะ	จัดบรรยายให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและ
โภชนาการ	 รวมถึงการมอบรางวัลพนักงานสุขภาพดีประจ�าปีและรางวัลผลตรวจสุขภาพประจ�าปี
ดีขึ้นจากปีท่ีผ่านมา

3	 จัดกิจกรรม	“กินผักผลไม้วันละ 400 กรัม”	ร่วมกับคณะท�างานอยู่ดีมีสุข	ให้ความรู้และประโยชน์
จากการบริโภคผักผลไม้และสาธิตการท�าเมนูอาหารผัก

HAPPY SOUL 
3	 ส่งเสริมการสร้างความสงบให้จิตใจ	 โดยการจัดบรรยายธรรมและการท�าสมาธิ	 เพื่อน�ามาปรับ										

ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	ในปี	2559	จัดกิจกรรม	3	คร้ัง
3	 กิจกรรมท�าบุญวันคล้ายวันเกิดบริษัท	ครบรอบ	39	ป	ี
3	 กิจกรรม “รวมพลคนท�าดีเพื่อพ่อ”	ท�าบุญใส่บาตรพระสงฆ์	9	รูป	สวดมนต์น่ังสมาธิถวายเป็น

พระราชกุศล	 พร้อมท้ังมอบเงินสนับสนุนผ่าน	 3	 มูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์	 ได้แก่	 มูลนิธ	ิ												
พระดาบส,	 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	 ในพระบรม
ราชูปถัมภ	์

3	 สร้างจิตส�านึกความซ่ือสัตย์และแสดงเจตนารมย์ของพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้าน										
ทุจริตคอร์รัปช่ัน

HAPPY BRAIN 
3	 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันในองค์กร	 ผ่านการแชร์	 หนังสือดีๆ	 หรือ	 บทความ							

ท่ีให้ความรู้	มีประโยชน์	และได้ข้อคิดท่ีน�าไปปรับใช้ได้เดือนละ	2	เร่ือง

HAPPY MONEY
3	 ส่งเสริมให้พนักงานวางแผนทางการเงิน	การออมเงิน	การลงทุนและการบริหารหน้ีสิน	ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	ผ่านการให้ความรู้	ค�าปรึกษาและร่วมกับ	ธ.ออมสิน	จัดโครงการบริหารหน้ี	เพื่อลด
ภาระดอกเบี้ย	โดยก�าหนดจัดกิจกรรม	2	คร้ังในปี	2559

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2559  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 31



   

HAPPY FAMILY
3	 ส่งเสริมการสัมพันธ์ท่ีดีต่อครอบครัว	 ด้วยการประกวดภาพครอบครัวพร้อมบรรยายความรู้สึก

ต่อครอบครัว	 เพื่อให้เกิดการสื่อสารและท�าความรู้จักผ่านการบอกเล่าในความภาคภูมิใจของ
พนักงานและครอบครัว

3	 กิจกรรมความสุข “สานสัมพันธ์วันครอบครัว” คืนผืนป่าเติมคุณค่าสู่ชุมชน	ณ	 สวนป่าเกด
น้อมเกล้า	อ.พระประแดง	จ.สมุทรปราการ	

HAPPY HEART 
3 ส่งเสริมให้พนักงานมีน�้าใจ	เอื้อเฟื้อซ่ึงกันและกัน	ด้วยการร่วมบริจาคของใช้ส่วนตัวและ	ออกร้าน

จ�าหน่าย	เพื่อน�ารายได้มอบให้มูลนิธิยุวพัฒน์

HAPPY SOCIETY 
3 ส่งเสริมให้เกิดจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ	พนักงานขายท่ีปฎิบัติ

งานในจังหวัดต่างๆ	 มาร่วมเป็นอาสาสมัครลงพื้นท่ีเย่ียมนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์	 เพื่อช่วย
ติดตามความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน	รวมท้ังให้ค�าแนะน�าและก�าลังใจในการเรียนและการใช้ชีวิต

3	 กิจกรรม	 TARO	 saves	 the	 sea	 ปีท่ี	 7	 เก็บขยะเพื่อฟื้นฟูชายหาดบริเวณชายหาดวอนนภา													
จ.	ชลบุรี	และสร้างบ้านปลา	KU	Fish	Home	จ�านวน	5	ชุด	โดยมีพนักงานเข้าร่วมและนักเรียน
อาสาสมัครจากโรงเรียนในท้องถ่ินจ�านวน	100	คน

3	 กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมคร้ังส�าคัญกับงาน “ถนนปันกัน” คร้ังท่ี	5	เพื่อขยายสังคมแห่งการ
แบ่งปัน	โดยมอบเงินสนับสนุนท้ังสิ้น	7,440	บาท
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ภาพกิจกรรมสร้างการอยู่ดีมีสุขของพนักงาน
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2.3 การส่งเสริม
ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย

บริษัทฯ มีความตระหนัก และห่วงใยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทกุคน ดังนัน้ จงึเหน็สมควรให้มีการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการท�างาน ถือเป็นสิ่งส�าคัญท่ีผู้
บริหารผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกคน ต้องให้ความร่วมมือปรับปรุง และพัฒนาควบคู่ไปกับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและบริการ อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายด้านความปลอดภัย
 1. อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต้องเป็นศูนย์

 2. อัตราการเกิดอัคคีภัยทุกพื้นที่ต้องเป็นศูนย์

แผนการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
 3 ตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี เพื่อเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง และค้นหาสาเหตุของความเจ็บป่วย
 3 ตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน
 3 จัดฝึกอบรมการขับรถอย่างปลอดภัยเชิงป้องกัน และกฏหมายจราจร เพ่ือลดสาเหตุและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจาก

การขับรถ
 3 ด�าเนินการซ้อมหนีภัยประจ�าปี เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อ

ชีวิตและทรัพย์สิน

ตารางแสดงสถิติการประสบอันตรายจากการปฎิบัติงานปี 2557 - 2559

 สถิติการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงาน ปี 2557 (ราย) ปี 2558 (ราย) ปี 2559 (ราย)

 อุบัติเหตุ (ราย) 5 2 6
 หยุดงาน (ราย) 1 1 3
 ไม่ต้องหยุดงาน (ราย) 4 1 3
 เสียชีวิต (ราย) 0 0 0

หมายเหตุ	: ข้อมูลสถิติประสบอันตรายจากการปฎิบัติงานจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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3	ซ้อมดับเพลิง

3 ฝึกอบรม จป. ระดับบริหาร

3 ซ้อมหนีไฟประจ�าปี

3 ฝึกอบรมการขับข่ีอย่างปลอดภัย

 ส�าหรับในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทย่อย มีอุบัติเหตุจากการท�างานเกิดขึ้น จ�านวน 6 ราย แบ่งเป็นหยุดงาน 3 ราย 
และไม่หยุดงาน 3 ราย จากการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานได้ ดังนี้

 อุบตัเิหตท่ีุเกิดจากสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย 80% เช่น อุปกรณ์ช�ารดุแตกหกั, เครือ่งมือเป็นโลหะ
ที่มีคมบาด และพื้นทางเดินมีน�้าขัง

 แนวทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
 3 จัดให้มีการทบทวน ตรวจสอบ สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการท�างาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

และพร้อมใช้งาน
 3 ทบทวนความปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่ทางเดิน และเพ่ิมการท�าความสะอาดพ้ืนที่ทางเดินในช่วงฤดูฝน ตลอดจนติด

ป้ายแจ้งเตือน

 อุบตัเิหตท่ีุเกิดจากการกระท�าไม่ปลอดภัย 20% เช่น ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกนัในการท�างาน, ไม่ปฎบิตัิ
ตามขั้นตอนการท�างานด้านความปลอดภัย Job Safety Analysis (JSA)

 แนวทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
 3 จัดให้มีกิจกรรมกระตุ้น เพื่อสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยในการท�างาน
 3 ทบทวนและท�าความเข้าใจถึงขั้นตอนการท�างานที่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
 3 ในการเคลื่อนย้าย หรือ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในสายการผลิต ต้องแจ้งหัวหน้างานให้ทราบก่อนทุกครั้ง

ภาพกิจกรรมด้านความปลอดภัย
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ธรรมาภิบาล

พนักงาน

สิ่งแวดล้อมสังคม

ปัจจัยสู่ความยั่งยืน 4 ด้าน

คณะท�างานคุณค่าหลัก 4 ด้าน

2.4 สร้างจิตส�านึก
แก่พนักงานในองค์กร

ด้วยตระหนักว่าการเปล่ียนแปลงในสังคมจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากจิตส�านึกที่ดีของ
พนักงาน เพราะพนักงานคือกลไกส�าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจาก

ระดับบุคคลสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับธุรกิจ และระดับสังคม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จึงได้จัดตั้ง
คณะท�างานประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานจากทุกสายธุรกิจในกลุ่มบริษัทโดยคณะท�างานนี้มี

พันธกิจในกาสร้างการมีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตส�านึกของพนักงาน อันเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยสู่ความยั่งยืน       
4 ด้าน อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน ภายใต้ชื่อ “คณะท�างาน

คุณค่าหลัก”
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ด้านสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในการปลูกจิตส�านึกเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ประหยัดพลังงาน        
รวมถึงการคิดวิธีการท�างานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนถึงการน�าพาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียวต่อไปในอนาคต

ผลการด�าเนินงานปี 2559

 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

3	Premier Go Green

3	กิจกรรมวัน
 สิ่งแวดล้อมโลก

3	กิจกรรมแลกเปลี่ยน
 เรียนรู้

3	กิจกรรมจัดอบรมให้
 ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

3	ให้ความรู้ประโยชน์ของ
 การใช้หลอดไฟ LED 
 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
 พลังงาน
3	รณรงค์ให้พนักงานกลุ่ม
 พรีเมียร์ร่วมกันปลูกต้นไม้ 
 และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

3	แสดงเจตนารมย์ร่วมกับ
 ภาครัฐในการพัฒนาด้าน
 สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3	แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ตัวอย่างการด�าเนินการ
 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบ
 ความส�าเร็จภายในกลุ่ม
 พรีเมียร์

3	การให้ความรู้ สร้างความ
 เข้าใจ ความส�าคัญของ
 การด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึง
 สิ่งแวดล้อม 

3	จัดงาน Premier Go 
 Green แนะน�าการใช้งาน 
 รวมทั้งจ�าหน่ายหลอดไฟ  
 LED ในราคาพิเศษ
3	แนะน�าการปลูกต้นไม้ที่เป็น
 ประโยชน์และแจกกล้าไม้
 ให้พนักงาน

3	ลงนามในปฏิญญา 
 “รักกรุงเทพฯ รักษ์
 สิ่งแวดล้อม” ร่วมกับทาง 
 กรุงเทพมหานคร

3	การจัดท�าจดหมายข่าว 
 และ Facebook Page 
 “Premier Go Green by 
 ESGW Environmental”

3	จัดอบรมตัวแทนของสาย
 ธุรกิจ เรื่อง “กินอยู่รู้คิด 
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

3	พนักงานได้เรียนรู้ประโยชน์
 ของการเปลี่ยนมาใช้
 หลอดไฟ LED
3	เสริมสร้างความรู้ความ
 เข้าใจของพนักงานถึง
 ความส�าคัญขอการปลูก
 ต้นไม้

3	สร้างความร่วมมือร่วมกัน
 ระหว่างหน่วยงานเอกชน
 กับภาครัฐ

3	การขยายผลเพื่อน�าไปสู่
 การปฏิบัติของสายธุรกิจ
 อื่นๆ

3	การมีส่วนร่วมในการ
 ด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
 ของแต่ละบริษัท
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แผนการด�าเนินงานปี 2560

 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

3	วัดระดับของการ
 ด�าเนินการด้าน
 สิ่งแวดล้อม

3	กิจกรรมศึกษาดูงาน

3	ตลาดนัดสินค้าเพื่อ
 สิ่งแวดล้อม

3	เพิ่มการใช้พลังงาน
 ทางเลือก

3 ประเมินระดับการด�าเนิน
 การด้านสิ่งแวดล้อมของ
 บริษัทในกลุ่มพรีเมียร์

3 เรียนรู้การปฏิบัติด้าน
 สิ่งแวดล้อมที่ประสบความ
 ส�าเร็จภายในกลุ่มบริษัท

3 แลกเปลี่ยนข้อมูลของ
 การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม

3 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
 ทางเลือก

3 การตรวจประเมินตาม
 เกณฑ์ ของ Green 
 Industry และ Green 
 Office

3 ส่งตัวแทนบริษัทดูงาน
 ด้านสิ่งแวดล้อม

3 จัดวันนัดพบผู้ขาย
 ผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 กับตัวแทนหน่วยงานจัดซื้อ
 ของบริษัท

3 ขยายผลการติดตั้ง Solar 
 Roof ของบริษัทในกลุ่ม
 พรีเมียร์

3 บริษัทในกลุ่มพรีเมียร์ได้
 รับทราบของการด�าเนินการ
 ด้านสิ่งแวดล้อมและค้นหา
 โอกาสในการปรับปรุง
 ให้ดีขึ้น

3 น�าความรู้ไปต่อยอดการ
 ปฏิบัติภายในองค์กร

3 เพิ่มสัดส่วนการใช้
 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม

3 ประหยัดการใช้ไฟฟ้าและ
 ลดความต้องการพลังงาน
 ไฟฟ้าสูงสุด
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ด้านสังคม มีพันธกิจในการปลูกจิตส�านึกด้านสังคมให้แก่พนักงาน โดยอาศัยการต่อยอดจากงานทางสังคมของกลุ่มบริษัท  
โดยในปีที่ผ่านมาได้จับประเด็นเรื่องการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส จัดการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนเงินบริจาคหรือการเป็นอาสาสมัครท�างานให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นการเปิดมุมมองทางเลือกใหม่ๆในการสนับสนุนงาน
ทางสังคมให้กับพนักงาน  

ผลการด�าเนินงานปี 2559

 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

3 อาสาพรีเมียร์ช่วยงาน
 คนไทยขอมือหน่อย

3 สารพัดอาสา

3 กองทุนบุตรธิดา 
 เพื่อนพนักงาน 

3	สร้างการมีส่วนร่วมของ
 พนักงานในกลุ่มบริษัท
 พรีเมียร์ในการอาสาเป็น
 บุคลากรสนับสนุนกิจกรรม
 ทางสังคม

3	เพื่อเป็นกลไกในการเผย
 แพร่งานอาสาให้กับ
 เครือข่ายของพนักงาน

3	ปลูกจิตส�านึกพนักงาน
 ด้านการดูแลสังคม
3	สร้างการมีส่วนร่วมของ
 พนักงานด้านงาน
 เพื่อสังคม
3	จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา
 แก่บุตรของพนักงานที่มี
 รายได้น้อย

3	ก�าหนดหน้าที่ส�าหรับอาสา
 สมัครในการต้อนรับผู้เยี่ยม
 ชมงานและการจ�าหน่าย
 สินค้า

3	ใช้ Social Media เป็น
 เครื่องมือในการขับเคลื่อน
 กลไก โดยการสร้าง Line 
 Group “สารพัดอาสา”

3	จัดงาน “เมนูอาสา” เพื่อ
 ชักชวนพนักงานให้ร่วมกัน
 เป็นสมาชิกกลุ่ม
3	จัดงาน “รวมพลคนใจดี” 
 เพื่อระดมเงินบริจาค
 รายเดือน 

3	การมีส่วนร่วมจากพนกังาน
 ทุกบริษัทในกลุ่มบริษัท 
 พรีเมียร์จ�านวน 308 คน 

3	เกิดช่องทางในการเผยแพร่
 ข้อมูลงานอาสาด้านต่างๆ 

3	กองทุนเพื่อการศึกษาแก่
 บุตรพนักงานทุนละ 
 5,000 บาท 
 จ�านวน 27 ทุน
3	จ�านวนที่เพิ่มขึ้นของ
 พนักงานที่ช่วยสนับสนุน
 กองทุน
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แผนการด�าเนินงานปี 2560
 3 การจัดสรรคณะท�างาน / ตัวแทนที่เหมาะสมจากทุกบริษัทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เพื่อระดมความคิดและมุมมองด้าน 
  การสนับสนุนงานสังคมที่หลากหลาย 
 3 การต่อยอดกิจกรรมของแต่ละสายธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้าง
 3 การจัดกิจกรรมระดมทุนที่ไม่ใช่การบริจาคโดยตรง
 3 การระดมทุนกองทุนบุตร-ธิดาพนักงานพรีเมียร์อย่างต่อเนื่อง
 3 การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมด้านอื่นๆ เช่น การจ้างงานผู้พิการ และการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ

ด้านธรรมาภิบาล มีพันธกจิในการส่งเสรมิ ปลกูฝังเรือ่งความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในองค์กร ก�าหนดกระบวนการสือ่สาร
และแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนให้พนกังานได้รบัทราบและยดึถอืปฏบิตั ิรวมทัง้ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่

ผลการด�าเนินงานปี 2559

 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

3 คู่มือธรรมาภิบาลของ
 กลุ่มบริษัทฯ

3	เพื่อให้มีคู่มือธรรมาภิบาล
 ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
 ของกลุ่มบริษัทฯ

3	ร่างคู่มือ ธรรมาภิบาล
 โดยคณะท�างาน

3	อยู่ระหว่างการด�าเนินการ
 โดยคู่มือจะเสร็จสมบูรณ์
 ภายในเดือนมิถุนายน 
 2560
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แผนการด�าเนินงานปี 2560

 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

3 กิจกรรมท�ำควำมดี 3	เพื่อสร้างความรับรู้ให้
	 พนักงานมีความเข้าใจเรื่อง
	 นโยบายการต่อต้าน
	 คอร์รัปชั่น

3	ส่งเสริมและสนับสนุนให้
	 คู่ค้าเข้าร่วมโครงการ
	 ต่อต้านคอร์รัปชั่น

3	รณณรงค์ให้พนักงานเข้า
	 ร่วมเรียนรู้เรื่องคอร์รัปชั่น
	 ผ่านการท�าแบบสอบถาม
	 สุจิตไทยในระบบออนไลน	์
3	จัดกิจกรรมสุจริตไทยใน
	 วันที่	25	พฤศจิกายนโดย
	 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
	 และมุมมอง	ด้านสุจริต	
3	น�าวิดิทัศน์เรื่องคอร์รัปชั่น
	 ไปเผยแพร่ให้กับพนักงาน
	 เพื่อเข้าใจและถือปฏิบัติ
	 ตามนโยบายต่อต้านทุจริต
	 คอร์รัปชั่น
3	รณณรงค์ให้พนักงานเข้า
	 ร่วมกิจกรรมงานวัน
	 ต่อต้านคอร์รัปชั่นปี	2559
	 	ในวันที่	6	และ	11		
	 กันยายน	2559

3	เชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วม
	 โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น
	 โดยแบ่งเป็น	3	ระดับคือ
3	ระดับประกาศนโยบายการ
	 ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3	ระดับลงนามใน	บันทึก
	 ความเข้าใจเพื่อประกาศ
	 เจตนารมณ์ร่วมท�าธุรกิจ
	 ด้วยความโปร่งใส						
3	ระดับประกาศเจตนารมย์
	 เข้าร่วมโครงการต่อต้าน
	 ทุจริตคอร์รัปชั่น

3	พนักงานเข้าร่วมท�าแบบ
	 สอบถาม	โดยจบหลักสูตร
	 รวม	1,005	คน	คิดเป็น
	 อัตราร้อยละ	70.18
3	มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
	 130	คน
3	มีวิดิทัศน์ไปเผยแพร่ใน
	 บรษิทัในกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์
	 ในไตรมาส	4/2559	และ
	 อยู่ระหว่างการติดตาม
	 ประเมินผลมีพนักงาน
	 เข้าร่วมกิจกรรม	305	คน

คู่ค้าร่วมโครงการ
3	ระดับประกาศนโยบาย
	 ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	
	 132	ราย
3	ระดับลงนามในบันทึก
	 ความเข้าใจเพื่อประกาศ
	 เจตนารมณ์ร่วมท�าธุรกิจ
	 ด้วยความโปร่งใส	35	ราย

3 เชิญชวนคู่ค้ำเข้ำร่วม
	 โครงกำรต่อต้ำน
	 คอร์รัปชั่น
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 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

3 โครงการวันสุขภาพกับ
 มุมสุขภาพ

3 โครงการกินผักผลไม้ดี 
 400 กรัม

3 โครงการให้ความรู้เรื่อง 
 Office Syndrome และ
 กรดไหลย้อน 

3 การขับขี่อย่างปลอดภัย

3	โครงการต่อเนื่องจาก
 ปี 2558 เพ่ือปรบัพฤตกิรรม
 พนักงานให้ค�านึงถึงการ
 รับประทานอาหาร
 เพื่อสุขภาพมากขึ้น

3	เพื่อส่งเสริมการเลือกรับ
 ประทานอาหารผักผลไม้
 อย่างเพียงพอและถูกต้อง
 และการปลูกพืชผักเพื่อ
 รับประทานเอง

3	เพื่อให้ความรู้กับพนักงาน
 เกี่ยวกับโรคยอดฮิต

3	เพื่อให้ความรู้เรื่องความ
 ปลอดภัยกับพนักงานที่
 ต้องขับขี่ยานพาหนะใน
 การท�างานบ่อยครั้ง 

3 บริการข้าวกล้องฟรี
3 มุมผักสดผลไม้ทุกวันศุกร์

3 แคมเปญการสื่อสารเรื่อง
 โภชนาการ
3 Workshop การท�าอาหาร
 ด้วยผัก
3 นิทรรศการลออกร้าน 
3 การแจกจ่ายพันธุ์พืช

3 กิจกรรมอบรมพนักงาน 
3 การจัดท�าคู่มือสือ่สารง่ายๆ 

3 กิจกรรมอบรมพนักงาน 

3 การตระหนักรู้ของพนักงาน
 ถึงความส�าคัญของอาหาร
 ต่อสุขภาพ
3 ผลตรวจสุขภาพโดยรวม
 ของพนักงานดีขึ้น

3 การเลือกรับประทานอาหาร
 ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

3 พนักงานมีความรู้ที่จะ
 ป้องกันและรักษาตัวจาก 
 2 โรคนี้
3 พนักงานรักษาสุขภาพ
 อย่าง proactive  

3 การตระหนักรู้ของพนักงาน
 ถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย
 และระเบียบวินัยท้องถนน
 ที่เกี่ยวข้อง 

ด้านอยู่ดีมีสขุ มีพันธกจิในการส่งเสรมิสขุภาวะของพนกังาน กระตุน้ให้พนกังานเลือกวถิกีารใช้ชวีติอย่างมีคุณภาพเพ่ือสขุภาพ
ที่ดี ห่างไกลโรคภัย อาทิ การรณรงค์การออกก�าลังกาย การส่งเสริมให้เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การจัดหาข้าวกล้อง
และสลัดให้พนักงานรับประทาน นอกจากนี้ความอยู่ดีมีสุขยังหมายรวมถึงความปลอดภัยในที่ท�างาน การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ 
เป็นต้น

ผลการด�าเนินงานปี 2559
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 แผนการด�าเนินงานปี 2560

 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

3 โครงการวันสุขภาพกับ
 มุมสุขภาพ

3 โครงการกินผักผลไม้ดี 
 400 กรัม 

3 โครงการลดพุงลดโรค 

3 โครงการสถานที่รับดูแล
 บุตรพนักงาน

3 โครงการดูแลพนักงาน
 วัยใกล้เกษียณ

3 โครงการต่อเนื่องจาก
 ปี 2558 - 2559 เพื่อปรับ
 พฤติกรรมพนักงานให้
 ค�านึงถึงการรับประทาน
 อาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น

3 โครงการจัดร่วมกับ สสส 
 ในเดือนกรกฎาคม 2559 
 ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับ
 ดีจากเพื่อนพนักงาน
 จึงขอเสนอให้จัดต่อเนื่อง 
 โดยเพิ่มความรู้ในด้าน
 การบริโภคน�้าตาล

3 เพื่อให้ความรู้และสร้างแรง
 บันดาลใจเกี่ยวกับการ
 รักษาระดับน�้าหนักตัวที่
 เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
 ร่วมกับ สสส

3 ลดภาระกับพนักงานในการ
 จัดหาคนดูแลรับส่งบุตร
 ในช่วงเวลาท�างาน 

3 ดูแลเพื่อนพนักงานกลุ่มนี้
 เพื่อการมีชีวิตวัยเกษียณ
 ที่มีคุณภาพ มั่นคง และ
 มีความสุข 

3 บริการข้าวกล้องฟรี
3 เพิ่มอัตราส่วนในการผสม
 ข้าวกล้องส�าหรับ site 
 งานที่ให้ข้าวฟรี 

3 แคมเปญการสื่อสารเรื่อง
 โภชนาการ
3 Workshop การท�าอาหาร
 ด้วยผัก
3 นิทรรศการและออกร้าน 
3 การแจกจ่ายพันธุ์พืช
 เพื่อปลูกที่บ้าน

3 คู่มือการออกก�าลังกาย
 ที่ท�างานและที่บ้าน
3 ให้ความรู้เรื่องโรคอ้วน 
3 สื่อประชาสัมพันธ์ online 
 และ offline 
3 การแข่งขัน ลดพุงลดโรค 
 เป็นเวลา 3 เดือน

3 จัดสถานที่รับดูแลบุตร
 พนักงานในสถานที่ท�างาน
 ทั้งหลังเลิกเรียน และ 
 ในช่วงเวลาปิดเทอม

3 จัดท�า survey ความ
 ต้องการและข้อกังวลใจ
 ของพนักงาน
3 จัดกิจกรรมที่เหมาะสม
 ตามผลส�ารวจ

3	พนักงานให้ความส�าคัญ
 ของการรับประทานอาหาร
 ที่ดีต่อสุขภาพ
3 ผลตรวจสุขภาพโดยรวม
 ของพนักงานดีขึ้น

3 พนักงานมีความรู้และเลือก
 รับประทานอาหารที่มี
 ประโยชน์ต่อร่างกาย

3 พนักงานตะหนักถึง
 อันตรายของโรคอ้วน และ 
 มีความรู้ในการป้องกัน 
 รักษาตัวแบบท�าได้จริง

3 พนักงานและครอบครัว
 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
 การดูแลบุตร 

3 พนักงานได้รับความรู้เรื่อง
 เครื่องมือให้มีความพร้อม
 ในการก้าวเข้าสู่การเกษียณ
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โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบทวิภาค ี

 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาศักยภาพของ “คน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสรมิโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชนและยกระดับการศกึษา รวมถงึพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ให้สถานศกึษา
ผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจจัดจ�าหน่ายและบริการโดยใช้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ขององค์กร สนับสนุนให้โอกาสเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐกับสถาบัน
อาชวีศกึษากรงุเทพมหานคร วทิยาลัยพณชิยการบางนา ด้วยการตกลงท�าความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจัดการ
เรียนการสอนระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาการตลาด จ�านวน 9 คน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันบริษัท ได้ก�าหนดแผนการพัฒนาหลักสูตรในปี 2559 โดยการจัดท�าโครงการบริษัทจ�าลอง, โครงการงานวิจัยด้านการตลาด
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ, โครงการนักขายมือใหม่ เป็นต้น

   ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการและยังเป็นการเพิ่มยอดขาย ขยายฐาน
ลูกค้าให้กับบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย

3.1 สร้างคนส�าเร็จร่วมกัน
อย่างย่ังยืน 
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 นอกจากโครงการร่วมพัฒนาการศึกษาในระบบทวิภาคีแล้วบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) ยังตระหนักเห็น
ความส�าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการเพ่ือแนะน�าอาชีพและองค์ความรู ้ 
ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชั้นปีที่ 2 และคณะอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด จ�านวน 52 
คน เข้ารับการศึกษาดูงานและฟังบรรยายในหัวข้อ การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัท
ทั้ง 2 ท่าน คุณสุทิศา คล้ายเกตุ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโสและคุณวิศว ว่องไพฑูรย์ ผู้จัดการฝ่ายขายโมเดินเทรด บรรยายให้
ความรู้และตอบข้อซักถามนักศึกษาในวันดังกล่าว 

 นางสาวอัญพิชญ์ ดิลกฤทธิพิ์รยิะ นกัศกึษาชัน้ ปวส.2 
เข้าร่วมฟังบรรยายความรูแ้ละประสบการณ์เรือ่งการโฆษณาและ
การส่งเสริมการขาย เม่ือวันที่ 30 มิ.ย.2559 “รู้สึกขอบคุณ
บริษัทที่ให้โอกาสพวกเราได้เข้ารับฟังบรรยายความรู้และ

ประสบการณ์	ท�าให้เกดิความเข้าใจและเห็นภาพการท�างาน

ด้านการโฆษณาและการส่งเสรมิการขายได้ชดัเจนจากการ

เรียนในชั้นเรียน	เป็นประสบการณ์ที่ดี	ขอขอบคุณมากค่ะ”
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บทสัมภาษณ์ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพาณิชยการบางนา 
(นายปฏิเวธ พึ่งอุบล)

1. ท่าน ผอ. คิดว่าโครงการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีมีประโยชน์อย่างไร? 

ตอบ  ผมคิดว่าการจับมือร่วมกนักบัสถานประกอบการในรปูแบบ
ของการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ที่น่าจะตรงใจของสถาบันและสถานประกอบการ ที่จะช่วย
ให้เกิดความทันสมัยในเรื่องของการสอน เพราะเป็นการ
เรยีนรูท้ีส่ามารถจะน�ามาประยกุต์ใช้ได้ โดยการคิดเชงิระบบ
ที่มีมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่สิ่งส�าคัญก็คือว่า
แต่ละหลกัสตูรจะมี Core ของแต่ละหลักสตูรอยู ่และ Core 
เป็นสิ่งที่จ�าเป็นเพราะบริบทของนักศึกษาอาจไม่ได้อยู่ใน
สถานประกอบการนั้นไปตลอด เพื่อจะได้น�า Core นั้นไป
ประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการอื่นๆ

2. อยากให้ท่าน ผอ. ช่วยกล่าวถึงว่าท�าไหม ?
โรงเรียนพาณิชย์บางนา ถึงเลือกที่จะร่วมโครงการฯ 
กับบริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)?

ตอบ การทีว่ทิยาลยัพาณชิยการบางนาได้ร่วมโครงการอาชวีศกึษาระบบ
ทวิภาคีกับ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) เพราะผม
และสถาบันมองเห็นถึงศักยภาพของ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง 
จ�ากัด (มหาชน) ในการบริหารและมีความสามารถทางด้านการ
ตลาด จึงเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาและสถาบันอย่างยิ่ง ที่จะ
ช่วยให้เด็ก นักศึกษาของวิทยาลัยพาณิชยการบางนา มีศักยภาพ
และส่งออกตลาดต่อไป
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3. ผลที่รับเป็นอย่างไรบ้างและมีผลดีอย่างไรต่อนักศึกษา
และทางสถาบันวิทยาลัยพาณิชยการบางนา 
ในการเข้ามาร่วมโครงการฯ?

ตอบ  ส�าหรับตัวผมแล้วกว่า 25 ปี ที่อยู่ในแวดวง อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลที่ได้รับคือเด็กนักศึกษา
โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะมีความแตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียน คือเด็กทวิภาคีไม่
ว่าจะสาขาไหนก็ตาม จะมีความคิดเชิงระบบ มีประสบการณ์ที่มากขึ้น มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ 
สามารถโต้ตอบแสดงความคิดเห็นและสื่อสารได้ดีกว่าการเรียนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว และ
ผมคิดว่าอย่างน้อยกเ็ป็นผลดีทีเ่ด็กๆนกัศกึษาของวทิยาลัยพาณชิยการบางนา ทกุคนจะสามารถ
น�าสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูน้อกชัน้เรยีนจากการฝึกปฏบิตั ิเสาะหาความรูก้บัสถานประกอบการและยิง่ไปกว่า
นั้น สามารถสร้างชื่อเสียงของวิทยาลัยพาณิชยการบางนาออกสู่สังคมได้อีกช่องทางหนึ่ง

4. ให้ ท่าน ผอ. กล่าวถึงการให้การศึกษาแก่เยาวชน 
ระบบทวิภาคี มีผลอย่างไรในการส่งเสริมให้เยาวชนมี
การศึกษาที่ดี?

ตอบ  ผมมองว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้การสนใจ ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาแก่เยาวชนในระดับอาชีวะ
มากขึน้ ตวัผมเองกคิ็ดว่าการทีเ่ยาวชนมีการศกึษาทีดี่ มีความรู ้ความสามารถ ในองค์ความรูท้ีเ่ยาวชน
ได้รับจากการศึกษาและนักศึกษาที่อยู่ในระบบทวิภาคี สามารถคิดวิเคราะห์เชิงระบบ ผ่านการเรียนรู้
และการสอนจากสถานประกอบการ โดยเป็นการสร้างโอกาสในระบบการศึกษาให้แก่เยาวชนหรือ
นกัศกึษาของวทิยาลัยพาณชิยการบางนาเองนัน้ ให้เป็นนกัศกึษาทีมี่คุณภาพและผลติออกสูต่ลาดต่อไป
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3.2 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
สังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพของสังคม และการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
โดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการสร้างกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือความส�าเร็จร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
LED ลดการใช้ไฟฟ้า 

10.94% คิดเป็น 
31,374 หน่วย

ดูแลรักษาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

ผ่านโครงการ TARO 
saves sea 

ต่อเนื่องปีที่ 7

ร่วมพัฒนาทักษะ
วิชาชีพให้นักศึกษา

ผ่านระบบทวิภาคีเพื่อ
สร้างบุคลากรสู่
ตลาดแรงงาน
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โครงการ TARO saves the sea

 จากแนวคิดการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์
ตราทาโร บรษิทัจงึให้ความส�าคัญกบัการสร้างจิตส�านกึร่วมกนัรกัษาและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตจิากทะเลให้ด�ารงอยูอ่ย่างสมบรูณ์
ในธรรมชาติต่อไปในอนาคต ภายใต้โครงการ TARO saves the sea ที่จัดต่อเนื่องมา ปีที่ 7 โดยมีแนวร่วมในการท�ากิจกรรม 
ได้แก่ พนักงาน ชุมชนในพื้นที่รวมไปถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้

 3 การสร้างบ้านปลา เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล เป็นการเพิ่มปริมาณปลาในท้องทะเล
 3 การท�าความสะอาดชายหาด โดยการเกบ็ขยะซึง่เป็นการรกัษาความสมบรูณ์ด้านทศันยีภาพ และระบบนเิวศน์ ให้ยงั

คงด�ารงอยู่อย่างยั่งยืน

 ส�าหรับในปี 2559 โครงการ TARO saves the sea จัดขึ้นที่ หาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรี ได้ผลลัพธ์จาการ
ด�าเนินโครงการ ย้อนหลัง ดังนี้

 รายละเอียด 2556 2557 2558 2559 

 สถานที่ หาดเทียนทะเล หาดวอนนภา หาดบางเสร่ หาดวอนนภา 
  จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี  จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี

3	 ผู้ร่วมกิจกรรม	 	 	 	

 - อาสาสมัคร  30 20 20 20
 - พนักงานพีเอ็ม 40 45 322 50
 - ตัวแทนหน่วยงานราชการ 10 10 20 8
 - นักเรียนในพื้นที่ 100 115 100 111

3 จ�านวนบ้านปลา  - 4 หลัง 7 หลัง 5 หลัง

3 ปริมาณขยะที่เก็บได้ 284 ก.ก. 594 ก.ก. 101.7 ก.ก. 57 ก.ก.
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94 รีม

73 รีม

ลดลง 22.34%

ลดลง 27.40%

53 รีม

โครงการ โลกสวยด้วยมือเรา

 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ให้ความส�าคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดเป็นเป้าหมาย (KPI) ส่วนหนึ่งของกระบวนการท�างานในองค์กร เพื่อสร้างความตระหนัก
และกระตุน้ความมีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ทัง้ปลูกฝังให้พนกังานมีจติส�านกึในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมผ่านโครงการ ดังนี้

 3	 โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยก�าหนดเป้าหมายการใช้พลังงานปี 2559  ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 20 
ด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED มาใช้ทดแทนหลอดไฟแสงสว่างในอาคาร เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตลอดจนเพิ่มอายุการใช้งานหลอดไฟฟ้าอีกด้วย

  ในปี 2559 ได้ท�าการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED ในอาคารส�านักงาน บริเวณชั้น 3, 4 จ�านวน 300 หลอด ตั้งแต่เดือน 
มกราคม ถึง ธันวาคม 2559 มีผลท�าให้ปริมาณาการใช้ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 10.94 จากปี 2558 หรือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดลง  
31,374 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 164,713.50 บาท

 3	โครงการลดการใช้กระดาษ โดยก�าหนดเป้าหมายการใช้กระดาษปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 10 ด้วยการ
ปรับวิธีการท�างาน เช่น ส่งไฟล์งานที่ต้องใช้อ้างอิงไปจัดเก็บในเซิฟเวอร์แทนการถ่ายส�าเนาเอกสารแจก, จัดระบบการน�าเอกสาร      
มาใช้ซ�้า (Reuse)

  ในปี 2559 ผลการด�าเนินงานตามมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2559 พบว่าฝ่ายส�านักงาน
สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ถึง ร้อยละ 27.40 หรือลดลงจ�านวน 20 รีม (10,000 แผ่น) คิดเป็นมูลค่า 1,780 บาท สามารถ
ลดการตัดต้นไม้ได้ 1 ต้น (17 รีม) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 168 Kgs และภาพรวมการใช้กระดาษของ
ทั้งบริษัท สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ ร้อยละ 5.24 หรือลดลงจ�านวน 59 รีม (29,500 แผ่น) คิดเป็นมูลค่า 5,251 บาท 
สามารถลดการตัดต้นไม้ได้ 3 ต้น (51 รีม) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 504 Kgs
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3.3 การใช้ทรัพยากร
อย่างย่ังยืน

  ทั้งนี้บริษัท พี.เอม.ฟูด จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด(มหาชน) ได้รับการรับรอง
ระบบมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ซ่ึงมีคณะท�างานท�าหน้าทีต่ดิตาม
และก�ากบัผลการด�าเนนิงานด้านการจดัการด้านสิง่แวดล้อม และด้านพลังงาน เป็นประจ�าทกุปี เป้าหมายและแผนงานส�าหรบัประเด็น
ด้านพลังงาน น�้า BOD และการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน จะถูก
พิจารณาโดยคณะท�างานในทุกปี เพื่อก�าหนดเป้าหมายในปีถัดไป ให้ครอบคลุมผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
พลังงานอื่นๆ ที่มีนัยส�าคัญด้านความยั่งยืน และจัดท�าแผนแนวทางการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น

การใช้พลังงาน
 การใช้พลังงานเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่บริษัท พี.เอม.ฟูด จ�ากัด ให้ความสนใจมาตลอด เช่นเดียวกับการใช้น�้า เป้าหมาย
ลดการใช้พลังงานถูกบรรจุอยู่แผนกลยุทธ์ประจ�าปีของบริษัท และก�าหนดตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถบรรลุตามแผนที่ก�าหนดไว้ได้ โดย
การใช้พลังงานของบริษัท มี 2 ส่วนหลักๆ คือ Gas และไฟฟ้า บริษัทจึงได้ท�าโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพของแอร์ โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดท�าระบบ การจัดการ
พลังงาน ISO 50001 โดยได้รับการรับรอง และจะคงรักษาระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ในปีต่อๆ ไป

 ดัชนีชี้วัดหลักด้านสิ่งแวดล้อม หน่วย 2556 2557 2558 2559

 การใช้พลังงานฟอสซิล(LPG) MJ 0.22 0.25 0.24 0.27

 การใช้น�้า ลิตร/Kg. 18.84 18.37 17.70 17.47

 BOD Mg/l. 200 312 218 353
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การใช้น�้า
 เนื่องด้วยที่ตั้งของบริษัท พี.เอม.ฟูด จ�ากัด อยู่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี น�้าที่ใช้จึงส่งตรงจากเขต
อุตสาหกรรม การขาดแคลนน�า้จึงไม่เคยเป็นปัญหาของบรษิทั อย่างไรกดี็ เราถอืว่าประเด็นด้านทรพัยากรน�า้จ�าเป็นต้องได้รบัความ
ใส่ใจ และได้บรรจุเป้าหมายการลดการใช้น�้าในแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน ซึ่งน�้าที่ใช้ในบริษัททั้งหมดจะใช้
ในการล้างท�าความสะอาดเป็นหลัก ทั้งพื้นที่การผลิต ห้องน�้า โรงอาหาร และอื่นๆ น�้าที่ผ่านการใช้แล้วจะผ่านกระบวนการบ�าบัด
กว่า 80% ของน�้าที่ใช้จะถูกส่งกลับไปสู่เขตอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ระบบบ�าบัดรวม 

น�้าทิ้ง (BOD)
 จากการทีบ่รษิทัไม่มีระบบบ�าบดัน�า้เสยี มีเพียงแต่บ่อดักไขมัน ท�าให้ค่าน�า้เสยีขึน้ๆ ลงๆ ไม่สามารถควบคุมได้ ในบางเดือน
สงูกว่าทีเ่ขตอุตสาหกรรมก�าหนดไว้ว่าต้องไม่เกนิ 500 mg/l ถงึแม้ในภาพรวมทัง้ปีจะไม่เกนิ  แต่บรษิทัต้องการปรบัปรงุระบบบ�าบดั
น�้าเสียให้มีค่า BOD ต�่ากว่า 100 mg/l ในปี 2559 จึงได้วางงบประมาณจัดท�าระบบบ�าบัด โดยด�าเนินแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 
2559 ถึงแม้ค่าเฉล่ียทั้งปีเท่ากับ 210 mg/l แต่ค่าเฉลี่ย 2 เดือนที่ติดตั้งระบบสมบูรณ์อยู่ที่ 8.25 mg/l ซึ่งได้ดีกว่าเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ที่ ต�่ากว่า 100mg/l ซึ่งการด�าเนินการทั้งหมดอยู่ในแผนงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ที่บริษัทด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
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ด้านสิ่งแวดล้อม (The environmental)

 บริษัทมีความมุ่งม่ันและให้ความส�าคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในการปลูกจิตส�านึกเรื่องสิ่งแวดล้อม       
ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยนื การประหยดัพลังงาน รวมถงึการคิดวธิที�างานทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม จนถงึการน�าพาองค์กร
สู่การเป็นองค์กรสีเขียวในอนาคต

 3 การจัดท�าระบบ	ISO	14001/	อุตสาหกรรมสีเขียว	/	ISO	50001	/	คาร์บอนฟุตพริ้น

 3 การป้องกันและควบคุมมลภาวะ

  บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการป้องกันและควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีการ
ก�าหนด KPI เพื่อวัดผลเป็นระยะ เพื่อให้เป็นไปตามระบบและตามที่กฎหมายก�าหนด

 3	 การจัดการขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

  บรษิทัฯมกีารก�าหนดวธิีการจดัการขยะและวสัดทุีไ่ม่ใชแ้ล้ว การคดัแยกขยะประเภทตา่งๆ เพือ่ป้องกนัผลกระทบกับ
ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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 3	 การฟื้นฟูระบบนิเวศน์
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สร้างความส�าเร็จด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

 บรษิทั พีเอ็ม เอสอี จ�ากดั (PM SE) เริม่
ต้นธุรกิจโดยเข้ามาลงทุนในบริษัท กรีนเนท เอสอี 
จ�ากัด ซ่ึงเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่มีเป้าหมายหลัก
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
แก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูป่าต้นน�า้ทีเ่สือ่มสภาพ ในเขต
พ้ืนที่อุทยานขุนแจ และอุทยานแห่งชาติล�าน�้ากก 
ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน�้าแม่ลาว แม่สรวย แม่กรณ์ 
จังหวัดเชียงราย โดยสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจ ภาย
ใต้ชื่อโครงการ กาแฟอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา” ที่
ปลูกฝังให้เกษตรกรในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์
ควบคู่ไปกบัการรกัษาผนืป่าต้นน�า้ ตลอดจนพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนในพ้ืนที่ โดยเลือกเพาะ

ปลูกกล้ากาแฟซ่ึงเป็นพืชทีมี่มูลค่าทางเศรษฐกจิ อีกทัง้เป็นพืชทีต้่องการร่มเงาของไม้ใหญ่ในการเพาะปลูก จึงท�าให้เกษตรกรสามารถ
ปลูกกาแฟได้โดยไม่ท�าลายและบกุรกุผนืป่า ในทางตรงข้ามต้องปลกูต้นไม้ใหญ่เพ่ือเพ่ิมเตมิร่มเงาความอุดมสมบรูณ์ทางระบบนเิวศ
แก่พ้ืนที่เพาะปลูก อีกทั้งควบคุมการปลูกกาแฟด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอนส่งผลให้ผลผลิตกาแฟที่
ได้นั้นมีคุณภาพสูงและได้รับมาตรฐานการรับรองเกษตร
อินทรีย์ในระดับสากล ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 
2559 โครงการกาแฟอินทรย์ีรกัษาป่า “มีวนา” สามารถอนรุกัษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ถึง 9,250 ไร่ อีกทั้งทางโครงการฯ 
ยังจะขยายการรักษาและฟี้นฟูป่าไม้เพ่ิมขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ 
20,000 ไร่ ภายในปี พ.ศ. 2569 อีกด้วย

 นอกจากการอนรุกัษ์ และส่งเสรมิการรกัษาป่าต้นน�า้
อย่างยั่งยืนแล้ว บริษัท พีเอ็ม เอสอี จ�ากัด (PM SE) ให้ความ
ส�าคัญเรื่องการค้าที่ให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยรับซื้อ
กาแฟจากเกษตรกรในราคาที่ เป ็นธรรมซ่ึงด�าเนินงาน
สอดคล้องกับองค์กรแฟร์เทรดโลก (World Fair Trade 
Organization - WFTO) เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีรายได้
เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตและมคีณุภาพชีวิตที่ดขีึ้น นอกจากนี้
ยงัสนบัสนนุการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยค่าออร์แกนคิพรเีม่ียม และ
แฟร ์ เทรดพรี เ ม่ียม ที่จ ่ายให ้กับเกษตรกรที่ มีผลผลิต               
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กาแฟออร์แกนคิตามมาตรฐานทีก่�าหนด ซ่ึงเงินออร์แกนคิพรเีม่ียม
นั้นท�าให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นอีก 10 - 15 % และสนับสนุน
เงินแฟร์เทรดพรีเม่ียมให้กับชุมชนอีก 5% เพ่ือน�าไปพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป ในปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วม
เป็นสมาชิกกับโครงการฯ แล้วกว่า 360 ครอบครวั สามารถ
สร้างรายได้จากการขายผลกาแฟในราคาทีดี่มีรายได้เพียงพอต่อ
การด�ารงชวีติและมีคุณภาพชวีติทีดี่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง  

 และในขณะเดียวกนัผูบ้รโิภคกาแฟเองกไ็ด้รบัประโยชน์
จากการบริโภคกาแฟ “มีวนา” ซ่ึงเป็นกาแฟออร์แกนิคแท้
คุณภาพดีพร้อมกบัการได้มีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้และ

ในการพัฒนาคุณภาพชวีติของเกษตรกรในพ้ืนทีอ่ย่างยัง่ยนื ทกุคนในห่วงโซ่ธรุกจินีไ้ด้ประโยชน์และได้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่า
สู่สังคมไปพร้อมๆ กัน

 บริษัท พีเอ็ม เอสอี จ�ากัด (PM SE) มุ่งหวังที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรหรือผู้ผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เติบโตด้วยกระบวนการบริหารจัดการต้นทุนและการ
จัดจ�าหน่ายที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมความต้องการในตลาดต่อสินค้า
อาหารปลอดภัยเพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์
ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
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การสร้างระบบนิเวศน์
เพื่อความยั่งยืนของสังคม 

 มิเพียงแต่บริษัทฯจะยึดม่ันและลงมือปฏิบัติในปรัชญาดังกล่าว เรายังเล็งเห็น
ถึงความส�าคัญในการเผยแพร่แนวคิด Harmonious Alignment of Success หรือ 

ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียของเรา ด้วยตระหนักว่าความยั่งยืน
ของสังคมนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจ ต้องมีส่วนร่วมในการลงมือท�าเราจึงจะบรรลุถึง

จุดหมายปลายทางนั้นได้

  ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯจึงได้ร่วมเป็นส่วนส�าคัญในการจัดงาน “คนไทยขอมือ
หน่อย 2016 : Ratchaprasong, The Sharing street”  ร่วมกับ “มูลนิธิเพื่อคนไทย” และภาคีภาคสังคม 

ภาคีภาคธุรกิจรวม 200 องค์กร โดยงานคนไทยขอมือหน่อยของปี 2559 นี้ได้ขยายความร่วมมือไปยังสมาคมผู้
ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) และสมาชิก 9 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

เวิลด์ ศูนย์การค้าเกษร ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ศูนย์การค้าเอราวัณ แบงค็อก เพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ อาเขต เดอะ
แพลทนิมั แฟชัน่มอลล์ และโรงแรมอินเตอร์คอนตเินนตลั เปิดพ้ืนทีธ่รุกจิย่านราชประสงค์เป็นพ้ืนทีข่องงานทางสงัคม วตัถปุระสงค์

ของงานเพ่ือเป็นกลไกสร้าง “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนร่วม” และสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไปให้ตระหนัก
ถงึการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพ่ือสร้างต้นแบบงานเทศกาลรวมพลคนลงมือท�าเพ่ือสงัคมระดับประเทศให้มีความต่อเนือ่ง
เพ่ือให้เกดิผลกระทบทางสงัคมจรงิในระยะยาว เพ่ือยกระดับงานพัฒนาสงัคมผ่านการเชือ่มต่อและการสร้างพ้ืนทีร่่วมของภาคธรุกจิ
และภาคประชาสงัคม และเพ่ือส่งเสรมิจิตสาธารณะทีม่ากไปกว่าการบรจิาคเงินแต่เป็นการให้ด้านอ่ืนๆ เช่น ความเชีย่วชาญ ความรู้ 
เครือข่าย และอาสาสมัคร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการขยายความร่วมมือกับ กลุ่มธุรกิจอื่นๆ รวมกว่า 20 องค์กร และความร่วมมือ
กับภาคีภาคสังคมรวม 200 องค์กร
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 โดยบรษิทั พรเีมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยมีบทบาทส�าคัญในการเผยแพร่ เชญิชวนคู่ค้าลกูค้ามาร่วม
งาน เพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้เสยีของบรษิทัฯ ได้มีโอกาสเรยีนรูแ้ละท�าความรูจั้กกบัโครงการทางสงัคมในประเด็นทีต่รงกบัความสนใจของ
แต่ละองค์กร โดยคาดหวังให้เกิดการขยายผลของโครงการทางสังคมเหล่านั้น เพ่ือสร้างผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมร่วมกัน ในส่วนของ
พนักงาน บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในงานภาคสังคมในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการช่วยกัน
เผยแพร่งานสู่บุคคลใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพ่ือนฝูง หรือคู่ค้าลูกค้าในเครือข่ายของตน รวมทั้งการเป็นอาสาสมัครช่วย             
ด�าเนนิงาน อ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน การแนะน�าโครงการหรือการเป็นอาสาสมัครให้กับโครงการโดยใช้         
ความรู้ความสารถที่ตัวเองมีอยู่มาก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกของความรับผิดชอบและการเป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคมให้อยู่ในตัวพนักงานตลอดไป

 นอกจากนี้บริษัทฯยังตระหนักเสมอถึงบทบาทและหน้าที่ที่ส�าคัญของภาคเอกชนในการสร้างความยั่งยืนสู่สังคม บริษัทฯ
จึงมุ่งหวังที่จะตอกย�้าถึงความจ�าเป็นและผลลัพธ์ของการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบดังนั้นในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้จัดงานสัมมนา “The HIP Investor” การสร้างผลก�าไรทางการเงินที่ดีกว่าเดิมด้วยการสร้างคุณค่า
ทางสังคม โดยมี Mr. Paul สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร

 วตัถปุระสงค์ของงานเพ่ือสร้างการตระหนกัรูถ้งึความคาดหวงัของนกัลงทนุยคุใหม่ทีมี่ต่อองค์กรทางธรุกจิในมิตขิองการ
ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบ ผ่านการเผยแพร่แนวคิดและแนวโน้มระดับโลกเรื่อง “ธุรกิจกับการสร้างคุณค่าทางสังคม” 
ให้กับเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อท�าความรู้จักกับ Impact Investing และเรียนรู้ถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไป
ของนักลงทุน เพื่อน�าความรู้และแนวคิดไปพัฒนาการบริหารธุรกิจให้เกิดความน่าดึงดูดต่อ Impact Investors เพื่อสร้างกลไกการ
มีส่วนร่วมของสังคม และเพ่ือร่วมสร้างผลลัพธ์ขนาดใหญ่ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน โดยเราได้ขยายแนวคิดนี้ไปยังเครือข่ายและผู้มี
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ รวมกว่า 40 องค์กร
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 สืบเนื่องจากงาน “ธุรกิจโลกใหม่...ก�าไรบนความยั่งยืน คือก�าไรสูงสุด” ในปี 2558 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิด
การลงมอืท�าและสรา้งการมสีว่นรว่มอยา่งจริงจงัของผูม้สีว่นได้เสีย อนัได้แก่พนักงาน คูค้่า และลกูค้า บรษิัทฯและกลุม่บรษิัทยงัคง
เดินหน้าอย่างต่อเนือ่งกบั “โครงการจ้างงานคนพกิาร” โดยความร่วมมือกบัโครงการร้อยพลงัเปล่ียนประเทศและมูลนธินิวตักรรม
ทางสังคม จัดงาน “รวมพลังภาคธุรกิจสร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการ” เป็นครั้งที่ 2 โดยหวังลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมผ่าน
การจ้างงานคนพิการ โดยเชิญชวนคู่ค้า ลูกค้าของบริษัทฯ ให้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้องในข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ในการจ้างงาน (มาตรา 33, 34, 35) เพื่อการเตรียมความพร้อมของบริษัทและสถานประกอบ
การในการจ้างงานคนพิการเพ่ือท�างานในองค์กรสาธารณะประโยชน์ในท้องถิน่ได้ทนัท ีสิง่เหล่านีเ้ป็นการสร้างโอกาสให้แก่คนพิการ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สามารถด�ารงชวีติได้อย่างมีเกยีรตมีิศกัด์ิศรทีดัเทยีมบคุคลอ่ืนในสงัคม นอกจากนี ้ยงัเป็นการสร้างผลลพัธ์
ที่ดีสู่ครอบครัวของผู้พิการ และชุมชนที่ผู้พิการเป็นสมาชิกอยู่อีกด้วย

 ซ่ึงในปีทีผ่่านมา การเชือ่มต่อระหว่างมูลนธิิ
นวตักรรมทางสังคมกบับริษทัทีเ่ป็นคูค้่าและลกูค้าขอ
งบริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ก่อให้เกิดการจ้าง
งานคนพิการเพ่ิมขึ้นในกลุ่มบริษัทคู่ค้าลูกค้ารวมกว่า 
200 อัตรา โดยมีบรษิทัคู่ค้าและลูกค้าเข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 14 องค์กร
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 ด้วยตระหนักว่าการจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืน ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถเกิด
ขึ้นได้ด้วยการท�างานขององค์กรใดเพียงองค์กรเดียว เราต้องอาศัยความมุ่งม่ันตั้งใจการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายในสังคม             
เราจ�าเป็นต้องมี  “กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผล” ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างทวีคูณ สามารถสร้าง        
การมีส่วนร่วมกับผู้คนจ�านวนมากได้ไม่จ�ากัดจ�านวน บริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้สร้าง “กลไกการบริหารจัดการ” ผ่าน 
“หน่วยงานพัฒนาความย่ังยืนของสังคม” เพ่ือท�างานเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางสังคมที่ส�าคัญ ได้แก่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ           
เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยด�าเนินงานภายใต้ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเอนไลฟ และมูลนิธิเพื่อ
คนไทย ตามล�าดับ 

 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ด�าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมนี้โดยการสนับสนุนและ
ร่วมด�าเนินภารกิจกับมูลนิธิเหล่านี้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณในการนี้เท่ากับ  ร้อยละ 5 ของผลก�าไรประจ�าปี อีกทั้ง
ยังร่วมการด�าเนินงานของมูลนิธิดังกล่าวด้วยความรู้ ความช�านาญของบุคคลากรในบริษัท รวมทั้งชักชวนเครือข่ายทางธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ ให้มีส่วนร่วมในการท�างานของมูลนิธิ เพื่อขยายผลลัพธ์ทางสังคมให้ใหญ่ขึ้น 
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 ปัจจุบันบริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้เรียนรู้และจัดกระบวนความรู้ของการสร้างการมีส่วนร่วม อย่างเป็นระบบออก
เป็น 5 ขั้นตอนด้วยกัน   

 Entice ขั้นตอนการเชิญชวน การสร้างสนใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วม   

 Enlist ขั้นตอนของการขอแรงสนับสนุน   

 Engage ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ  

 Empower ขั้นตอนการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ลงมือปฏิบัติให้สามารถแก้ปัญหาสังคม
  ผ่านกลไกนั้นได้อย่างยั่งยืน  

 Extend  ขั้นตอนการขยายผลออกไปในวงกว้างเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง                                                 

 มูลนิธิทั้ง 3 มูลนิธิและโครงการต่างๆที่บริษัทฯได้ร่วมด�าเนินการ ได้สร้างผลลัพธ์ที่เป็น
คุณประโยชน์ต่อสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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มูลนิธิเอ็นไลฟ
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มูลนิธิยุวพัฒน์
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มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
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ร้านปันกัน
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โครงการ FOOD 4 GOOD
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 โดยหวงัว่าองค์กรความรูน้ีจ้ะเป็นแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและการท�างานเพ่ือสร้าง
ความยั่งยืนในสังคมต่อไป
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ผลการด�าเนินงาน
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง 
จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 
ในปี 2559

ผลงาน บรษัิท พรเีมียร์ มาร์เก็ตติง้ จ�ากัด (มหาชน) 
 3 บริษัทมีการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จนได้รับการคัดเลือก

เป็นหนึ่งในร้อยบริษัทจาก 621 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากสถาบัน
ไทยพัฒน์ในการจัดอันดับธุรกิจด้านพัฒนาความยั่งยืน มีการด�าเนินการโดดเด่นด้าน       
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100)

 3 บริษัทให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และได้มีพิธีลงนามบันทึกตกลงร่วมมือ
กับวิทยาลัยพณิชยการบางนาในโครงการ “พัฒนาการศึกษาด้วยระบบทวิภาคี” เพ่ือที่จะสร้างความส�าเร็จ
ด้านการพัฒนาชมุชนและสงัคมร่วมกนั รวมถงึเป็นการยกระดับการศกึษาและพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ให้สถาน
ศกึษาผลิตบคุลากรให้ตรงกบัความต้องการของภาคธรุกจิจดัจ�าหน่ายและบรกิารโดยใช้ความสามารถความ
เชี่ยวชาญขององค์กรในงานด้านการตลาดและการขาย

 3 บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี (AGM) ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อ
เนื่องเป็นปีที่ 6

 3 สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จัดสัมมนา
ถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือธุรกิจเพื่อสังคม - กิจกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุ พร้อม
กับมอบเกียรติบัตรแก่บริษัทฯ ที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) 
โดยปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งสิ้น 30 องค์กร

 3 บรษิทัมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผู่ล้งทนุทัว่ไปสามารถเข้าถงึได้ และจากการส�ารวจการก�ากบั
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้
รับผลการประเมิน คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ที่คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80 - 90 คะแนน มีจ�านวนตรา
สัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติจ�านวน 4 ดาว รวมทั้งยังเปน็บริษัทที่ได้รับการจัดอนัดับอยู่ใน  
Top Quartile ของกลุม่บรษิทัทีมี่มูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในกลุม่ 3,000 - 9,999 
ล้านบาท

 3 บรษิทัมุ่งม่ันด�าเนนิธรุกจิภายใต้ปรชัญา ความส�าเรจ็ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื ของกลุม่บรษิทัพรเีมียร์ และแนวคิดส่งมอบ
คุณค่า อย่างมีคุณภาพ ของบรษิทั พรเีมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั (มหาชน) ทีค่�านงึถงึผูบ้รโิภคเป็นส�าคัญ อีกทัง้ตระหนกั
ถงึผลกระทบจากการด�าเนนิงานในทกุมิต ิตัง้แต่เรือ่งความถกูต้องของแหล่งวตัถดิุบ สภาพการท�างานและการปฏบิตัิ
ต่อแรงงาน การจ้างงานอย่างเป็นธรรม ระบบการขนส่ง รวมไปถงึการด�าเนนิงานทีส่่งผลกระทบต่อสงัคมสิง่แวดล้อม
น้อยทีส่ดุ ท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัรางวลับรษิทัจดทะเบยีนด้านผลการด�าเนนิงานดีเด่นประเภทกลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 10,000 ล้านบาท ที่มอบให้กับบริษัทจด
ทะเบียนที่มีผลการด�าเนินงานประกอบการทางธุรกิจด้วยการดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ จากการประกาศผล SET Awards 2016 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสาร
การเงินธนาคาร
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   นอกจากนี้ ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง 
จ�ากัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในต�าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2559 ซึ่งรางวัลนี้จะมอบให้กับผู้บริหาร
สูงสุดที่มีความเป็นผู้น�าในการน�าพาองค์กรสู่ความส�าเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวม
ถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ มีความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้
ความส�าคัญต่อสังคมและธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี

 3 บริษัทมุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ไม่ได้ค�านึงถึง
เพียงผลประกอบการทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยงัค�านงึถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทั
ภิบาล การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน เพื่อน�าไปสู่
การพัฒนาธรุกจิให้เตบิโตอย่างจรงิจังและยัง่ยนื ซึง่บรษิทัยดึถอืปฏบิตัมิาโดยตลอดส่งผลให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความยั่งยืนตามตัวชี้วัดในด้านมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดท�าขึ้น ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกบัมาตรฐานทัง้ในระดับประเทศและในระดับสากล ในปีนีบ้รษิทั พรเีมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั (มหาชน) เป็น 
1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ มอบรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability 
Investment) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 
10,000 ล้านบาท

 3 บรษิทัมีการบรหิารจัดการทีดี่ ขดีความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความเข้มแขง็ให้กบัภาคธรุกจิ ซ่ึงเป็นรากฐาน
ของความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ท�าให้บริษัทได้รับมอบรางวัล “ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม” 
(Corporate Management Excellence Award) จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA (Thailand 
Management Association) จากงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2016 

3 ดร.สมชาย ชุณหรัศม์ิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น” 
 จากงาน SET Awards 2016

3 บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น “ด้านผลการด�าเนินงาน” 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่า
 หลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง  
 3,000 - 10,000 ล้านบาท 
 จากงาน SET Awards 2016

3	บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อ Thailand Sustainability Investment 
 หรือรายชื่อ “หุ้นย่ังยืน” ประจ�าปี 2559
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3	สร้างความส�าเร็จด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกัน  
 “โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบทวิภาคี” 

3	การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 
 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6

3	บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัล “ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม” (Corporate Management Excellence Award) 
 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA (Thailand Management Association) 
 จากงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2016

3 การประเมินผลจากการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2559  ระดับ “ดีมาก” 
 คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80-90 คะแน
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ผลงาน บรษัิท พ.ีเอม.ฟดู จ�ากัด - บรษัิทย่อย
 3 บริษัทส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการให้นายจ้างลูกจ้าง ตระหนักถึงความส�าคัญในการเสริมสร้าง 

แรงงานสมัพันธ์และการจัดสวสัดิการแรงงานในสถานประกอบกจิการด้วยการปรกึษาหารอืร่วมกนั และได้รบัรางวลั 
“สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�าปี 2559 สถานประกอบการขนาดกลาง 
ประเภทมีสหภาพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

 3 บริษัทส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและพัฒนา
ไปสู่ ISO 26000 (Social Responsibility) ท�าให้ได้รับรางวัล CSR - DIW Continuous ซึ่งเป็นการรับรางวัลต่อ
เนื่องเป็นปีที่ 4 
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ผลงาน บรษัิท พรเีมียร์ แคนน่ิง อินดัสตรี ้จ�ากัด - บรษัิทย่อย
 3 บรษิทัได้ร่วมกบัสถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย ให้เป็น

ครัวอาหารคุณภาพของโลก” ของปีงบประมาณ 2559 ในกิจกรรมด้านเพ่ิมศักยภาพการผลิต และเป็นมิตรกับ            
สิ่งแวดล้อม โดยจัดท�าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

 3 บรษิทัได้ด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ได้รบัประกาศเกยีรตคุิณด้านผูท้�าคุณประโยชน์ 
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้านการศึกษาประจ�าปี 2559 โดยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียน โรงเรียน
วัดโคธาราม ต�าบลบางเพรียง อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 3 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานกับกรมส่งเสริมพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อการใช้พลังงานความ
ร้อน, ไฟฟ้าให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าที่จะส่งผลให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
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สรุปผลการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ประจ�าปี 2559

 *G4-EC1 รายได้จากการขายและบริการ ล้านบาท 4,085.42 4,222.54 4082.10
  ก�าไรส�าหรับปี2559 ล้านบาท 428.37 433.23 345.11
  เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ล้านบาท 335 395 365
  ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงาน ล้านบาท 355 375 429
  ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการ ล้านบาท 85 71 111
  ท้องถิ่น เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบ�ารุง
  ท้องถิ่น ภาษีโรงเรียน หรืออื่นๆ โปรดระบุ 

 *G4-EC1 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 *G4-EC3 อัตราเงินสมทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุน
  ส�ารองเลี้ยงชีพ ให้แก่พนักงาน 
  (ร้อยละของฐานเงินเดือน)  หมายเหตุ*	กรณีไม่มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ระบุ		(	-	)
  - อายุงาน ไม่เกิน 7 ปี ร้อยละ 5 5 5,3
  - อายุงาน  7 ปีขึ้นไป ร้อยละ 5 5 8,6,5,3
  - อายุงาน ……….. ปีขึ้นไป ร้อยละ - - -

 *G4-EC3 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 *G4-EC4 สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆ ที่ได้รับจาก ล้านบาท 20.17 10.83 -
  รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น จากการ
  ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนา 

 *G4-EC4 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 G4-EC9 ร้อยละของผู้ส่งมอบในท้องถิ่น ร้อยละ 31.82 31.82 31.82
  (Supplier /Service/Outsource) 
  (รัศมี 5 กิโลเมตร หรือภายในจังหวัด) 

 G4-EC9 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 G4-EC6 ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป ร้อยละ 22.50 22.50 22.50
  ที่มาจากคนในท้องถิ่น (รัศมี 5 กิโลเมตร 
  หรือภายในจังหวัด) 

 G4-EC6 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

 GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย
  ปี

    2557 2558 2559
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 G4-LA10 จ�านวนพนักงานรวม   คน    
  - พนักงานประจ�า  คน 924 945 1191
  - พนักงานชั่วคราว  คน 0 0 0
  จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามเพศ  คน    
  - ชาย  คน 318 318 434
  - หญิง  คน 606 627 757
  จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามระดับพนักงาน  คน    
  - ระดับปฏิบัติการ  คน 673 674 848
  - ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ  คน 207 221 282
  ระดับผู้จัดการ  คน 44 50 61

 G4-LA10 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 G4-LA1 ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ      
  - ใน 5 ปี   (ช่วงอายุ 55-60 ปี) ร้อยละ 8 คน  9 คน  7 คน 
    (2.27%) (2.59%) (2.02%)
  - ใน 10 ปี  (ช่วงอายุ 50-60 ปี) ร้อยละ 26 คน   29 คน   42 คน   
    (7.39%) (8.33%) (12.10%)
  อัตราการลาออก (Turn Over Rate) ร้อยละ 15.94 20.98 21.97

 G4-LA1 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) เท่านั้น

 G4-LA3 อัตราการกลับมาท�างานหลังจากการลาคลอด ร้อยละ 100 100 100

 G4-LA3 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 G4-LA5 จ�านวนพนักงานที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ  คน 22 22 22
  จ�านวนพนักงานที่อยู่ในคณะกรรมการ
  ความปลอดภัยฯ     
  - ตัวแทนนายจ้าง และเจ้าหน้าที่ คน 10 11 11
  - ความปลอดภัยฯ (คน) 
  - ตัวแทนลูกจ้าง  คน 19 19 19

 G4-LA5 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 G4-LA6 อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน (IR) รายต่อชั่วโมง 1.4 0 0
   การท�างาน 
  อัตราการเกิดโรคจากการท�างาน (ODR) รายต่อชั่วโมง 0 0 0
   การท�างาน 
  อัตราการเกิดอุบัติเหตุจนถึงข้ันหยุดงาน (LDR)  รายต่อชัว่โมง
   การท�างาน 0 0 0

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

 GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย
  ปี

    2557 2558 2559
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ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

 GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย
  ปี

    2557 2558 2559

  อัตราการลาหยุดงานที่เกิดจากการเจ็บป่วย รายต่อชั่วโมง 0 0 0
  จากการท�างาน (AR) การท�างาน
  จ�านวนผู้เสียชีวิตจากการท�างาน  คน 0 0 0

 G4-LA6 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 G4-LA9 ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี  ชั่วโมงต่อคน 18.30 19.28 21.53
   ต่อปี 

 G4-LA9 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) เท่านั้น

 G4-SO4 ร้อยละของพนักงานท่ีผ่านการฝึกอบรมนโยบาย  ร้อยละ 100 100 100
  และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  ในองค์กร 

 G4-SO4 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) เท่านั้น

 G4-SO11 จ�านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ ครั้ง 0 0 0
  ทางสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและ
  การด�าเนินการแก้ไขอย่างเป็นทางการ 

 G4-SO11 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 G4-PR5 ผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า   ร้อยละ - 84.9 88.5

 G4-PR5 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) เท่านั้น

 G4-PR9 มูลค่าของค่าปรับที่เกิดจากการปฏิบัติ  บาท 0 0 0
  ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 
  - ความไม่ปลอดภัยของสินค้าหรือบริการ(PR2)
  - ข้อมูล-ฉลากผลิตภัณฑ์ (PR4)
  - การสื่อสารประชาสัมพันธ์ (PR7) 

 G4-PR9 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย
  ปี

    2557 2558 2559

 *G4-EN3 ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล MJ    
  1. น้�ามันดีเซล   MJ 10,320,303 12,267,502 17,855,789
  2. LPG  MJ 47,708,333 49,216,610 45,960,000

 *G4-EN3 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 G4-EN3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า kWh    
   ปริมาณการใช้ไฟฟ้า   kWh 7,329,273 8,089,634 7,824,678

 G4-EN3 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 G4-EN8 ปริมาณการใช้น้�าจ�าแนกตามแหล่งน้�า m3    
   น้�าประปา m3 246,069 258,828 239,458

 G4-EN8 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 G4-EN15 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง :  (ดีเซล) 27,947.38 33,220.40 48,353.48
  Scope 1 (ton CO2e)  ได้แก่ การเผาไหม้ ton CO2e
  เชื้อเพลิงฟอสซิล (LPG ดีเซล)
  (ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล x factor LPG (LPG) 2,957.92 3,051.42 2,849.52
  0.062 ดีเซล 2.708 / 1000) ton CO2e 

 G4-EN15 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 G4-EN16 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่าน ton CO2e 4,111.72 4,538.28 4,389.64
  การใช้ไฟฟ้า : Scope 2 (ton CO2e)  
  การใช้ไฟฟ้าไม่รวมโซล่าร์เซลล์ (ปริมาณ
  การใช้ไฟฟ้า x 0.561/ 1000)  

 G4-EN16 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 G4-EN22 ปริมาณน้�าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน  m3 55,872 57,890 52,828

 G4-EN22 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 G4-EN23 ปริมาณของเสีย  ton    
   ของเสียอันตราย   ton 1.42 0.71 0.78
   ของเสียไม่อันตราย  ton 151.54 141.38 56.1

 G4-EN23 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย
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ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย
  ปี

    2557 2558 2559

 G4-EN24 จ�านวนครั้งของการรั่วไหลของสารเคมี/น้�ามัน/ คร้ัง 0 0 0
  น้�าท้ิง/ของเสีย ท่ีมีนัยส�าคัญ (เหตุท่ีก่อให้เกิด
  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน และ
  ทรัพยากรธรรมชาติ) 

 G4-EN24 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 G4-EN31 ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้อง
  สิ่งแวดล้อม  ล้านบาท    
   1. ค่าก�าจัด และบ�าบัดของเสีย  ล้านบาท 0.009 0.008 0.009
   2. ค่าการจัดท�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ล้านบาท - - -
      (รวมค่าวิจัยศึกษาพัฒนา) 

 G4-EN31 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย
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ตัวช้ีวัดตามกรอบแนวทาง
การจัดท�ารายงาน
การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(GRI CONTENT 
INDEX G4)

 G4-1 Statement from the most senior decision-maker of the organization  2-3  
  (such as CEO, chair, or equivalent senior position) about the relevance 
  of sustainability to the organization and the organization’s strategy for 
  addressing sustainability 
 G4-2 Description of key impacts, risks, and opportunities 11-13
 G4-3 Name of the organization 4-5
 G4-4 Primary brands, products, and services 6
 G4-5 Location of the organization’s headquarters 5
 G4-6 Number of countries where the organization operates, and names of  -
  countries where either the organization has significant operations or 
  that are specifically relevant to the sustainability topics covered 
  in the report 
 G4-7 Nature of ownership and legal form 5
 G4-8 Markets served (including geographic breakdown, sectors served,  5
  and types of customers and beneficiaries) 
 G4-9 Scale of reporting organization 5-6
 G4-10 Total number of employees 17-18, 27, 80
 G4-11 Percentage of total employees covered by collective  17-18, 27
  bargaining agreements 
 G4-12 Description of the organization’s supply chain 58-73
 G4-13 Significant changes during the reporting period regarding  74-78
  the organization’s size, structure, ownership, or its supply chain 

 COMMITMENTS TO EXTERNAL INITIATIVES

 G4-14 Explanation of whether and how the precautionary approach or 
  principle is addressed by the organization 11-13
 G4-15 List of externally developed economic, environmental and social charters,  58-60
  principles, or other initiatives to which the organization subscribes or 
  which it endorses 
 G4-16 Memberships of associations (such as industry associations) and  61-62
  national or international advocacy organizations in which 
  the organization 

 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

 G4-17 Operational Structure of the organization 5, 8
 G4-18 Details on report content and aspect boundaries 7
 G4-19 All material Aspects identified in the process for defining report content 11-13
 G4-20 Aspect Boundary within the organization 11-13
 G4-21 Aspect Boundary outside the organization 11-13
 G4-22 Explanation of the effect of any restatements of information provided in  -
  previous reports, and the reasons for such restatements 
 G4-23 Significant changes from previous reporting periods in the Scope and 
  Aspect Boundaries -

 STAKEHOLDER ENGAGEMENT

 G4-24 List of stakeholder groups engaged by the organization 11-13
 G4-25 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 13
 G4-26 Organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency  7, 11-13,
  of engagement by type and by stakeholder group, and an indication of  58-73
  whether any of the engagement was undertaken specifically as part of 
  the report preparation process 
 G4-27 Key topics and concerns that have been raised through stakeholder  11-13
  engagement, and how the organization has responded to those key 
  topics and concerns, including through its reporting 

 REPORT PROFILE

 G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided 14
 G4-29 Date of most recent previous report (if any) -
 G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) -
 G4-32 GRI Content Index 84-94
 G4-33 Policy and current practices with regard to seeking external assurance  -
  for the report 

 GOVERNANCE

 G4-34 Governance structure of the organization, including committees of the  8-10
  highest governance body. Identify any committees responsible for 
  decision-making on economic, environmental and social impacts 
 G4-35 Process for delegating authority for economic, environmental and  8-10
  social topics from the highest governance body to senior executives 
  and other employees 
 G4-36 Details on whether the organization has appointed an executive-level  5, 8-10
  position or positions with responsibility for economic, environmental and 
  social topics, and whether post holders report directly to the highest 
  governance body 
 G4-37 Processes for consultation between stakeholders and the highest  11-13
  governance body on economic, environmental and social topics 
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 G4-38 Composition of the highest governance body and its committees  11-13,
  by : -Executive or non-executive -Independence -Tenure on the  58-60
  governance body -Number of each individual’s other significant 
  positions and commitments, and the nature of the commitments -Gender 
  -Member of under-represented social groups -Competences relating to 
  economic, environmental, and social impacts -Stakeholder representation 
 G4-39 Details on whether the Chair of the highest governance body is also an  11-13,
  executive officer (and, if so, his or her function within the organization’s  58-60
  management and the reasons for this arrangement) 
 G4-40 Nomination and selection processes for the highest governance body  36-43
  and its committees, and the criteria used for nominating and selecting 
  highest governance body members 
 G4-41 Processes for the highest governance body to ensure conflicts of  8-10
  interest are avoided and managed 
 G4-42 Highest governance body’s role in setting purpose, values, and strategy 8-10
 G4-43 Highest governance body’s competencies 8-10
 G4-44 Highest governance body’s performance evaluation -
 G4-45 Highest governance body’s role in the identification and management of  11-13
  economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities 
  and whether stakeholder consultation is used to support the highest 
  governance body’s identification and management of economic, 
  environmental and social impacts, risks, and opportunities 
 G4-46 Highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the  11-13
  organization’s risk management processes for economic, environmental 
  and social topics 
 G4-47 Frequency of the highest governance body’s review of economic,  -
  environmental and social impacts, risks, and opportunities 
 G4-48 Highest committee or position that formally reviews and approves the  8-10, 14
  organization’s sustainability report and ensures that all material Aspects 
  are covered 
 G4-49 Process for communicating critical concerns to the highest  14
  governance body 
 G4-50 Nature and total number of critical concerns that were communicated to  -
  the highest governance body and the mechanism(s) used to address 
  and resolve them 
 G4-51 Remuneration policies for the highest governance body and senior  -
  executives for the following types of remuneration 
 G4-52 Process for determining remuneration -
 G4-53 Details on how stakeholders’ views are sought and taken into account  -
  regarding remuneration, including the results of votes on remuneration 
  policies and proposals, if applicable 
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 G4-54 Ratio of the annual total compensation for the organization’s  17-19
  highest-paid individual in each country of significant operations to the 
  median annual total compensation for all employees (excluding the 
  highest-paid individual) in the same country 
 G4-55 Ratio of percentage increase in annual total compensation for the  -
  organization’s highest-paid individual in each country of significant 
  operations to the median percentage increase in annual total 
  compensation for all employees (excluding the highest-paid individual) 
  in the same country 

 ETHICS AND INTEGRITY

 G4-56 Description of the organization’s values, principles, standards and  7, 61-73
  norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics 
 G4-57 Internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and  8-10
  lawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as 
  helplines or advice lines 
 G4-58 Internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical  8-10
  or unlawful behavior, and matters related to organizational integrity, 
  such as escalation through line management, 
  whistleblowing mechanisms or hotlines 

 DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 14

 CATEGORY : ECONOMIC

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 14

 ASPECT : ECONOMIC PERFORMANCE

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 14
 G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 79
 G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for  -
  the organization’s activities due to climate change 
 G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations 79
 G4-EC4 Financial assistance received from government 79

 ASPECT : MARKET PRESENCE

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local  -
  minimum wage at significant locations of operation 
 G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community at  79
  significant locations of operation 

 ASPECT : INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

 G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported - 
 G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts -
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 ASPECT : PROCUREMENT PRACTICES

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation 79

 CATEGORY : ENVIRONMENTAL

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -

 ASPECT : MATERIALS

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN1 Materials use by weight or volume -
 G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials -

 ASPECT : ENERGY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN3 Energy consumption within the organization 82
 G4-EN4 Energy consumption outside of the organization -
 G4-EN5 Energy intensity ratio for the organization -
 G4-EN6 Reduction of energy consumption 49-51
 G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services -

 ASPECT : WATER

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN8 Total water withdrawal by source 82
 G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water -
 G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 53

 ASPECT : BIODIVERSITY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to,  -
  protected areas of high biodiversity value outside protected areas 
 G4-EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services  -
  on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value 
  outside protected areas 
 G4-EN13 Habitats protected or restored -
 G4-EN14 Total number of IUCN Red List species and national conservation list  -
  species with habitats in areas affected by operations, by level of 
  extinction risk 

 ASPECT : EMISSIONS

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 82
 G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) 82
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 G4-EN17 Other indirect Greenhouse Gas (GHG) emissions (Scope 3) -
 G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity -
 G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 51
 G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) -
 G4-EN21 NOx, SOx, and other significant air emissions -

 ASPECT : EFFLUENTS AND WASTE

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 82
 G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 82
 G4-EN24 Total number and volume of significant spills 83
 G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed  -
  hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and 
  VIII, and percentage of transported waste shipped internationally 
 G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies  -
  and related habitats significantly affected by the organization’s 
  discharges of water and runoff 

 ASPECT : PRODUCTS AND SERVICES

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and 
  services 29, 49
 G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are 
  reclaimed by category -

 ASPECT : COMPLIANCE

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary  -
  sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations 

 ASPECT : TRANSPORT

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and  -
  other goods and materials used for the organization’s operations, 
  and transporting members of the workforce 

 ASPECT : OVERALL

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type 83

 ASPECT : SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using  -
  environmental criteria 
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the  -
  supply chain and actions taken 

 ASPECT : ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed,  -
  and resolved through formal grievance mechanisms 

 CATEGORY : SOCIAL

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach  -

 LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
 ASPECT : EMPLOYMENT

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover  80
  by age group, gender, and region 
 G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to  80
  temporary or part-time employees, by significant locations of operations 
 G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 80

 ASPECT : LABOR / MANAGEMENT RELATIONS

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes,  -
  including whether these are specified in collective agreements 

 ASPECT : OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint  80
  management-worker health and safety committees that help monitor 
  and advise on occupational health and safety programs 
 G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days,  34-35, 80
  absenteeism, and total number of work-related fatalities by region 
  and gender 
 G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation 34-35, 80
 G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions 17-19, 34-35

 ASPECT : TRAINING AND EDUCATION

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-LA9 Average hours of training per year per employee, by gender,  28-29, 81
  and by employee category 
 G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the  28-29, 80
  continued employability of employees and assist them in managing 
  career endings 
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and  28-29, 80
  career development reviews, by gender and by employee category 

 ASPECT : DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees  27-29, 80
  per employee category according to gender, age group, minority group 
  membership, and other indicators of diversity 

 ASPECT : EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee  -
  category, by significant locations of operation 

 ASPECT : SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor  -
  practices criteria 
 G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices  -
  in the supply chain and actions taken 

 ASPECT : LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-LA16 Number of grievances about Labor practices filed, addressed,  -
  and resolved through formal grievance mechanisms 

 HUMAN RIGHTS
 ASPECT : INVESTMENT

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements  -
  and contracts that include human rights clauses or that have underwent 
  human rights screening 
 G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures  27-29, 81
  concerning aspects of human rights that are relevant to operations, 
  including the percentage of employees trained 

 ASPECT : NON-DISCRIMINATION

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken -

 ASPECT : FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise  -
  freedom of association and collective bargaining may be violated 
  or at significant risk, and measures taken to support these rights  
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 ASPECT : CHILD LABOR

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-HR5 Operations and suppliers identified as having significant risk for  -
  incidents of child labor, and measures taken to contribute to the 
  effective abolition of child labor 

 ASPECT : FORCED AND COMPULSORY LABOR

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for  -
  incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to 
  the elimination of all forms of forced or compulsory labor 

 ASPECT : SECURITY PRACTICES

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organization’s human  -
  rights policies or procedures that are relevant to operations 

 ASPECT : INDIGENOUS RIGHTS

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous  -
  people and actions taken 

 ASPECT : ASSESSMENT

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject to  -
  human rights reviews or impact assessments 

 ASPECT : SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human  -
  rights criteria 
 G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the  -
  supply chain and actions taken 

 ASPECT : HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed,  -
  and resolved through formal grievance mechanisms 

 SOCIETY
 ASPECT : LOCAL COMMUNITIES

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community  27-33
  engagement, impact assessments, and development programs 
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on  27-33
  local communities 

 ASPECT : ANTI-CORRUPTION

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-SO3 Total number and percentage and of operations assessed for risks  17-21
  related to corruption and the significant risks identified 
 G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 17-21, 81
 G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken 17-21

 ASPECT : PUBLIC POLICY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary -

 ASPECT : ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust,  -
  and monopoly practices and their outcomes 

 ASPECT : COMPLIANCE

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary  -
  sanctions for non-compliance with laws and regulations 

 ASPECT : SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for  -
  impacts on society 
 G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the  -
  supply chain and actions taken 

 ASPECT : GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-SO11 Number of grievances about impacts on society filed, addressed,  81
  and resolved through formal grievance mechanisms 

 PRODUCT RESPONSIBILITY
 ASPECT : CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which  22-25
  health and safety impacts are assessed for improvement 
 G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and  -
  voluntary codes concerning the health and safety impacts of products 
  and services during their life cycle, by type of outcomes 
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 ASPECT : PRODUCT AND SERVICE LABELING

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s  22-25
  procedures for product and service information and labeling, 
  and percentage of significant product and service categories subject to 
  such information requirements 
 G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and  -
  voluntary codes concerning product and service information and 
  labeling, by type of outcomes 
 G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 23, 81

 ASPECT : MARKETING COMMUNICATIONS

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-PR6 Sale of banned or disputed products -
  G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and  -
  voluntary codes concerning marketing communications, including 
  advertising, promotions, and sponsorship, by type of outcomes 

 ASPECT : CUSTOMER PRIVACY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of  -
  customer privacy and losses of customer data 

 ASPECT : COMPLIANCE

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and  81
  regulations concerning the provision and use of products and services 

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2559  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 94



HARMONIOUS 
ALIGNMENT 
OF SUCCESS

ความส�าเร็จร่วมกัน...อย่างยั่งยืน

รายงานเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี 2559

รายงานเพ
ื่อการพ

ัฒ
นาอย่างยั่งยืนปี 2559  บริษัท พ

รีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

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

SUSTAINABILITY 
DEVELOPMENT 
REPORT 
2016


