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วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นน�าของคนไทย ในธุรกิจจัดจ�าหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค
ด้วยการยึดถือคุณค่าหลัก 5 ประการ เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง
ธุรกิจ พนักงาน และสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน

พันธกิจหลัก
ด�าเนินพันธกิจด้วยการยึดถือคุณค่าหลัก 5 ประการ ดังนี้
• น�าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าพร้อมคุณภาพ 
 โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง 
• สนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดการพัฒนา
 ในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
• ด�าเนินงานโดยค�านึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
 ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
• ส่งเสริมการผสานความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน  
 เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
• ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด�าเนินธุรกิจ ส่งเสริม
 ความมีคุณธรรม และจริยธรรมในวิถีแบบคนไทย 
 ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน 
 สังคมและสิ่งแวดล้อม
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ส่งมอบคุณค่า
อย่างมีคุณภาพ

คุณธรรม
จริยธรรม

ร่วมคิด
ร่วมสร้าง

ประโยขน์
ร่วมกัน

คุณภาพ

ความคิด
สร้างสรรค์

คุณค่าหลักองค์กร 5 ประการ
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คุณค่าพรีเมียร์
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ 
สายธุรกิจหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ยึดถือคุณค่าการด�าเนินธุรกิจ
แบบองค์รวมด้วยการให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ
ความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันระหว่าง ธุรกิจ พนักงาน สังคม 
ที่ต้องส่งเสริมให้เกิดความสมดุลในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อมั่นว่า ความส�าเร็จของธุรกิจจะเกิดขึ้นไปพร้อมกับความมั่นคง
ของพนักงาน และความยั่งยืนของสังคม โดยการน�าคุณค่าหลัก 5 ประการ มาใช้เป็นแนวทาง
ในการด�าเนินงานให้เกิดความยั่งยืน เพื่อการขับเคลื่อนของ
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้า และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�างานซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ธุรกิจ
ดีส�าหรับองค์กร ลูกค้า 

ผู้ถิอหุ้น และคู่ค้า

สังคม
ดีส�าหรับสังคม

พนักงาน
ดีส�าหรับพวกเรา

ความส�าเร็จ
ร่วมกัน

อย่างยั่งยืน
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สารจากกรรมการผู้จัดการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

	 ในนามของฝ่ายบริหารผมมี
ความยนิดีทีไ่ด้แนะน�าหนงัสอืรายงานเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปี2557ของ
บรษิทั	พรเีมียร์	มาร์เกต็ติง้	จ�ากดั(มหาชน)	
และบริษัทย่อย	 โดยเป็นการจัดท�าขึ้นเป็น
ปีแรกเพ่ือเปิดเผยเนือ้หาและข้อมูลตวัชีว้ดั	
ซ่ึงครอบคลุมมิติของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามแนวทาง	 Global	 Reporting	
Initiative	(GRI-G3.1)	อีกทัง้ยงัเป็นการน�า
เสนอถึงการพัฒนาด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัท	 เพ่ือตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สอดคล้องกับพันธกิจองค์กร	 คือ	 “ธุรกิจ
ก้าวหน้า	พนกังานม่ันคง	สงัคมยัง่ยนื”	ดังนี้

 ธุรกิจก้าวหน้า :	จากปรัชญา
การด�าเนินงานที่ว่าด้วย	 “การส่งมอบ
คุณค่าอย่างมีคุณภาพ”	(THE	DELIVERY	
OF	VALUE	WITH	QUALITY)นั้น	บริษัท
และบรษิทัย่อยได้ให้ความส�าคัญต่อการจัด
ท�าเป้าหมาย	 แผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ	
ด้วยการพัฒนากระบวนการในห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ	 ที่จะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่ งแวดล ้อมที่
เกี่ยวข้อง	 โดยให้ความส�าคัญเริ่มตั้งแต่
การสรรหาวัตถุดิบที่ มี คุณภาพ	 ผ ่าน
กระบวนการผลติทีไ่ด้รบัการควบคุมอย่าง
เข้มงวด	 ติดตามด้วยการบริหารระดับ
สินค้าคงเหลือและการบริหารการจัดส่ง
อย่างมีประสทิธภิาพ	ทัง้นีเ้พ่ือให้ธรุกจิของ
บริษัทสามารถแข่งขันได้ดีในระยะยาว	
นอกจากนี้แล ้วทีมงานของบริษัทและ

ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค 
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

บริษัทย่อยยังได้ให้ความสนใจต่อการปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั้ง	 เพ่ือเป็นการยกระดับขีด
ความสามารถทัง้ด้านคุณภาพสนิค้าและประสทิธภิาพของการบรหิารจัดการ	อันน�าไปสูก่าร
สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าในระยะยาว

 พนกังานมัน่คง :	ในอีกด้านหนึง่นัน้บรษิทัมีความเชือ่อย่างยิง่ว่า	ความส�าเรจ็
ของธุรกิจย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับความมั่นคงของพนักงาน	ดังนั้นองค์กรจึงให้ความส�าคัญ
ในการดูแลคุณภาพชวีติของพนกังานด้วยความเสมอภาคมาอย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้การหา
แนวทางพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพ่ือสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในการท�างาน
ร่วมกนั	โดยในปีทีผ่่านมานัน้	บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายและแผนงานต่าง	ๆ 	เพ่ือให้พนกังาน
ทกุคนได้รบัการปฎบิตัแิละดูแลด้านคุณภาพชวีติการท�างานผ่านโครงการ	Happy	Work-
place	หรือ	Happy	8	ภายใต้ชื่อโครงการ	“คนส�าราญ	งานส�าเร็จ”	ในด้านการจัดท�าแผน
พัฒนาศักยภาพและความสามารถให้พนักงานนั้น	บริษัทได้ก�าหนดรายละเอียดตามแบบ	
“PM	COMPETENCY	MODEL”	ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ความ
สามารถ	เกิดความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น	มีความรู้สึกมั่นคง	มีขวัญ
และก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือร่วมกันน�าความส�าเร็จมาสู่
องค์กร

 สังคมย่ังยืน :	 ด้วยแนวคิดของการเติบโตทางธุรกิจที่ควบคู่ไปกับสังคมที่ดี	
บริษัทจึงได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพด้านสังคมพร้อมไป
กบัการดูแลด้านสิง่แวดล้อม	และในปีทีผ่่านมาบรษิทัและบรษิทัย่อยได้ด�าเนนิโครงการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมหลากหลายกิจกรรม	อาทิเช่น	การพัฒนาความรู้และทักษะของ
เยาวชนผ่านโครงการ	Taro	math	 tournament	และโครงการ	Taro	 to	school	 	การ
พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนผ่านโครงการ	 โรงอาหารเพ่ือน้อง	 และโครงการขยะสร้าง
รายได้	อีกทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ	Taro	saves	the	sea		เป็นต้น	นอกจาก
นี้แล้วบริษัทยังได้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการศึกษา	สังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ	ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์	มูลนิธิเพื่อ“คน
ไทย”และมูลนิธิเอ็นไลฟฯลฯ	ต่อเนื่องตลอดปี																																			
	 ในโอกาสนี้	ผมจึงใคร่ขอขอบคุณเพื่อนพนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทกุฝ่ายทีร่่วมกนัท�าให้ผลการด�าเนนิงานในปีทีผ่่านมาบรรลุเป้าหมายตามทีห่วงัไว้	
ซ่ึงเท่ากบัเป็นการช่วยยนืยนัถงึความมุ่งม่ันทีมี่ต่อพันธกจิของบรษิทัในกลุ่มพรเีมียร์	ว่าการ
ด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จและเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนนั้น	 จ�าต้องค�านึงถึง
ความอยูดี่มีสขุ	ความม่ันคงและก้าวหน้าในการท�างานของพนกังาน	ตลอดจนต้องให้ความ
ส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กันสืบไป
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ธุรกิจของบริษัท

  บริษัท	 พรีเมียร์	 มาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค											
ซึ่งแบ่งได้เป็น	5	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว	ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม	ผลิตภัณฑ์ลูกอม	ผลิตภัณฑ์ยาและอาหาร
เสรมิ	ผลติภัณฑ์ของใช้ส่วนตวัและของใช้ในครวัเรอืน	โดยสนิค้าทีบ่รษิทัจัดจ�าหน่ายเป็นการจ�าหน่ายในประเทศทัง้หมด	ผ่านช่องทางการ
จัดจ�าหน่ายต่างๆ	ทั้งช่องทางการจ�าหน่ายแบบร้านค้าสมัยใหม่	(Modern	Trade)	ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม	(Traditional	Trade)	และ
รถขายเงินสด	(Cash	Van)	โดยมีร้านค้ากว่า	30,000	แห่งทั่วประเทศติดต่อค้าขายโดยตรงกับบริษัท	

	 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	3	แห่ง	คือ	บริษัท	พี.เอม.ฟูด	จ�ากัด	(PMF)	บริษัท	พรีเมียร์	แคนนิ่ง	อินดัสตรี้	จ�ากัด	(PCI)	
และบริษัท	พรีเมียร์	โฟรเซ่น	โพรดักส์	จ�ากัด	(PFP)	ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	100	ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วในแต่ละ
บริษัท	บริษัทย่อยทั้ง	3	แห่ง	ประกอบธุรกิจดังนี้

	 1.		บริษัท	พี.เอม.ฟูด	จ�ากัด	(PMF)	ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าประเภทปลาเส้นและปลาแผ่น	ที่รู้จักกันในชื่อ	“ปลาสวรรค์ทาโร”		
ผลิตภัณฑ์ของ	PMF	มีการจ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ	และได้มอบหมายให้บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้จัด
จ�าหน่ายภายในประเทศแต่เพียงผู้เดียว	

	 2.		บรษิทั	พรเีมียร์	แคนนิง่	อินดัสตรี	้จ�ากดั	(PCI)	ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทนู่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล	(Sea	Food)	
ส�าเร็จรูปอื่นๆ	บรรจุถุง	 (Pouch)	และบรรจุกระป๋อง	 (Canned)	ส�าหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า	ผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดจะส่งออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศทั้งในเอเชีย	ยุโรป	และตะวันออกกลาง	นอกจากนี้	PCI	ยังประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
ซอสมะเขือเทศ	 ซอสพริก	 และซอสปรุงรสอ่ืน	 อันได้แก่	 ซอสพริกไทยด�าและซอสสาหร่าย	 รวมทั้งทูน่าบรรจุถุง	 (Pouch)	 ภายใต้
เครื่องหมายการค้า	“คิงส์	คิทเช่น”	โดยมอบหมายให้	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าประเภท
ซอสแต่เพียงผู้เดียว

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

	 รายงานความยั่งยืนประจ�าปี	 2557	 ของบริษัท	 พรีเมียร์	 มาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน							
ฉบับนี้	 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงาน	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันน�าไปสู่การเติบโตร่วมกัน													
อย่างยั่งยืน	

 ขอบข่ายของข้อมูลที่รายงาน

	 ขอบเขตของข้อมูลทีน่�ามารายงานครอบคลุมถงึการปฎบิตังิานของบรษิทั	พรเีมียร์	มาร์เกต็ติง้	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	
ซ่ึงเป็นข้อมูลการด�าเนินงาน	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 จนถึง	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 จัดท�าตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม											
ISO	26000	เป็นหัวข้อเนื้อหาการรายงานและเปิดเผยตัวชี้วัด	อ้างอิงตามแนวทางการายงานด้านความยั่งยืน	(GRI	:	G3.1)

 การคัดเลือกเนื้อหาที่รายงาน

	 การคัดเลือกเนื้อหารายงานฉบับนี้	อ้างองิจากการวิเคราะห์ประเดน็และกิจกรรมที่ส�าคญัต่อความรับผิดชอบกับสังคมที่เหมาะ
สม	ด้วยวิธีการทดสอบสารัตถภาพ	(Materiality	Assessment)	ซึ่งระบุขอบเขตการรายงานไว้ในหน้าที่	12	โดยรายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนฉบับนี้	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ต้องการสื่อสารผลการด�าเนินงานที่ให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันน�า
ไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันต่อไป

	 ดังนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้	รวมทั้งรายงานประจ�าปี	ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	
(มหาชน)	Website	:	www.premier-marketing.co.th	หรือ	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	ที่อยู่	:	เลขที่	1	
พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค	 ถ.ศรีนครินทร์	 แขวง.หนองบอน	 เขตประเวศ	 กรุงเทพมหานคร	 10250	 โทรศัพท์	 02-3011550																					
โทรสาร	02-3011830	อีเมล์	ir@pm.premier.co.th
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กลุ่มบริษัทพรีเมียร์กับการทำางานพัฒนาความยั่งยืน 
"เพื่อสังคม"

	 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์	 มีคุณค่าหลักขององค์กรที่ส�าคัญ	 คือ	 ความส�าเร็จร่วมกัน	 ของธุรกิจ	 พนักงาน	 และสังคม	 ทั้ง	 3	 องค์
ประกอบดังกล่าวนี้	ถือเป็นพันธกิจขององค์กร	

	 ในส่วนของธรุกจิในทกุกระบวนการของการด�าเนนิธรุกจิ	กลุม่บรษิทัพรเีมียร์	มีความตัง้ใจในการด�าเนนิธรุกจิ	ทีจ่ะให้คู่ค้าลูกค้า	
ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพพร้อมคุณค่าที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อถือ	ความไว้วางใจ	ในการสร้างการบริหารงานที่มีการดูแล
ก�ากับกิจการที่ดี	และสร้างความโปร่งใส	ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน	

											ในส่วนของพนักงาน	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ปลูกฝังและสร้างความเข้าใจในคุณค่าหลักขององค์กรให้เข้มแข็ง	เสริมสร้างวินัย	
ความรับผิดชอบ	และประสิทธิภาพ	เพื่อเป็นพื้นฐานวินัยในการด�ารงชีวิตโดยใช้กลไกของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	สหกรณ์ออมทรัพย์	ให้
ได้ความม่ันคงแก่พนักงานในระยะยาวและเกิดประโยชน์สูงสุด	 และสิ่งส�าคัญอีกส่วนหนึ่งของคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	 คือ															
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

	 การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน	ถือเป็นพันธกิจที่ส�าคัญข้อหนึ่ง	ที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ถือหลักการส�าคัญที่ว่า	“ความส�าเร็จร่วมกัน
อย่างยั่งยืน”	(Harmonious	Alignment	of	Success)	เพราะกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	มีความเชื่อว่า	“ความยั่งยืนร่วมกัน	เป็นเงื่อนไขส�าคัญ
ของการอยุ่รอดของธุรกิจ	และสังคม”	ในทุกกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์	ได้ด�าเนินการ	จะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ไม่ว่าจะ
เป็นการ	ร่วมลงแรง	ลงขัน	หรือลงสมอง	ล้วนเป็นกระบวนการที่ส�าคัญมากกว่าเงินทุนที่ได้ระดมมาเพื่อการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่
เป็นอยู่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์	 ได้มีการน�าการบริหารจัดการ	ทีมผู้บริหารและพนักงาน	ที่เป็นจิตอาสา	เข้าร่วมท�างาน
เสมือนเป็นการท�างานในองค์กรด้วยเพราะร่วมปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	เป็นประจ�าทุกวัน		

	 นอกเหนือจากนี้ที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ยังได้รับเกียรติ	 จากกลุ่มบุคคลผู้มีความรู้	 ความสามารถและศักยภาพ	 ในการอาสาเข้า
มาเป็นกรรมการของมูลนธิใินกลุ่มบรษิทัพรเีมียร์ซึง่เป็นทรพัยากรทีมี่คุณค่า	อีกทัง้	ยงัได้น�าทรพัยากรและบคุคลากรในหน่วยงานสนบัสนนุ
ขององค์กร	ระดมเงินทุนและอุปกรณ์	เครื่องใช้ต่างๆ	มาแบ่งปัน	เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

DIAGRAM FOR SOCIAL TRANFORMATION
PRIMIER GROUP OF COMPANIES
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กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • ส่งมอบคุณค่า เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของธุรกิจที่ยั่งยืน
	 	 -	 มุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	ในการด�าเนินธุรกิจ	เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

 • ส่งมอบคุณค่า เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
	 	 -	 มุ่งเน้นเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน	ผ่านโครงการต่างๆ

 • ส่งมอบคุณค่า เพื่อเสริมสร้างคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 	 -	 มุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ให้มีความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ตามมาตรฐาน	ISO	26000	

	 ทัง้นีเ้พ่ือให้นโยบายและกลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมได้น�าไปปฎบิตับิรษิทัได้สือ่สารจากระดับองค์กรไปสูร่ะดับสายงานและ
น�าไปเชื่อมโยงกับกลยุทธ์แผนงานทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในสายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค	 ตลอดจนมีการรายงานผลการ
ด�าเนินงานรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท

ส่งมอบคุณค่า
อย่างมีคุณภาพ

THE DELIIVERY 
OF VALUE 

WITH 
QUALITY

	 จากหลกัการของการขบัเคล่ือน	ร่วมสร้างสงัคมอย่างยัง่ยนื	ทีก่ลุ่มบรษิทัพรเีมียร์ได้ยดึแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว	กลุ่มบรษิทั
พรีเมียร์มีความมุ่งหวังผลลัพธ์ทางสังคมขนาดใหญ่	สร้างการมีส่วนร่วมทั้งเงินทุน		การมีส่วนร่วมของคน	และเครือข่าย	สร้างความตื่น
ตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholders)	 และเป็นสังคมที่มีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม	 (Active	 Citizenship	 and	 Active	 Corporate							
Citizen)	และเพ่ือสนบัสนนุงานพัฒนาสงัคมทัง้ในเชงิประเด็นและเชงิพ้ืนที	่ทัง้ทางตรงและร่วมกบัเครอืข่ายภาคีต่างๆทีเ่ป็นองค์กรตวักลาง	
โดยในแนวทางนี	้กลุ่มบรษิทัพรเีมียร์	น�าวิธกีารเพ่ิมและขยายวงให้กว้างขึน้โดยวธิกีารทีเ่ราเรยีกกนัว่า	“ทวคูีณ”	เพ่ือสร้างระบบนเิวศของ
คนที่มีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม	 เป็นการสร้างกลไกเพ่ือระดมทรัพยากรให้มากขึ้น	 ผลลัพธ์คือ	 ท�าให้คนในสังคม	 เกิดความเข้าใจ	 และ											
เกิดแรงบันดาลใจที่น�าไปท�าต่อยอด	เกิดการแบ่งปันกันในสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน

 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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คณะอนุกรรมการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการด้าน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะอนุกรรมการด้าน
การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการด้านการพัฒนา
ระบบงานเพื่อความยั่งยืน

ความยั่งยืนของพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง

	 ความยั่งยืนของเรา	คือ	การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ด้วยการส่งมอบคุณค่าให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย	 อันจะน�ามาซ่ึงความเติบโตและยั่งยืนร่วมกันภายใต้การด�าเนินงานโดยผ่านคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงาน														
เพ่ือความยั่งยืน	 ซ่ึงภายใต้คณะกรรมการดังกล่าว	 จะมีคณะกรรมการท�าหน้าที่ผลักดันให้เกิดความยั่งยืนกับสังคมโดยมีบทบาทหน้าที่	
ดังนี้

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)

 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

	 1.	 ก�าหนดและทบทวนกรอบนโยบายของคณะอนกุรรมการด้านต่างๆ	ให้สอดคล้องและเป็นไปในทศิทางและเป้าหมายของบรษิทั

	 2.	มอบหมายและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆให้เป็นไปตามภารกิจของบริษัท

	 3.	ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย

	 4.	ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษากับคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงและแก้ไข
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

	 ทั้งนี้	 ในการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยั่งยืนนั้น	 จะรายงาน
ตามขอบเขตของหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ		โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอาจมีหน้าทีช่่วยให้ค�าแนะน�าปรกึษา		
และอาจเป็นตัวแทนการน�าเสนอการรายงานของคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน 



รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2557  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 12

การวิเคราะห์สารัตถภาพของรายงาน 
(MATERIALITY ASSESSMENT) 

										บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	มีพันธสัญญาที่มุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าอย่างมีคุณภาพทั้งสินค้าและบริการ	เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนร่วมกันของธุรกิจ	พนักงานและสังคม	ภายใต้การด�าเนินงานที่มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยน�าหลักการ
ก�าหนดเนื้อหารายงานความยั่งยืนด้วยการท�า	Materiality	Test	เพื่อบ่งบอกถึงประเด็นส�าคัญที่ต้องรายงาน	และจัดล�าดับความส�าคัญ
ของหัวข้อที่รายงาน

										อีกทั้งกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	ได้ท�าการศึกษาประเมินการมีส่วนร่วม	Premier	Monitor	2013	เพื่อวัดประสิทธิภาพการถ่ายทอด
และปลูกฝังคุณค่าองค์กร	และส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของคู่ค้า	ลูกค้า	และผู้ส่งมอบ	ตลอดจนบริษัท	พีเอมฟูด	จ�ากัด	ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย	ได้จัดท�าการสานเสวนา	ส�ารวจความคิดเห็น	เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น	กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	(แบบ	CSR	:	
DIW)	อาทิเช่น	ชุมชน	พนักงาน	เพื่อรับทราบความคาดหวังและข้อเสนอแนะตามประเด็นที่น�าเสนอในตาราง	ดังนี้	

สำา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้ส
่วน

เส
ีย

สำา
คัญ

มา
ก

สำาคัญมาก

สำา
คัญ

สำาคัญ

• การจ้างงาน
• การฝึกอบรมให้ความรู้

• การกำากับดูแลกิจการที่ดี
• การดูแลพนักงาน
• ความปลอดภัยในการทำางาน

สำาคัญต่อพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง

• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
• การมีส่วนร่วมในชุมชน

• การส่งเสริมความรับผิดชอบ
 ต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
• การต่อต้านทุจริต
• การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
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 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ แนวทางและผลการดำาเนินงาน ขอบข่ายการรายงาน

	 1.		 การเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ผลการด�าเนินงานด้านธุรกิจ	 PM,	PMF,	PCI,	PFP
	 2.		 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ	 ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	 PM,	PMF
	 	 สังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ	 การใช้วัตถุดิบ,	การใช้พลังงาน,	การใช้น�้า	
	 3.		 การต่อต้านทุจริต	 การด�าเนินงานการต่อต้านทุจริต	 PM,	PMF,	PCI,	PFP
	 4.		 ความรับผิดต่อผู้บริโภค	 การด�าเนินงานโครงการสดใหม่	4	เดือน	 PM,	PMF
	 5.		 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม	 เกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า	 PM
	 6.		 การมีส่วนร่วมในชุมชน	 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน	 PM,	PMF
		 	 	 •	 โครงการโรงอาหารเพื่อน้อง	
	 	 	 •	 โครงการขยะสร้างรายได้	
	 7.		 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 การด�าเนินงานภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 PM,	PMF,	PCI,	PFP
	 8.		 แรงงานสัมพันธ์	 การร่วมสร้างการอยู่ดีมีสุขให้พนักงาน	 PM
	 9.		 ความปลอดภัยในการท�างาน	 การส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการท�างาน	 PM,	PMF,	PCI,	PFP
	 10.	การจ้างงาน	 การปฎิบัติด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม	 PM,	PMF,	PCI,	PFP
	 11.	การฝึกอบรมให้ความรู้	 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	 PM
	 12.	การลงทุนเพื่อสังคม	 โครงการเพื่อการศึกษาผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์	 PREMIER	GROUP
	 	 	 โครงการธุรกิจเพื่อสังคมผ่านร้านปันกัน	 OF	COMPANIES
	 	 	 โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตผ่านมูลนิธิเพื่อคนไทย
	 	 	 โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ

 ผลการวิเคราะห์สารัตถภาพ และการกำาหนดขอบข่ายรายงาน
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 พันธกิจเพื่อตอบสนอง ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ผู้ถือหุ้น  
	 หมายถึง	ผู้ลงทุน	 • ผลตอบแทนและ	 • ด�านินธุรกิจเพื่อสร้าง •	ประชุมสามัญประจ�าปี	1	ครั้ง
	 นักลงทุน	นิติบุคคล	 	 การเติบโตของธุรกิจ	 	 ผลตอบแทนที่ดีและ	 • ร่วมงาน	Opportunity	Day	ปีละ	1	ครั้ง
	 สถาบันที่ลงทุน	 •	ด�าเนินกิจการส�าเร็จ	 	 ขยายธุรกิจให้เติบโต	 • Company	Visit	16	ครั้ง
	 	 	 ตามเป้าหมาย	 	 ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน	 	 Conference	Call	6	ครั้ง	
   •	การด�าเนินธุรกิจด้วย	 	 	 	 ตอบค�าถาม	โทรศัพท์	
	 	 	 ความโปร่งใส	 	 	 	 และอีเมล์	14	ครั้ง

 พนักงาน
	 หมายถึง	ผู้บริหาร	 •	ด�าเนินค่าตอบแทนและ •	พัฒนาคุณภาพชีวิต	 •	จัดกิจกรรม	คนส�าราญ	งานส�าเร็จ
	 พนักงาน	ลูกจ้าง	 	 สิทธิประโยชน์	 	 ให้เกิดความมั่นคง	 	 Happy	workplace	:	Happy	8
  •	ด�าเนินความก้าวหน้า •	พัฒนาศักย์ภาพ	 •	กิจกรรม	Town	hall	2557
	 	 	 ในอาชีพความภูมิใจ	 	 พนักงานอย่างต่อเนื่อง	 • จัดแผนพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน
	 	 	 ในองค์กรสร้างความ	 	 	 • สารจากกรรมการผู้จัดการ	2	ฉบับ	/	ปี
	 	 	 ผูกพันให้มีต่อองค์กร	 	 	 • ส�ารวจความพึงพอใจพนักงาน	2	ครั้ง	/	ปี
 ลูกค้า / ร้านค้า
	 หมายถึง	ผู้บริโภค		 •	การส่งมอบสินค้าและ	 •	สร้างความพึงพอใจและ	 • จัดแผนการเข้าเยี่ยมร้านค้าเดือนละครั้ง
	 ร้านค้าขายส่ง-ปลีก	 	 บริการที่มีคุณภาพตาม	 	 ความผูกพันโดยการ	 • ส�ารวจความพึงพอใจร้านค้า	ปีละครั้ง
	 ห้างสรรพสินค้า	 	 เวลาที่ก�าหนดในราคา	 	 น�าเสนอสินค้าและ • ส�ารวจความพึงพอใจผู้บริโภค	2	ครั้ง	/	ปี
	 	 	 ที่เป็นธรรม	 	 บริการที่มีคุณภาพ	 • ประชุมร่วมกับห้าง/ร้านในช่องทาง
	 	 	 	 	 ด้วยราคาที่เป็นธรรม	 	 การขายโมเดินเทรด	เดือนละครั้ง	

 คู่ค้า / ผู้ส่งมอบ
	 หมายถึง		ผู้ส่งมอบ	 • ผลตอบแทนและการ	 • ด�าเนินการธุรกิจด้วย • ส�ารวจความพึงพอใจของคู่ค้า	ปีละครั้ง
	 พันธมิตรทางธุรกิจ	 	 เติบโตของธุรกิจ	 	 ความเป็นธรรม	 • ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับคู่ค้าและ
	 คู่ค้า	(เจ้าของสินค้า)	 • ความเป็นธรรมและ	 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี	 	 ผู้ส่งมอบ
	 	 	 เสมอภาค	 	 เพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกัน	 • ประชุมร่วมกับคู่ค้า	เดือนละครั้ง	

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของ พันธกิจตอบสนอง แผนงานและการปฎิบัติต่อ
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 หน่วยงานภายนอก
	 หมายถึง	หน่วยงาน	 • การปฎิบัติตาม	 • สนับสนุนและให้ความ	 • ติดตามและทบทวนการด�าเนินงาน
	 ราชการ	สื่อมวลชน	 	 กฎหมาย	 	 ร่วมมือในการด�าเนินงาน	 	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย
  • โปร่งใสและเปิดเผย	 	 ตามกฎหมาย	 • เปิดเผยผลการด�าเนินงานที่ชัดเจน
	 	 	 ข้อเท็จจริง	 • การปฎิบัติงานชัดเจน		 	 โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้ที่
	 	 	 	 	 โปร่งใส	สามารถ	 	 เว็ปไซต์ของบริษัท
	 	 	 	 	 ตรวจสอบได้	

 คู่แข่ง
	 หมายถึง	บริษัทที่ท�า • การแข่งขันภายใต้	 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี	 • ติดตามความเปลี่ยนแปลงของคู่แข่ง
	 ธุรกิจประเภทเดียวกัน	 	 กฎหมายและจริยธรรม	 	 เพ่ือพัฒนาธุรกิจร่วมกัน	 • รายงานเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาด
 ชุมชน/สังคม
	 หมายถึง	ชุมชน	 • ต้องการให้เปิดเผย	 • เป็นองค์กรที่ดีของสังคม	 • โครงการ	โรงอาหารเพื่อน้อง	ในโรงเรียน
	 สังคม	 	 ข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส	 	 และ	มีความโปร่งใส	 	 ณ	พ้ืนท่ีใกล้เคียง	บ.พีเอมฟูด	จก.	ปีละคร้ัง
	 ประชาชนทั่วไป	 • ต้องการมีส่วนร่วม	 • มีส่วนร่วมในการพัฒนา	 • โครงการ	Taro	Save	Sea	ร่วมกิจกรรม
	 	 	 พัฒนาชุมชนและสังคม	 	 คุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชน	 	 กับชุมชนเก็บขยะบริเวณชายหาดปีละครั้ง
  • ต้องการให้รับผิดชอบ	 	 และสังคม	 •	 โครงการ	Taro	math	tournament
	 	 	 ผลกระทบที่มีต่อชุมชน	 • ก�าหนดความรับผิดชอบ	 	 การแข่งขันเกมส์คณิตศาสตร์	ปีละครั้ง
	 	 	 และสังคม	 	 ผลกระทบเป็นส่วนหนึ่ง	 •	ก�าหนดเป็นแผนงานประจ�าปีด้าน
	 	 	 	 	 ในการด�าเนินธุรกิจ	 	 ความรับผิดชอบต่อผลกระทบชุมชน
	 	 	 	 	 	 	 และสังคม	CSR	In	-	process		

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของ พันธกิจตอบสนอง แผนงานและการปฎิบัติต่อ
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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	 จากวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรที่ขับเคล่ือนผ่านคุณค่าหลัก	 5	 ประการ	 เพ่ือสร้างสมดุลให้กับเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่ง
แวดล้อมที่ยั่งยืนร่วมกัน	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงจัดท�าโครงการส�ารวจ	PREMIER	MONITOR	2013	ที่ต้องการประเมินผลการถ่ายทอด
และปลูกฝังแบรนด์ของกลุ่มบรษิทัพรเีมียร์	โดยร่วมกบับรษิทั	จีเอฟเค	มาร์เกต็ไว้ส์	จ�ากดั	เพ่ือพัฒนาเครือ่งมือเฉพาะในการวดัและประเมิน
ผล	ซึ่งมีที่มาของวัตถุประสงค์ในการศึกษา	ดังนี้

	 1.	เพ่ือประเมิน	เปรยีบเทยีบและตดิตามความคืบหน้าของกลุม่บรษิทัพรเีมียร์ในการถ่ายทอดปลกูฝังวสิยัทศัน์และคุณค่าหลัก
ใปยังส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
	 2.	เพ่ือศกึษาปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็และข้อจ�ากดัอุปสรรคต่างๆ	ในการปฎิบตังิานเพ่ือบรรลุตามวสิยัทศัน์และคุณค่าหลักของกลุม่
พรีเมียร์
	 3.	เพื่อประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอต่อชีวิตการท�างานของท�างาน	ตลอดจนความผูกพันที่มีต่อกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
	 4.	เพ่ือระบถุงึประเด็นส�าคัญต่างๆ	ทีค่วรได้รบัการปรบัปรงุพัฒนาและก�าหนดเป็นแผนการปฎบิตั	ิงานทีช่ดัเจนเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
	 5.	เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานอย่างเป็นระบบและกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ร่วมกัน			
	 6.	เพื่อศึกษาข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการในเชิงลึกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่

	 ตัวชี้วัดส�าหรับการศึกษา	PREMIER	MONITOR	2013	ครอบคลุมทั้งตัวชี้วัดภายในและตัวชี้วัดภายนอก	ได้แก่

 • ตัวชี้วัดภายใน :	ส�ารวจเก็บข้อมูลจากพนักงานในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
	 	 -	 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการถ่ายทอด	ปลูกฝังแบรนด์
	 	 -	 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร
	 	 -	 ดัชนีวัดความพึงพอใจต่อชีวิตการท�างาน
	 	 -	 ดัชนีชี้วัดความผูกพันต่อองค์กร																																																																																			

 • ตัวชี้วัดภายนอก :		ส�ารวจเก็บข้อมูลจากลูกค้า/	คู่ค้า/	ผู้ส่งมอบของบริษัท
	 	 -	 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการถ่ายทอด	ปลูกฝังแบรนด์
	 	 -	 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร
	 	 -	 ดัชนีวัดความพึงพอใจของลูกค้า
	 	 -	 ดัชนีชี้วัดความผูกพันของลูกค้า																																																																																			

สรุปภาพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	(สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค)

 กลุ่มผู้เข้าร่วมทำาแบบสำารวจ	แบ่งออก	3	กลุ่มคือ
	 1.	คู่ค้า	/	ลูกค้า	/	ผู้ส่งมอบ		จ�านวน	18	ราย
	 2.	พนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	:	สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค	จ�านวน	878	คน
	 3.	ผู้น�าความคิดและอาจารย์ที่มีบทบาทด�าเนินกิจการด้านสังคม		จ�านวน	11	ราย

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
และคุณค่าหลักขององค์กร 
PREMIER MONITOR 2013 
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	 นอกจากนี้	บริษัทสามารถสร้างความพึงพอใจในการร่วมงานตลอดจนสร้างความผูกพันกับลูกค้า/คู่ค้า/supplier	ได้ในระดับ
ที่ดี	แต่ยังอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของสายธุรกิจและกลุ่มบริษัทเช่นกัน

สถานการณ์ภายนอกองค์กร (External Environment) :
ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า/คู่ค้า/Supplier

ความพึงพอใจและความผูกพัน
ของลูกค้า/คู่ค้า/Supplier ต่อองค์กร

ประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายในด้านต่างๆ
ในกลุ่มลูกค้า/คู่ค้า/Supplier
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ความผูกพัน
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พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน

PM (ฐาน : 4)
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PM (ฐาน : 4)รวม (กลุ่มบริษัทพรีเมียร์) รวม (กลุ่มบริษัทพรีเมียร์)สายธุรกิจอุปโภคบริโภค สายธุรกิจอุปโภคบริโภค

(Maan) (Maan)

หมายเหตุ : Maan = ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 9 โดยที่ 9 คะแนน = เห็นด้วย/พึงพอใจมากที่สุด และ 1 คะแนน = ไม่เห็นด้วย/ไม่พึงพอใจมากที่สุด

 ผลการสำารวจความพึงพอใจ
 และความผูกพันของลูกค้า /คู่ค้า /Supplier

Supplier
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	 ในปัจจุบันการถ่ายทอด/ปลูกฝังคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์เพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติจริงในส่วนต่างๆ	 ขององค์กรมี
ประสิทธิภาพโดยรวมยังอยู่ในระดับดี

สถานการณ์ภายในองค์กร (Internal Environment) :
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอด/ปลูกฝังคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดปลูกฝังคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ในกลุ่มพนักงาน

V1
ผลิตสินค้าและบริการ
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V2
น�าเสนอแนวคิดใหม่ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม

V3
ด�าเนินธุรกิจในรูปแบบ
ที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งพนักงาน องค์กร 

และสังคม

V4
ผสมผสานความรู้และ
ความสามารถเพื่อร่วม

คิดร่วมสร้าง

V5
ผิดหลักคุณธรรม 

จรรยาบรรณ ด้วยวิถี
แบบไทยที่ดีงาม

รวม (กลุ่มบริษัทพรีเมียร์)
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สายธุรกิจอุปโภคบริโภค PM

ระดับความรู้สึกของ
พนักงานต่อคุณค่าหลัก

(Maan)

(ฐาน : 315)

หมายเหตุ : Maan = ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 9 โดยที่ 9 คะแนน = เห็นด้วยมากที่สุด และ 1 คะแนน = ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

	 จากปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจที่ว่า	ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน	โดยมีคุณค่าหลัก	5	ข้อ	ที่องค์กรต้องการ
ให้พนักงานของเรา	 น�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานจนเกิดเป็นคุณสมบัติ	 หรือ	 ดีเอ็นเอในตัวพนักงานแต่ละคน	 และจากผลการ
ส�ารวจ	ตามกราฟที่แสดง	พบว่าการปลูกฝังคุณค่าหลักองค์กรทั้ง	3	เส้น	เป็นรูป	W	Shape	และเส้นของสายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค	
อยู่ในระดับดี	และสูงกว่าเมื่อเทียบกับ	ค่าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์		หากพิจารณาค่าเฉลี่ยคุณค่าองค์กรในแต่ละ	ข้อ	พบว่า	V2	และ	
V4	ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยทั้ง	3	เส้น	ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าพนักงานส่วนใหญ่	มีความเข้าใจคุณค่าหลักในข้อ	2	และข้อ	4	ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์	จึงได้จัดกิจกรรม	ภายใต้	โครงการที่เรียกว่า	เพราะเราคือพรีเมียร์ : เรียนรู้ ร่วมกัน

 ผลการสำารวจความพึงพอใจการถ่ายทอด
 และปลูกฝังคุณค่าหลักองค์กร 
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คุณภาพ ความคิด ประโยชน์
ร่วมกัน

ผสาน
ความรู้

คุณธรรม
จริยธรรม

ไม่สามารถ
ปรับ

42%

19%

12% 11%
14%

2%

องค์กรแห่งการแบ่งปัน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
โครงการ เพราะเราคือพรีเมียร์ 2 เรียนรู้ ร่วมกัน 

กราฟแสดง % ความเข้าใจและสามารถนำาคุณค่าองค์กรไปปรับใช้ในการทำางาน
หมายเหตุ	:	ข้อมูลการส�ารวจของพนักงานจากบริษัท	พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

 ความเป็นมาของโครงการ 

														สืบเนื่องจากการท�าการส�ารวจ	Premier	Monitor	ในปลายปี	2556	ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยวิสัยทัศน์และคุณค่าหลัก
ขององค์กร	ประกอบไปด้วยสามเสาหลัก	คือ	ธรุกจิ	พนกังาน	สงัคม	และคุณค่าหลัก5	ข้อทีเ่ปรยีบเสมือน	5	เสาเขม็ของกลุม่บรษิทัพรเีมียร์	
โดยผลศึกษาวิจัยจากโครงการ	Premier	Monitor	จะถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านการบริหารงาน	และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในด้านต่างๆ	ให้สอดคล้องและส่งเสริมคุณค่าหลักให้เกิดความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ฉะนั้นในการจัดโครงการ	
“เพราะเราคือ	พรีเมียร์	2	-	เรียนรู้	ร่วมกัน”	เป็นโครงการต่อเนื่องครั้งที่	2	จึงมุ่งเน้นกลุ่มพนักงานให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าหลักของ
องค์กร	และสามารถน�าไปปฏิบัติใช้กับหน้าที่การท�างานและในชีวิตประจ�าวันได้

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน/โครงการ 
	 1.		เพื่อรายงานผลพรีเมียร์	มอนิเตอร์แก่พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทรับทราบ	
	 2.	 	 เพื่อให้พนักงานสามารถเชื่อมโยงโครงการต่างๆ	ภายในกลุ่มบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์และเข้าใจถึงวิธีการด�าเนินธุรกิจภาย
ใต้คุณค่าหลัก	
	 3.		เพื่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมระหว่างพนักงานในกลุ่มบริษัทด้วยกัน	และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้	
	 4.		เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร	
	 โดยในงานดังกล่าวมีพนักงานเข้าร่วมงาน	จ�านวน		2,830		คน	การจัดงานแบ่งเป็น	7	วัน	ตั้งแต่วันจันทร์ที่	25	-	31	สิงหาคม	
พ.ศ.	2557		ซึ่งรูปแบบในงานจัดนั้นสามารถแบ่งเป็น	3	ส่วนด้วยกันคือ	การแสดงผลการส�ารวจ	Premier	Monitor	ของกลุ่มบริษัท	การ
จัดนทิรรศการในรปูแบบของฐานกจิกรรมทีเ่น้นการมีส่วนร่วมของพนกังาน	และฐานสรปุความเข้าใจความเชือ่มโยงในคุณค่าหลกักบัฐาน
กจิกรรมต่างๆ	นทิรรศการ	แสดงผลการด�าเนนิงานของแต่ละสายธรุกจิในกลุ่มบรษิทัพรเีมียร์	ทัง้นีเ้พ่ือให้พนกังานในกลุม่บรษิทัพรเีมียร์
เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้และสามารถน�าคุณค่าหลัก	 5	 ประการไปปรับในการท�างานและการด�ารงชีวิต	 รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันข้ามสายธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯด้วยกันเอง
	 ส�าหรับบริษัทและบริษัทย่อยในสายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค		ได้น�าเสนอนิทรรศการภายใต้แนวความคิดในการด�าเนินธุรกิจ
ที่ว่าด้วย	ส่งมอบคุณค่าอย่างมีคุณภาพ	 เป็นรูปแบบการน�าเสนอการน�าคุณค่าหลักไปปรับใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละบริษัทในสาย
ธุรกิจฯ	โดยน�าเสนอไปเชื่อมโยงกับปรัชญาทางธุรกิจที่ว่า	ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน	พร้อมกันนี้พนักงานมีส่วนร่วม
กับกิจกรรม	เช่น	ตอบค�าถามเชื่อมโยงกิจกรรมกับคุณค่าหลัก	และร่วมทดลองเล่นเกมส์ทดสอบทางคณิตศาสตร์	ซึ่งผลการส�ารวจหลัง
จากพนกังานเข้าร่วมกจิกรรมดังกล่าว	พบว่าพนกังานมีความเข้าใจคุณค่าหลัก	ข้อ2	และ	ข้อ4	เพ่ิมขึน้	และสามารถน�าคุณค่าหลกัไปปรบั
ใช้ในการท�างานได้อีกด้วย

ผลจากการจัดงาน/โครงการ เพราะเราคือพรีเมียร์
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ธุรกิจของเรา

PREMIER 
BUSINESS
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ความใส่ใจต่อการส่งมอบ...คุณภาพให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ทีมงานของบริษัท

ทุ่มเทสร้างผลิตภัณฑ์และบริการตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การวิจัยพัฒนา 
การผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดเก็บสินค้า และการขนส่งไปยังผู้บริโภค 

เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการตามาตรฐานคุณค่าที่ตั้งใจไว้
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โดยมีการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมร้านค้ากว่า

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
หรือโมเดิร์นเทรด

ร้านค้าส่งและปลีก
แบบดั้งเดิม

ร้านค้าปลีกขนาดย่อม

ซึ่งการด�าเนินกิจการของบริษัทได้มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่า
อย่างมีคุณภาพให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นมืออาชีพ

คู่ค้า

ท�าหน้าที่เยี่ยมเยียนร้านค้า
โดยตรงกว่า

แห่งอย่างสม่�าเสมอ

30,000
ด้วยทีมงานขายที่เข้มแข็งกว่า

คน200

แห่งทั่วประเทศ200,000

ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ผู้บริโภค

ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจก้าวหน้า

ห่วงโซ่ธุรกิจของเรา

ผังแสดงขั้นตอนส่งมอบคุณค่า
ผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ทาโร

ความใส่ใจคุณภาพในการคัดเลือกวัตถุดิบ

ความใส่ใจดูแลควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้า

ความใส่ใจคุณภาพในการขนส่งสินค้า

ความใส่ใจคุณภาพในการจัดจ�าหน่าย

ความใส่ใจส่งมอบคุณค่าให้ชุมชน 
สังคม/สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่
คุณค่า ซึ่งพิจารณาคุณค่าร่วมในกระบวน 
การบริหารจัดการทุกขั้นตอนของสินค้าปลา
เส้นและปลาแผ่นอบกรอบ ตรา ทาโร เป็น 
การท�างานร่วมกันของบริษัทและบริษัทย่อย  
(PM&PMF) โดยให้ความส�าคัญตั้งแต่การ 

คัดเลือกวัตถุดิบ จนกระทั่งจัดส่งสินค้าถึงมือ
ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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• การผลิตและประกันคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 ความใส่ใจดูแลควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้า 

	 นอกจากบรษิทัจะผลิตขนมขบเค้ียวทีอ่ร่อยและมีคุณประโยชน์ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคด้วยกระบวนการจัดการที่
เป็นเลิศโดยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	บริษัทยังให้ความส�าคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด	จึงมีมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต	(Good	Manufacturing	Practice	:	GMP)	การผลิตที่ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาอิสลาม:การได้รบัการรบัรองเครือ่งหมาย	(Halal)	รวมถงึระบบการวเิคราะห์อันตรายและจดุวกิฤตทิีต้่องควบคุม(Hazard	Analysis	
And	Critical	Control	Point	:HACCP)	International	Standard	Organization	ระบบบริหารงานคุณภาพ	(ISO	9001	:	2008)		บริษัท
มีมาตรการเข้มงวดในการประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร	ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง	โดยได้มีการประยุกต์ใช้
ตาม	ระบบการจดัการด้านความปลอดภัยอาหาร	(ISO	22000:2005)	โดยการวเิคราะห์อันตรายและควบคุมเชงิป้องกนัตัง้แต่แหล่งวตัถดิุบ	
การน�ามาใช้	การควบคุมกระบวนการ	จนกระทั่งผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปและส่งมอบถึงผู้บริโภคเพื่อมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
ตามความต้องการของลูกค้าและมีความปลอดภัยต่อการบริโภค	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของบริษัท	

 ความใส่ใจคุณภาพในการคัดเลือกวัตถุดิบ 

	 คุณภาพเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กร	ที่บริษัทปลูกฝังให้พนักงานเห็นความส�าคัญและน�ามาปรับใช้ในการท�างาน	ดังค�า
กล่าวทีว่่า	มาตรฐานคุณภาพเพ่ือเพ่ิมคุณค่าองค์กร	โดยการใส่ใจอย่างใกล้ชดิกบัการก�าหนดมาตรฐานการด�าเนนิงานพร้อมกบัการลงมือ
ปฏิบัติงานกันอย่างจริงจังเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและตัววัดผลที่ท้าทายอันน�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณค่าองค์กรสู่มาตรฐานสากล	
และจากวสิยัทศัน์	(Vision)	ว่า เป็นผู้น�าในการผลิตขนมขบเคีย้ว ทีอ่ร่อยและมคีณุค่า	ท�าให้บรษิทัตระหนกัถงึคุณภาพ	ความปลอดภัย
ของอาหาร	 มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 และสอดคล้องกับกฏหมายที่ครอบคลุมทุกประเทศที่จัดจ�าหน่าย	 ดังนั้นในการคัดสรรวัตถุดิบ	
ตั้งแต่เริ่มต้น	 โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักคือ	 ซูริมิที่ผลิตจากปลาที่ได้จากการท�าประมงทางทะเล	 เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์	 และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	รวมทั้งการรักษาและคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

	 บรษิทัได้ก�ากบัดูแลและคัดเลือก	Supplier	ในประเทศทีไ่ด้วตัถดิุบมาจากการท�าประมงทีส่อดคล้องรองรบักฏระเบยีบเกีย่วกบั
การป้องกัน	 ยับยั้ง	 และขจัดการท�าประมงผิดกฏหมาย	 ขาดการรายงาน	 และไร้การควบคุม	 (Council	 Regulation	 Establishing	 a	
Community	System	to	prevent,	deter	and	eliminate	illegal,	Unreported	and	unregulated(IUU)Fishing	:	IUU)	(การประมง
ไอยูยู)	 เพื่อต่อต้านการท�าประมงผิดกฏหมายบริษัทจะคัดเลือก	Supplier	ที่สามารถรองรับกฏระเบียบดังกล่าวได้	 เพื่อรับรองว่าการจัด
ซื้อปลา/วัตถุดิบ	ได้ซื้อมาจากการจับสัตว์น�้าที่ได้กระท�าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

	 โดยในแต่ละปีบริษัท	พี.	เอม.	ฟูด.	จ�ากัด	จะมีการตรวจเยี่ยม	Supplier	เพื่อสร้างความมั่นใจและตระหนักว่าวัตถุดิบเริ่มต้น
มาตรฐานด้านการคัดเลือกวัตถุดิบสอดคล้องกับกฎหมายตลอดห่วงโซ่อาหาร	 ทั้งนี้บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนา	 Supplier	 เพื่อให้ได้
วัตถุดิบและมาตรฐานการผลิตเป็นไปตามความต้องการด้วย



รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2557  บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 24

INTERNATIONAL STANDARD

2014

2010

2000

2013

2000

2006

1999

ISO 50001 : 2011 Energy Management System

ISO 22000 : Food Safety Standard

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

Good Laboratory Practice (GLP)

ISO 9001 : 2008 Quality Standard

ISO 14001 : 2004 Environment Standard

Good Manufacturing Practice (GMP) / Halal

การควบคุมและทดสอบคุณภาพและความปลอดภัย
	 บริษัทมีหน่วยงานประกัน/ควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางที่จะเข้ากระบวนการผลิต	 มีการตรวจสอบระหว่างผลิต	 และ
ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปก่อนจัดจ�าหน่าย	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 โดยมีห้องปฏิบัติการทางเคมี
และจุลชีววิทยาที่มีการท�างานอย่างเป็นระบบ	 ถูกต้อง	 แม่นย�า	 และน่าเชื่อถือ	 ซ่ึงได้รับการรับรองระบบห้องปฏิบัติการที่ดี	 (Good	
Laboratory	Practice	:	GLP)	จากกรมประมง	เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นย�า	ในการควบคุมคุณภาพมีการน�าหลัก
สถติมิาใช้	รวมทัง้การจดัการฐานข้อมูลทีดี่	สามารถรายงานผลได้ทนัทผ่ีานระบบออนไลน์แบบ	Real	Time	ช่วยให้การวางแผนท�าได้อย่าง
รวดเร็วและท�าให้การตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว	ท�าให้ลดปริมาณการใช้กระดาษได้อีกด้วย	

มาตรฐานการบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
	 จากการตระหนักด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารดังกล่าวบริษัทจึงได้รับการรับรองระบบการจัดการต่างๆ																
เป็นล�าดับดังนี้

 ความใส่ใจคุณภาพในการขนส่งสินค้า

	 เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกในการหาซ้ือสินค้ามากขึ้น	 ซ่ึงร้านค้าประเภทร้าน
สะดวกซ้ือต่างๆ	 ได้ขยายสาขาเพ่ิมเป็นจ�านวนมาก	 เพ่ือให้ลูกค้ามีความสะดวกในการหาซ้ือสินค้าต่างๆ	 และเพ่ือเป็นการสนับสนุน											
ส่งเสริมร้านค้าให้มียอดขายที่เพ่ิมขึ้นสามารถมีสินค้าตอบสนองผู้บริโภคได้	 บริษัทจึงได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบการขนส่งสินค้าไปยัง
ร้านค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าให้รวดเร็วทันตามเวลาที่ก�าหนด	ทั้งนี้เพื่อให้มีสินค้าวางจ�าหน่ายในร้านค้าตลอดเวลา	
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	 บริษัท	พี.	เอม.	ฟูด.	จ�ากัด	:	PMF	ในฐานะเป็นบริษัทย่อย	และเป็นผู้ผลิตสินค้าปลาสวรรค์ตราทาโร	ที่ส่งสินค้าให้กับ	บริษัท	
พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	:	PM	ท�าการกระจายสินค้าต่อไปนั้น	ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่ง	เพื่อส่งสินค้าให้ทันตามการสั่ง
ซื้อรวมถึงควบคุมต้นทุนค่าขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน�้ามันและค่าแรงที่เพิ่มขึ้นด้วย	ซึ่งมีการด�าเนินการ	ดังนี้

 Ç	 ใช้รถขนส่งสินค้าแบบรถพ่วง	เพื่อประหยัดในเรื่องของเชื้อเพลิง

 Ç	 ใช้รถขนส่งที่มีระบบเชื้อเพลิงแบบใช้แก๊ส	NGV	เพื่อประหยัดในเรื่องค่าเชื้อเพลิง

 Ç	 ร่วมกับทาง	 PM	 จัดส่งสินค้าโดยตรงจาก	 PMF	 ไปยังศูนย์กระจายสินค้าของลูกค้า	 เพื่อประหยัดในเรื่องของค่าขนส่ง	
รวมถึงค่าการบริหารจัดการสินค้า

												ปัจจุบัน	มีรถขนส่งสินค้าแบบรถพ่วงและใช้แก๊ส	NGV	ทั้งหมด	4	คัน	และเพิ่มการจัดส่งสินค้าตรงไปยังศูนย์กระจายสินค้า
ของ	บริษัท	ซีพีออล์	จ�ากัด	(7-11)	ตามปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น	

 ความใส่ใจคุณภาพในการจัดจำาหน่าย

	 ตามทีบ่รษิทัฯ	ซ่ึงเป็นผูผ้ลติและจัดจ�าหน่ายสนิค้าภายใต้สนิค้า	ปลาสวรรค์	ตราทาโร	และมีอีกหนึง่พันธกจิหลกัคือ	การส่งมอบ
สินค้าที่มีคุณภาพ	ถูกสุขอนามัย	ในราคาที่ยุติธรรมแก่ผู้บริโภค	บริษัทฯจึงได้จัดโครงการภายใต้แนวทาง	“การส่งมอบปลาสวรรค์	ตรา
ทาโร	ที่สดใหม่	ถึงผู้บริโภค	ภายในระยะเวลาไม่เกิน	4	เดือนนับจากวันผลิต	หรือไม่เกิน	1	ใน	3	ของอายุสินค้า	(Shelf	Life)	หรือ	1	ปี
นับจากวันที่ผลิต”	ทั้งนี้เพราะสินค้าที่สดใหม่นั้นจะสามารถรักษา	รสชาติ	สี	กลิ่น	ความเหนียวนุ่ม	และคุณค่าทางอาหารอย่างเต็มที่	

	 ดังนั้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคภายใต้แนวทางดังกล่าว	ทางบริษัทฯ	 จึงได้ริเริ่มกิจกรรมที่มีจุดประสงค์ที่
มุ่งมั่นเพื่อบรรลุแนวทางดังกล่าวในปี	2557	เช่น	

 •	 การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบริหารพ้ืนที่ขายและอายุสินค้าที่เหมาะสมต่อผู้บริโภคแก่พนักงานขายและพนักงาน						
ส่งเสริมการขาย	

 •	 การบริหารการขายสินค้าเข้า	(Sales-in)	ในปริมาณที่เหมาะสมกับการขายออก	(Sales-out)	ในแต่ละห้างและร้านค้า			

 •	 การท�ากิจกรรมส่งเสริมการขาย	 (Tailor-Made	Promotions	by	Outlet)	นั้นจะพิจารณาตามความเหมาะสมหรือตาม
ลักษณะการขายในแต่ละห้างและร้านค้า	รวมทั้งการพิจารณาแนวโน้มของอายุสินค้าที่มีอยู่ในร้าน	เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อ
สินค้าที่มีคุณภาพและมีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 •	 การส่งสนิค้าทีส่ดใหม่ทีมี่อายกุารส่งถงึห้างหรอืคลงักระจายสนิค้าของห้าง	(Distribution	Center)	ไม่เกนิกว่า	15%	ของ
อายุสินค้านับจากวันที่ผลิต

	 การรับคืนสินค้าสินค้าต�่ากว่าเกณฑ์อายุสินค้าจากห้างหรือคลังกระจายสินค้าของห้าง	 โดยการรับคืนสามารถใช้ระยะเวลาใน
การรับคืนสินค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน	7	วันนับจากวันที่รับแจ้ง	ทั้งนี้เกณฑ์ระยะเวลาดังกล่าว	ก�าหนดเฉพาะกรณีที่เอกสารการสั่งซื้อ
และการท�าคืนสินค้าไม่มีประเด็นความผิดพลาด	หรือประเด็นอื่นใดที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม		
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 ความใส่ใจส่งมอบคุณค่าให้ชุมชน สังคม/สิ่งแวดล้อม 

	 ในปัจจุบัน	 ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่างๆ	 ที่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์	 เช่น	 การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล	 การท�า
เกษตรกรรม	 อุตสาหกรรม	 รวมถึงการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอ่ืนๆ	 ท�าให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก	(Greenhouse	Gas)	ในปริมณมากจนเกิดเป็น	“ปรากฏการณ์เรือนกระจก”	(Greenhouse	Effect)	ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	(Climate	Change)	โดยหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญคือ	อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น		ซึ่ง
เรียกว่า	“ภาวะโลกร้อน”	(Global	Warming)	จึงท�าให้เกิดความวิตกกังวลว่าหากเราไม่ด�าเนินการใดๆ	ที่จะจ�ากัด	หรือควบคุมปัจจัยที่
ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	ให้ได้อย่างมีประสทิธผิล	วนัหนึง่เราอาจต้องเผชญิวกิฤตการณ์ทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ในชีวิตของเราที่ไม่อาจย้อนคืนกลับได้	

	 ในปี	2555	บรษิทั	พรเีมียร์	มาร์เก็ตติง้	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้มีนโยบายให้บรษิทัย่อยในฐานะทีเ่ป็นโรงงานผลิต	เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 ภายใต้การสนับสนุนจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม	โดยได้รบัการรบัรองเครือ่งหมายคาร์บอนฟุตพริน้ท์ส�าหรบัผลติภัณฑ์ปลาสวรรค์ตราทาโร	รสบาร์บคิีว	ขนาดบรรจุ	
36	กรัม	มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ	119	กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า		

	 จากนโยบายและความตระหนักใส่ใจที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องในปี	2558	บริษัท	พี	เอม	ฟูด	จ�ากัด	ได้มี
แผนงานการขยายผลการท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปยังผลิตภัณฑ์รสชาติอ่ืนๆ	 ซ่ึงสอดรับกับทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของ
ประเทศไทย

	 ด้วยความจ�าเป็นที่ต้องใช้ความร้อนในกระบวนการผลิตปลาสวรรค์	 ซ่ึงใช้แหล่งพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลจากก๊าซ	LPG	เป็นหลัก	โดยบรษิทัฯได้ตระหนกัถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการเผาไหม้เชือ้เพลงิ	ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาวะเรอืนกระจก		
ประกอบกับราคาเชื้อเพลิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	โดยในปี	2556		บริษัทฯได้ริเริ่มให้มีโครงการเปลี่ยนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต	จากเดิม
ที่ใช้เครื่องจักรระบบเปิด	 เปล่ียนเป็นครื่องจักรระบบปิด	 เพ่ือลดการสูญเสียความพลังงานร้อนที่ปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ	 นอกจากนี้ยังมี	
การปรับเปล่ียนระบบการควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิงไปเป็นระบบดิจิตอล	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น	
โดยในปี	2557	มีการใช้ก๊าซ	LPG	ในกระบวนการผลิตปลาสวรรค์	เท่ากับ	0.25	กก	ต่อ	ผลิตภัณฑ์	1	กก.

	 บริษัท	พี.เอม.ฟูด	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ของบริษัทพรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด(มหาชน)	ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	และระบบการจัดการพลังงาน	ISO	50001	ซึ่งมีคณะท�างานท�าหน้าที่ติดตามและก�ากับผลการ
ด�าเนนิงานด้านการจัดการด้านสิง่แวดล้อม	และด้านพลังงาน	เป็นประจ�าทกุปี	เป้าหมายและแผนงานส�าหรบัประเด็นด้านพลังงาน	น�า้	ค่า	
BOD	 (Biochemical Oxygen Demand)	 ในน�้า	 และการปฏิบัติตามกฎหมาย	 รวมถึงการทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการพลงังาน	จะถกูพิจารณาโดยคณะท�างานในทกุปี	เพ่ือก�าหนดเป้าหมายในปีถดัไป	ให้ครอบคลมุผลการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม
และการจัดการพลังงานอื่นๆ	ที่มีนัยส�าคัญด้านความยั่งยืนและจัดท�าแผนแนวทางการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

คาร์บอนฟุตพริ้นท์
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

 •	 จากข้อมูลเห็นได้ว่าทางบริษัทมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษามาตราฐาน	 เพื่อส่งต่อสินค้าที่มีคุณภาพ	สดใหม่เสมอ	
ให้ถึงมือผู้บริโภค

 •	 แนวทางในการด�าเนินงานปีถัดไป	ทางบริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะคงมาตราฐาน	การรักษาคุณภาพสินค้าเพื่อส่ง
มอบให้ถงึมือผูบ้รโิภค	โดยก�าหนดแนวทางและแผนงานพร้อมทีจ่ะพัฒนาให้เปอร์เซน็ต์	ความสดใหม่อายสุนิค้า	4	เดือน	
มีอัตราทีเ่พ่ิมสงูสงู	98%	ภายในระยะเวลา	2	ปี		เพ่ือให้ผูบ้รโิภคได้รบัสนิค้าทีมี่คุณภาพและเกดิความพึงพอใจอย่างมาก

โครงการ : สดใหม่ 4 เดือน   
แผนงาน / สิ่งที่ทำา และตัวชี้วัด

 •	 จากความมุ่งม่ันของบริษัท	 พรีเมียร์	 มาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ที่ต้องการส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่าพร้อมคุณภาพ												
เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างธรุกจิ	พนักงานและสงัคม	ทีย่ัง่ยนืร่วมกนั	ภายใต้กระบวนการสร้าง	และพัฒนาแนวคิดด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม	จากภายในบริษัท	ไปสู่ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	

 •	 ด้วยความมุ่งม่ันดังกล่าวจึงเป็นทีม่าของ	“โครงการสนิค้าสดใหม่	4	เดือน”		เพ่ือส่งมอบสนิค้าทีมี่คุณภาพ	สดใหม่	เสมอ	
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ	และเกิดความพึงพอใจในสินค้ามากที่สุด

 •	 โดยโครงการสินค้าสดใหม่	4	เดือนเกิดจากแนวความคิดว่าท�าอย่างไรให้สินค้าหน้าร้านที่พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคมีการ
หมุนเวียนให้สดใหม่เสมอ	รวมถึงการบริหารสินค้าหน้าร้านให้มีปริมาณที่เหมาะสม	ลดปริมาณของเสีย	ของคืน	ซึ่งของ
เสียที่ลดได้ย่อมส่งผลถึงการลดมลภาวะ	และลดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	โครงการดังกล่าวนี้	ทางบริษัท	พรีเมียร์	
มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้มีการจัดท�ามาอย่างต่อเนื่อง

 •	 การชีว้ดัความส�าเรจ็ของโครงการจะเหน็ได้จากอัตราเปอร์เซ็นต์ความสดใหม่	4	เดือน	เฉลีย่ต่อปีของสนิค้าหลักของแต่ละ
ตราสินค้า	 ต้องไม่ต�่ากว่า	 97%	 ซ่ึงเม่ือดูข้อมูลย้อนหลัง	 พบว่า	 เปอร์เซนต์	 ความสดใหม่เฉลี่ยของสินค้าที่บริษัทฯ												
จัดจ�าหน่าย	มีอัตราสูงมากกว่า	97%	เป็นเวลาติดต่อกันถึง	3	ปี	

 •	 เมื่อดูเปรียบเทียบข้อมูล	3	ปีย้อนหลัง	พบว่า	เปอร์เซนต์	อัตราความสดใหม่ไม่น้อยกว่า	97%		แม้กระทั่งในปี	2557	ซึ่ง
เป็นปีที่การเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่เข้ามาในโครงการ	เช่น	ในกลุ่มสินค้าทาโร	อบกรอบ	ในปี	2557	เป้าหมายความสดใหม่	
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ไม่ต�่ากว่า	97%		

กราฟแสดงสถิติเปอร์เซนต์ค่าเฉลี่ยความสดใหม่ของสินค้าปี 2555-2557

หมายเหตุ :	ข้อมูลสถิติโครงการ	สดใหม่	4	เดือน	ของสินค้าจากบริษัท	พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เท่านั้น		

เฉลี่ยปี 55 เฉลี่ยปี 56 เฉลี่ยปี 57

99.00%

98.00%

97.00%

96.00%

95.00%

ความสดใหม่ของสินค้า อายุ 4 เดือน

98.77%

97.83% 97.80%
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การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า

	 บรษิทั	พรเีมียร์มาร์เกต็ติง้	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นบรษิทัผูแ้ทนจดัจ�าหน่ายสนิค้าอุปโภค	บรโิภคชัน้น�ามากมาย	ด้วยประสบการณ์	
ความช�านาญ	 และความเอาใจใส่ในด้านงานขาย	 ท�าให้บริษัทฯ	 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าจนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ	มากกว่า	50	บริษัท	โดยได้รับความไว้วางใจให้บริษัทฯ	เป็นตัวแทนในการจัดจ�าหน่ายสินค้าให้	

	 ทางบริษทั	พรีเมยีร์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้เลง็เห็นถึงความส�าคญัของการคดัเลอืกบริษัทและผลติภณัฑ์ของบริษัทคู่ค้า	
ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค	จึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทคู่ค้า	หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไว้	ดังนี้

	 1.	 ความน่าเชื่อถือ	 และศักยภาพขององค์กรในการด�าเนินธุรกิจนั้นๆ	 สิ่งนี้จะส่งผลต่อการยอมรับและความน่าเชื่อถือใน
สายตาของผูบ้รโิภค	(end	user)	ส่งผลต่อการด�าเนนิธรุกจิของทางบรษิทั	และการท�างานของพนกังานทกุคน	ซ่ึงตวัอย่าง
ของข้อมูลที่บริษัทน�ามาพิจารณาในการคัดเลือกคู่ค้ามีดังนี้

	 	 1.1	 ศักยภาพของโรงงานและก�าลังการผลิตสินค้า

	 	 1.2	 ยอดขายปัจจุบันและการเติบโตในยอดขายของบริษัทที่จะมาเป็นคู่ค้า

	 	 1.3	 ทัศนคติและนโยบายในการด�าเนินธุรกิจของผู้บริหารในองค์กรนั้นๆ	เช่น	เจ้าของธุรกิจมีแนวความคิดอย่างยั่งยืน
ที่จะท�าการตลาด,	พัฒนาสินค้าใหม่และบริหารผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เติบโตและมีความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดได้

	 2.	 ความน่าเชื่อถือและศักยภาพของตัวสินค้าเช่น	

	 	 2.1	 สินค้าที่รับเข้ามาใหม่ต้องไม่ขัดแย้งหรือเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของสินค้าปัจจุบันที่บริษัทเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายอยู่
ก่อนแล้ว

	 	 2.2	 ความมีชื่อเสียงใน	brand	และ	ยอดขายของสินค้านั้นๆ

	 	 2.3	 คุณภาพของสินค้าเช่นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า,	สินค้ามีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนและได้รับการรับรอง
มาตรฐานในการผลิต	

	 	 2.4	 แผนกลยุทธในการสร้าง	brand	และการท�าการตลาดของตัวสินค้า

	 3.	 ทัศนคติของผู้บริหารในองค์กร	 เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทหรือไม่	 เช่น	 บริษัทคู่ค้าให้ความร่วมมืออย่างดีที่จะ
ด�าเนินธุรกิจรวมกันอย่างราบรื่น	เพื่อให้เกิดความส�าเร็จและบรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน



SD Report 2014  Premier Marketing Public Company Limited 29

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยเชื่อมั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และการบริหารจัดการในกรอบของ
การเป็นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้	 จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 บริษัทจึง
ก�าหนดนโยบาย	 “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น”	 และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ	 มีขอบเขต	
ระบบบริหารจัดการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นครอบคลุมทุกขั้นตอน	 ทุกกระบวนการท�างานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับงาน		จัดซื้อ	จัดจ้าง	จัดจ�าหน่าย	จัดให้มี	รวมถึงขั้นตอนการท�างานอื่นๆ	ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น	ทั้งนี้ก�าหนด
เป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร	(Management	Responsibility)	ไว้อย่างชัดเจน	ดังนี้

 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)

	 บรษิทัมีความมุ่งม่ันต่อการน�าระบบมาตรการการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่มาใช้ในกระบวนการท�างาน	และปรบัปรงุระบบบรหิาร
ให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล	 โดยกรรมการผู้จัดการได้วางนโยบาย	 และมีความมุ่งม่ันที่จะท�าให้บริษัทด�าเนินธุรกิจโดย
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นตามข้อก�าหนดของมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	พร้อมทั้งได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วน	ได้
ชี้แจงท�าความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในสายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง	 ให้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการด�าเนินกระบวนการต่างๆ	อย่างโปร่งใสสอดคล้องกับระเบียบนโยบาย	ข้อก�าหนด	ของกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัท	ก�าหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจนให้	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และบริษัทย่อยในสายุรกิจปฎิบัติอย่างเคร่งครัด	ดังนี้

	 1.	ห้ามกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจด�าเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุ
จรติคอร์รปัชัน่ในทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม	โดยครอบคลุมถงึทกุบรษิทัในสายธรุกจิสนิค้าอุปโภคบรโิภค	พร้อมให้การสนบัสนนุ
หรือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงมีแนวปฎิบัติเช่นเดียวกับบริษัท	 และก�าหนดให้มีการสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม�่าเสมอ	 ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย	
ระเบียบปฏิบัติ	ข้อก�าหนด	ข้อบังคับ	ประกาศ	กฎหมาย	และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

	 2.	มาตรฐานการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่เป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิธรุกจิและเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ของบรษิทั	ผูบ้รหิาร	ผูบ้งัคับบญัชา	พนักงานทกุคนทกุระดับ	ผูส่้งมอบหรอืผูร้บัเหมาช่วงทีจ่ะมีส่วนในการแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัการ
ปฏิบัติเพื่อให้การด�าเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุผลตามนโยบายที่ก�าหนด

	 3.	บรษิทัพัฒนามาตรการการต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชัน่ให้สอดคล้องกบักฎหมายทีเ่ก่ียวข้องรวมถงึหลักปฏิบตัด้ิานศลีธรรม	
โดยจัดให้มีการประเมินความเสีย่งในกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องหรอืสุม่เสีย่งต่อการทจุรติและคอร์รปัชัน่และน�ามาจัดท�าเป็นคู่มือแนวทางในการ
ปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

	 4.	บริษัทไม่กระท�าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ	ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล	รวมถึงการควบคุม	การบริจาค
เพื่อการกุศล	การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง	การให้ของขวัญทางธุรกิจ	นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ให้มีความโปร่งใส
และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนด�าเนินการที่ไม่เหมาะสม

	 5.	บรษิทัจดัให้มีการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม	สม�า่เสมอเพ่ือป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม	โดยเฉพาะงาน
ขาย	งานการตลาด	และงานการจัดซื้อ
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	 6.	บรษิทัจัดให้ความรูด้้านการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่แก่คณะกรรมการบรษิทั	ผูบ้รหิารและพนกังานเพ่ือส่งเสรมิความ
ซื่อสัตย์	สุจริต	และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ	รวมถึงการสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท

	 7.	บริษัทจัดให้มีกลไกลการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�า

	 8.	บรษิทัส่งเสรมิให้มีการสือ่สารทีห่ลากหลายช่องทางเพ่ือให้พนกังานและผูมี้ส่วนเกีย่วข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสยั
โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง	โดยไม่ให้ถูกลงโทษ	โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด	และรวมถึง
การแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

	 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส	หรือข้อร้องเรียน	หรือข้อคิดเห็น	หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับ	ผลกระทบ	หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	
หรือจากการปฎิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการท�าผิดกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ	รวมถึงพฤติกรรม
ที่อาจส่อถึงการทุจริต	 การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันหรือการกระท�าที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบโดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้อง
เรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ	ได้ตาม

 •	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 	

 •	 เลขานุการบริษัท

	 	 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 เลขที่	1	อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค	ซอยพรีเมียร์	2	ถนนศรีนคริทร์	

	 	 แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร	10250

	 	 โทรศัพท์	 :	 02	-	3011569	

	 	 แฟกซ์	 :	 02	-	7482063

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

				 โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน	ลูกค้า	บุคคลท่ีรับจ้างท�างานให้แก่บริษัท	หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น
ที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส	จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย	หรือตามแนวทางที่บริษัทได้ก�าหนดไว้	

 ผลการดำาเนินงานปี 2557  

 •	 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์	จัดสัมมนาเรื่อง	การน�ามาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาใช้ในการและประเด็นปัญหาที่มักพบภายหลัง
การน�ามาตรการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่มาปรบัใช้ในการท�างาน	 โดยได้รบัเกยีรตจิากวทิยากรคุณธนกฤต	 เพ่ิมพูนขนัตสิขุ	
ผู้จัดการทั่วไปและเลขานุการ	 บริษัทสมบูรณ์	 แอ็ดวานซ์	 เทคโนโลยี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้น�า
มาตรการต่างๆไปใช้ในองค์กร	มาถ่ายทอดประสบการณ์	แบ่งปันความรู้ให้ทีมงาน	

 •	 บรษิทัได้ด�าเนนิการให้ความรูผ่้านการฝึกอบรมแก่พนกังานภายใต้หลกัสตูร	“ส่งมอบคุณค่าอย่างมีคุณภาพ”	โดยเนือ้หา
หลักสูตรประกอบด้วยเรื่องคุณค่าองค์กร	 การบริหารความเสี่ยง	 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	 และความรับผิดชอบต่อ
สังคม	โดยปีที่ผ่านมาได้ด�าเนินการฝึกอบรม	จ�านวน	7	รุ่น	ครอบคลุมจ�านวนพนักงาน	100	%

 •	 บริษัทได้ก�าหนดแผนการตรวจติดตามภายในทุก	6	เดือน	เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฎิบัติตามคู่มือการด�าเนินงานด้านการต่อ
ต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่บริษัทจัดท�าขึ้น

 •	 ประชาสัมพันธ์	โดยการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางปฎิบัติ	เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้	ความเข้าใจ	ตลอด
จนเชิญชวนร่วมงานรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
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 •	 บรษิทัพิมพ์ข้อความในเรือ่งการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ในเอกสารสิง่พิมพ์ของบรษิทั	เช่นใบสัง่ซ้ือ,	คู่มือพนกังานส�าหรบั
ปฐมนิเทศ,	ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน		ตลอดจนจัดท�าหนังสือแจ้งสาเหตุกรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ผู้ส่งมอบ
รับทราบอีกด้วย

	 จากการด�าเนินงานตามแผนงานดังที่กล่าวมาข้างต้น	 ทางบริษัทได้จัดท�าแบบส�ารวจความเข้าใจในการสื่อสารผ่านตามช่อง
ทางต่างๆ	ดังนี้

	 	 •	 พนักงานรับทราบว่าบริษัทมีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น		100%
	 	 •	 พนักงานรับทราบว่าบริษัทมีช่องทางแจ้งเบาะแส		95%	

กราฟแสดงผลสำารวจการรับรู้เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางการสื่อสารปี 2557

หมายเหตุ :	ข้อมูลการส�ารวจพนักงานจากบริษัท	พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เท่านั้น		

	 จากความมุ่งม่ันและให้ความส�าคัญกบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส	ทางบรษิทัฯเข้ารบัใบประกาศจากโครงการแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	Collective	Action	Coalition	เมื่อวันที่	9	พฤษภาคม	2557	เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มี	
นโยบายและมีระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	และ	เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2557	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ	(ส�านักงาน	ป.ป.ช.)	ได้จัดให้มีการด�าเนินโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส	ครั้งที่	4	ประจ�าปี	2556	ซึ่งครั้งนี้บริษัท
ได้รับการคัดเลือกและเข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส	 (Honorable	NACC	Integrity	Awards	2013)	 เป็นกิจกรรมการมอบรางวัล
เกยีรตยิศแห่งคุณธรรม	 จรยิธรรม	 และความซ่ือสตัย์สจุรติ	 โดยมีวตัถปุระสงค์	 เพ่ือยกระดับความโปร่งใสของประเทศ	 สร้างขวญัก�าลังใจ						
และเชิดชูองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี

	 ทั้งนี้แผนการด�าเนินงานในปี2558	มีเป้าหมายขยายเครือข่ายผ่านการชักชวนคู่ค้า	 ผู้ส่งมอบ	 เข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง
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ส่งมอบ...คุณภาพชีวิตอย่างมีคุณค่าให้พนักงาน
พนักงาน คือ ส่วนส�าคัญในการสร้างสรรค์คุณค่า 
บริษัทดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความปลอดภัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี 
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเขา 
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
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พนักงานของเรา 

PREMIER 
PEOPLE 
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หมายเหตุ :	ข้อมูลการส�ารวจจากบริษัท	พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เท่านั้น		

กราฟแสดงผลสำารวจความพึงพอใจของพนักงานปี 2555-2557

การบริหารองค์กร

ความสัมพันธ์
กับผู้ร่วมงาน

ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ

ลักษณะงาน
สภาพแวดล้อม

ภาพรวมความพึงพอใจ

2555 2556 2557
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	 พนกังานของบรษิทัทกุคนได้รบัการปฎิบตัแิละดูแลในทกุด้าน	อาทเิช่น	ค่าตอบแทนสวสัดิการ	โอกาสและความก้าวหน้าในการ
ปฎิบัติงาน	การฝึกอบรมพัฒนา	ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ตามแนวทางด�าเนินการที่เป็นธรรมและเสมอภาคกัน

	 ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กร	ก่อให้เกิดความมัน่คงและคณุภาพชีวิตที่ด	ีอนัน�าไปสู่ความ
ส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

	 บริษัทจัดให้มีการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานพร้อมวัดความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน	 เพ่ือให้พนักงานสามารถแสดง
ความคิดเหน็และมีส่วนร่วมในการปรบัปรงุการท�างาน	อาทเิช่น	การบรหิารขององค์กร	ความสมัพันธ์กบัผูร่้วมงาน	ลกัษณะงานและสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน	ค่าตอบแทนสวัสดิการ	และความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร

 ตารางแสดงผลการสำารวจความพงึพอใจของพนกังานปี 2555 - 2557

 หัวข้อในการสำารวจความพึงพอใจ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

	 เป้าหมายที่ก�าหนด		 75%	 75%	 75%
	 การบริหารองค์กร	 77.86%	 74.77%	 76.86%
	 ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน	 78.70%	 77.58%	 78.68%
	 ลักษณะงานสภาพแวดล้อม	 74.55%	 75.15%	 76.76%
	 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ	 71.70%	 67.63%	 79.04%
	 ภาพรวมความพึงพอใจ	 75.70%	 73.78%	 77.83%
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หมายเหตุ :	ข้อมูลอัตราการเข้า-ออกของพนักงานจากบริษัท	พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เท่านั้น			

	 ทัง้นีผ้ลส�ารวจสอดคล้องกบัอัตราการลาออกของพนกังานทีล่ดลง	30	%	จากปีทีผ่่านมาและจากการสมัภาษณ์	(Exit	Interview)	
พบว่าสาเหตุที่ลาออก	 คือได้งานใหม่ที่มีรายได้สูงกว่าซึ่งฝ่ายบุคคล	 ได้วิเคราะห์และจัดท�าแผนการด�าเนินงานด้านบุคลากร	 เพ่ือธ�ารง
รักษาพนักงานให้เกิดความผูกพันกับองค์กรต่อไป

	 จากผลการส�ารวจความพึงพอใจของพนกังานประจ�าปี2557	พบว่า	ความพึงพอใจของพนกังานสงูกว่าเป้าหมายทีก่�าหนด	คือ	
77.83%	และอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดี	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	คิดเป็น	5%										

	 ทั้งนี้ผลส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี2557	 พบว่า	 พนักงานมีความพึงพอใจกับกิจกรรม	 Happy	Workplace	 (Happy	 8)										
ที่จัดขึ้นและขอให้จัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง

 อัตราการเข้าออกของพนกังาน

 กราฟแสดง % อัตราการเข้าออกของพนักงานปี 2555-2557

% การรับเข้า % การลาออก
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การปฎิบัติด้วยความเสมอภาคกับพนักงาน

	 จากพันธกิจขององค์กรที่มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างให้	 ธุรกิจ	พนักงาน	และสังคม	 เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืนนั้น	บริษัทจึง	 ได้ให้
ความส�าคัญในการดูแลพนกังานของเราด้วย	ความเท่าเทยีมกนั	โดยไม่เลือกปฏบิตัริะหว่าง	ต�าแหน่ง	เพศ	เชือ้ชาต	ิและศาสนา	ตลอดจน
พนักงานทุพพลภาพพิการ

	 ในปี2557	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด(มหาชน)	และบริษัทย่อยมีพนักงาน	921	คน	ซึ่งรวมถึงพนักงานที่ทุพพลภาพ
พิการ	จ�านวน	7	คน	คิดเป็น	0.76%	โดยแบ่งเป็นสัดส่วนพนักงานเพศชาย	327	คน	คิดเป็น	35.50%	พนักงานเพศหญิง	594	คน								
คิดเป็น	64.50%	

 กราฟแสดงจำานวนพนักงานรวมและจำาแนกตามเพศในปี 2555-2557 

หมายเหตุ : ข้อมูลจ�านวนพนักงานรวมและจ�าแนกเพศ	จากบริษัท	พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)และบริษัทย่อย			
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หมายเหตุ : ข้อมูลอัตราการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ	จากบริษัท	พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)และบริษัทย่อย			

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการซึ่งเป็นผลประโยชน์ให้กับพนักงาน	ประกอบด้วย

 •	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 •	 สหกรณ์ออมทรัพย์
 •	 ตรวจสุขภาพประจ�าปี
 •	 ประกันชีวิต
 •	 ประกันอุบัติเหตุ
 •	 สวัสดิการรักษาพยาบาล	(กรณีผู้ป่วยนอก)	
 •	 ประกันสุขภาพ	(กรณีผู้ป่วยใน)
 •	 การรักษาด้านทันตกรรม
 •	 เครื่องแบบส�าหรับพนักงาน
 •	 รางวัลพนักงานอายุงาน	10	ปี	และ15	ปี
 •	 รถรับส่งพนักงาน
 •	 การลาหยุดพิเศษ	อาทิเช่น	ลาคลอด,	ลาเพื่อการสมรส,	ลาบวช,	ลาเพื่อท�าหมัน	และลาเพื่อการศึกษา

 ค่าตอบแทนและสวัสดกิาร

	 เพื่อเป็นการให้การดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	บริษัทจึงได้ด�าเนินการปรับโครงสร้างค่าจ้างให้สอดคล้องกับ
สภาวะค่าครองชีพ	และการจ้างงานปัจจุบันให้สามารถดูแลรักษาพนักงานให้มีความมั่นคงในชีวิตการท�างาน

	 โดยในปี	2557	บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของเราเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	355	ล้านบาท	อันได้แก่		
เงินเดือน	เงินโบนัส	ค่าล่วงเวลา	เงินช่วยเหลือพิเศษ	เงินประกันสังคม	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น

 กราฟแสดงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการในปี 2555-2557
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การส่งเสริมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการปฎิบัติงาน

หมายเหตุ :	ข้อมูลสถิติประสบอันตรายจากการปฎิบัติงานจากบริษัท	พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

	 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ก�าหนดนโยบายความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการท�างาน		
เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยถือปฎิบัติเช่นเดียวกัน	ดังนี้	

 นโยบาย

	 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการท�างาน	ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้บริหาร	ผู้บังคับบัญชา	และพนักงานทุกคน	
ต้องให้ความร่วมมือปรับปรุง	และพัฒนาควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ	อย่างต่อเนื่อง

 เป้าหมาย

	 1.	อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต้องเป็นศูนย์
	 2.	อัตราการเกิดอัคคีภัยทุกพื้นที่ต้องเป็นศูนย์
	 3.	ทุกพื้นที่ในบริษัท	ต้องปฎิบัติกิจกรรม	5	ส	

	 ทัง้นีเ้พ่ือให้พนกังานเกดิความพึงพอใจและความผกูพันต่อองค์กร	ก่อให้เกดิความม่ันคงและคุณภาพชวีติทีดี่	อันน�าไปสูค่วาม
ส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

 ตารางแสดงสถิติการประสบอันตรายจากการปฎิบัติงานปี 2555-2557

 สถิติการประสบอันตรายจากการปฎิบัติงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
  (ราย) (ราย) (ราย)

	 อุบัติเหตุ	(ราย)	 6	 3	 5
	 หยุดงาน	(ราย)	 2	 1	 1
	 ไม่หยุดงาน	(ราย)	 4	 2	 4
	 เสียชีวิต	(ราย)	 0	 0	 0
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การพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถพนักงานของเรา

PM DEVELOPMENT PROGRAM
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STEP FOR COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

	 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	โดยได้จัดท�าแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ	
คุณค่าหลัก (Core Value)	ทั้ง	5	ประการของบริษัท	และทิศทางการเติบโตของธุรกิจ	โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินการไว้	ดังนี้

 1. แผนการพัฒนา 4 ระดับ (Step for PM Development Program)	ดังนี้
  •	 แผนการพัฒนาขั้นพื้นฐาน	(BDP	:	Basic	Development	Program)	
	 	 	 แผนการพัฒนาส�าหรับพนักงานระดับเจ้าหน้าที่

  •	 แผนการพัฒนาขั้นการก�ากับดูแล	(SDP	:	Supervisory	Development	Program)	
	 	 	 แผนการพัฒนาส�าหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน

  •	 แผนการพัฒนาขั้นการจัดการ	(LDP	:	Leadership	Development	Program)	
	 	 	 แผนการพัฒนาส�าหรับพนักงานระดับผู้จัดการแผนก

  •	 แผนการพัฒนาขั้นการบริหาร	(EDP	:	Executive	Development	Program)	
	 	 	 แผนการพัฒนาส�าหรับพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

												ทั้งนี้	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้	ทักษะ	และความสามารถที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทที่มุ่งด�าเนินธุรกิจแบบ
องค์รวม	โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับ	ธุรกิจ พนักงาน และสังคม

 แผนการพัฒนาบุคลากรระดับต่างๆ
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											ในปี	2557	บริษัทได้ก�าหนดเป้าหมาย	(KPI)	ขององค์กร	เพื่อการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานโดยก�าหนด	แผนกการฝึกอบรมให้
ความรู้และพัฒนาทักษะแก่พนักงาน	12	ชั่วโมงต่อคน	ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรม	ทั้งภายใน	และการส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรม
ภายนอกตามแผนทีเ่ส้นทางฝึกอบรม	PM	Training	Road	Map	(TRM)	และผลการด�าเนนิการฝึกอบรมในปีนี	้จากจ�านวนพนกังาน	352	คน	
พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมรวม	18.30	ชั่วโมงต่อคน

 2. การพัฒนาศักยภาพ (Competency)
	 	 ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร	เพื่อตอบสนองต่อแนวนโยบายหลักของบริษัท	บริษัทจึงให้ความส�าคัญ
ต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน	3	แนวทางหลัก	ดังนี้
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หมายเหตุ : ข้อมูลจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานจากบริษัท	พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เท่านั้น

กราฟแสดงจำานวนชั่วโมงฝึกอบรมแบ่งตามแผนการพัฒนาในปี 2557

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

STAFF

CORE COMPETENCY

MANAGERIAL
COMPETENCY

FUNCTIONAL COMPETENCY

SUPERVISER MANAGER MANAGEMENT

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม / ระดับแผนการพัฒนา

PM COMPETENCY MODEL
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  2.1 ความสามารถหลัก (Core Competency)
	 	 	 พนักงานได้รับการพัฒนาและหล่อหลอมในด้าน	พฤติกรรม	ความเชื่อ	ทัศนคติ	 ให้เป็นไปในทิศทางที่ตอบสนอง/
สนับสนุนต่อการบรรลุค่านิยมขององค์กรร่วมกันของบริษัท	ที่มุ่งด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงการสร้างความสมดุลระหว่าง	ธุรกิจ	พนักงาน	
และสังคม	ตามปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ	“ธุรกิจก้าวหน้า	พนักงานมั่นคง	สังคมยั่งยืน”	และคุณค่าหลักขององค์กร	(Core	Value)		

  2.2 ความสามารถทางด้านการจัดการ (Managerial Competency)
	 	 	 ทกัษะและความสามารถทางด้านการบรหิารจัดการ	ถอืเป็นความจ�าเป็นและเป็นเครือ่งมืออันส�าคัญส�าหรบัพนกังาน
ระดับ	 บังคับบัญชา	 ระดับบริหาร	 รวมถึงระดับจัดการ	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญ	 โดยการก�าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สถานการณใ์นปัจจบุันและก�าลงัเกิดขึ้นในอนาตค	ทั้งนี้เพื่อให้ผูบ้รหิารมเีครื่องมอืที่ดพีอในการน�าพาองค์กร	ทีมงาน	ใหบ้รรลซุึง่	ปรัชญา	
วิสัยทัศน์และคุณค่าหลักของบริษัท

  2.3 ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)
	 	 	 บคุลากรแต่ละคนแต่ละหน้าทีไ่ด้รบัการพัฒนาความรู	้ทกัษะ	ความสามารถให้สอดคล้องกบัภาระงาน	เพ่ือให้สามารถ
ปฎิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	เต็มก�าลังความสามารถ	เพื่อให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลของการท�างานและ	มีมาตรฐานไปใน
ทิศทางเดียวกัน

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย = 18.30 ช.ม. ต่อคน

CC MC FC

10.2 ช.ม.

3.32 ช.ม.

4.38 ช.ม.

 กราฟแสดงสัดส่วนหลักสูตรการฝึกอบรมปี 2557

กราฟแสดงสัดส่วนชั่วโมงฝึกอบรมแบ่งตามประเภทความสามารถ (COMPETENCY)
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 3. แผนงานการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำางาน 
	 	 เพ่ือเป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมที่สอดคล้องกับด้านศักยภาพการท�างาน	 (Competency)	 ที่สอดคล้องกับ
แผนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน	บริษัทจึงมีนโยบายให้ทั้งบริษัทและบริษัทย่อย	ด�าเนินการวิเคราะห์หา	Competency	ของต�าแหน่ง
งานส�าคัญพร้อมวิเคราะห์หาผู้สืบทอดต�าแหน่งพร้อมจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล	ซึ่งได้ด�าเนินการแล้ว	ดังนี้	

 สรุปผลการดำาเนิน Succession Plan and Competency ปี 2557

 Step 1 :		 พิจารณาหน่วยงานและต�าแหน่งงานหลักที่ต้องการจัดท�าผังทดแทน
 Step 2 : 	 ระบุต�าแหน่งงานหลักและตรวจสอบ	Competency	ของต�าแหน่งงานหลัก
 Step 3 :		 วิเคราะห์ศักยภาพ/ความสามารถของ	Successor
 Step 4 : 	 จัดท�าหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนารายบุคคล

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

บริษัท

PCI

PM

PMF

จ�านวน 27 ต�าแหน่ง ม.ค.-ต.ค. 57

ก.ค.-ต.ค. 57

ก.ย.-ต.ค. 57

จ�านวน 63 ต�าแหน่ง

จ�านวน
19 ต�าแหน่ง

 แผนการดำาเนินงาน Succession Plan and Competency ปี 2558

 Step 1 :		 พิจารณาหน่วยงานและต�าแหน่งงานหลักที่ต้องการจัดท�าผังทดแทน
 Step 2 : 	 ระบุต�าแหน่งงานหลักและตรวจสอบ	Competency	ของต�าแหน่งงานหลัก
 Step 3 :		 วิเคราะห์ศักยภาพ/ความสามารถของ	Successor
 Step 4 :		 จัดท�าหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนารายบุคคล

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

บริษัท

PCI

PM

PMF

จ�านวน 27 ต�าแหน่งพ.ย. 57-ก.พ. 58

พ.ย. 57-ก.พ. 58

พ.ย. 57-ก.พ. 58

จ�านวน 63 ต�าแหน่ง

จ�านวน
19 ต�าแหน่ง
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ร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุข
HAPPY WORKPLACE

บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงานทุกคน เพื่อ
ค้นหา และเฝ้าระวังสขุภาพ ตลอดจนให้ความรู้ในการดแูลรกัษาสขุภาพ 
อีกท้ังจัดให้มีสวัสดิการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และ         
ทันตกรรม ในปี 2557 ภายหลงัจากการตรวจสขุภาพประจ�าปีได้มกีจิกรรม
มอบรางวัลให้กบัพนกังานสขุภาพด ีจ�านวน 2 คน

พนักงานนับว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดความก้าวหน้าอย่างย่ังยืน 
บรษิทัได้ให้ความส�าคญัในการดแูลพนกังานอย่างต่อเนือ่งจึงได้แต่งตัง้
คณะท�างานสร้างความอยู่ดีมีสุข ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส�าหรับ
พนักงาน ตามแนวความคิด Happy Workplace ภายใต้โครงการ 
คนสำาราญ งานสำาเรจ็ เป็นกจิกรรมเสรมิสร้างคณุภาพชวิีตการท�างาน
ของพนักงานให้มีความสุขในการด�าเนินชีวิตทั้ง 8 ด้าน (Happy 8) 
ได้แก่

บรษิทัจัดให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการตัง้ชมรมกฬีา เพือ่ออกก�าลงักาย 
ซึ่งปัจจุบันมีชมรมแบดบินตัน ชมรมฟุตบอล ชมรมเต้นแอโรบิค และ
ชมรมโยคะ โดยบรษิทัสนบัสนนุค่าใช้จ่ายให้พนกังาน โดยในปี 2557 
มีจ�านวนพนักงาน 72 คน เข้าร่วมกิจกรรมการออกก�าลังจากชมรม
ต่างๆ 
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บริษัทจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการมีน�้าใจ และเอ้ือเฟื้อซ่ึงกันและกัน 
เพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท�างาน ภายใต้โครงการการ หัวใจย้ิม 
ด้วยการโหวตหน่วยงานในดวงใจท่ีให้บรกิารได้ประทับใจทุกไตรมาสซ่ึง
ในปี2557 หน่วยงานในดวงใจท่ีได้รบัรางวัล คอื แผนกการเงินสนิเชือ่

บรษิทัจัดให้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่ร่วมคดิร่วมสร้าง ตามคณุค่าหลัก 
ข้อท่ี 4 ของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์ โดยเริม่จากทีมผูบ้รหิาร จัดกจิกรรม
แชร์ ความรู ้ความคดิเหน็ท่ีเป็น ประโยชน์จากหนงัสือดีๆ  ท่ีประทับใจมา
เล่าในท่ีประชมุให้พนกังานฟัง และมอบหนงัสอืดงักล่าวให้ท่ีห้องสมดุ 
ส�าหรบัพนกังานสนใจยืม ไปอ่าน ซ่ึงในปี2557 มจี�านวนหนงัสือท่ีแนะน�า 
28 เล่ม

บรษิทัจัดกจิกรรมสร้างเสรมิความสงบให้จิตใจ มสีติในการแก้ไขปัญหา 
โดยนมินต์พระสงฆ์มาเทศนาธรรม เกีย่วกบักบัการน�าธรรมะมาปรบัใช้
ในการท�างาน เพือ่ให้เกดิความศรทัธาในศาสนา และมศีลีธรรมในการ
ด�าเนนิชวิีต โดยในปี 2557 จัดบรรยายธรรมะ จ�านวน 2 ครัง้

บรษิทัได้เหน็ถงึความส�าคญัในการวางแผนการใช้เงิน เช่น การออมเงิน
การลงทุน ตลอดจนการบรหิารหนีสิ้น ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ จึงได้จัด
กจิกรรมบรรยายให้ความรู ้ค�าปรกึษาและแนะน�า ในการบรหิารจัดการ
เงิน และวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ปี2557 จัดบรรยายให้ความ
รูด้้านการออมและการลงทุน จ�านวน 2 ครัง้

กจิกรรมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดต่ีอกนัภายในครอบครวั เปิดโอกาสให้
พนักงาน และครอบครัวได้ท�ากิจกรรมร่วมกันในโครงการ เรียนรู้         
ตามรอยพระราชด�าริ (Family Trip) ด้วยการน�าพนักงานและ
ครอบครวั เย่ียมชมกจิการส่วนพระองค์ ณ.สวนจิตรลดา และ ชมงาน
ศลิป์แผ่นดนิ ณ พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม ซ่ึงในปี2557 มพีนกังาน และ
ครอบครวัร่วมกจิกรรม 87 คน
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สังคมภายใน : กจิกรรมสร้างสังคมท่ีด ีเป็นเครอืข่าย Online ในการ
ตดิต่อสือ่สารกนัของพนกังานภายในบรษิทัโดยการเปิด Facebook  
เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารส่งผลให้พนักงานเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีและ
เอ้ือเฟ้ือ เผ่ือแผ่ต่อกนั ในปี 2557 จ�านวนพนกังานเข้าร่วมเป็นสมาชกิ 
จ�านวน 77 คน อีกท้ังจัดให้มสีวัสดกิารรกัษาพยาบาล ผูป่้วยนอก         
ผูป่้วยใน และทันตกรรม

สังคมภายนอก : กจิกรรมสนบัสนนุให้พนกังานขายท่ีประจ�าต่างจังหวัด
เป็นจิตอาสาเย่ียมนกัเรยีนทุนมลูนธิิยุวพฒัน์ โดยใช้เวลาในการปฎบิติั
ในจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้กับนักเรียนทุนของมูลนิธิ      
ยุวพัฒน์ ในปี 2557 พนกังานจิตอาสา เย่ียมนกัเรยีนทุนได้จ�านวน  
36 คน
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สังคมของเรา

PREMIER 
SOCIETY 
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ส่งมอบ...คุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน
บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม 

และการดูแลรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 
ในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านหลากหลายโครงการ

ของบริษัท บริษัทย่อย และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์อย่างต่อเนื่อง ในด้านต่างๆ ดังนี้
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	 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์	ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมอย่างยั่งยืน	โดยผ่านหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของ	สังคมได้แก่	

	 1.	 มูลนิธิยุวพัฒน์	มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา		และเยาวชน

	 2.	 มูลนิธิเพื่อ”คนไทย”	มุ่งเน้น	การพัฒนาความอยู่ดี	มีสุข	และการมีส่วนร่วมของคนไทย

	 3.	 มูลนิธิเอ็นไลฟ	มุ่งเน้นพัฒนาการดูแล	ฟื้นฟู	และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างยั่งยืน		

	 จากการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน	เริ่มจากการปลูกจิตส�านึกและสร้างความเข้าใจ
ให้กับพนักงานในคณุค่าหลักขององค์กรอย่างเข้มแข็งที่ว่า	“ธุรกิจ	พนักงาน	และสังคม	สร้างความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน”	สร้างกลไก
เพื่อสร้างระบบนิเวศของการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม	ก่อให้เกิดกระบวนการที่มีความร่วมมือเสมือนการปฎิบัติงานเป็นประจ�าทุกวันอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นประจ�า	ได้น�าเอาการบริหารจัดการ	ทรัพยากรด้านบุคลากร	อาสาสมัคร	และเงินทุน	เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคลื่อนและขยายวงให้กว้างขึ้น	สร้างกลไกให้คนทั่วไปเข้าถึงได้มากขึ้น	เกิดการท�าซ�้า	เพื่อการสร้างสรร	และผลลัพธ์ที่ได้คือ	การสร้าง
พันธสังคมที่ใหญ่ขึ้น		เกิดความร่วมมือ	ช่วยกันท�า	ลงมือท�า	และแน่นอนย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน		ด้วยความเชื่อที่
ว่า	“ธุรกิจโลกใหม่	ก�าไรบนความยั่งยืน	คือ	ก�าไรสุงสุด” 

 ส่งมอบคุณค่าด้านการศึกษา

 โครงการ มูลนิธิยุวพัฒน์

	 บริษัทและบริษัทย่อยให้การสนับสนุนด้านการศึกษา	ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์	ที่ให้ความส�าคัญกับการร่วมแก้ปัญหาด้านการศึกษา
อย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เด็กขาดโอกาสที่มีฐานะทางบ้านยากจนและมีความเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษาก่อนที่
จะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	หรือเทียบเท่า	โดยมีมูลนิธิยุวพัฒน์เป็นกลไกในการบริหารจัดการทุนการศึกษารวมทั้งติดตามดูแลและ
ให้ค�าแนะน�าอย่างต่อเนื่องจนเด็กขาดโอกาสเหล่านี้จบการศึกษาชั้นมัธยม	6	หรือเทียบเท่า	

	 เราเชื่อว่าการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	คือ	หนทางที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน	เพราะเด็กๆ	จะได้รับความรู้
และมีปัญญาเป็นทุนชีวิตให้พวกเขาสามารถสร้างอนาคตที่ดีและม่ันคงให้แก่ตัวเองและครอบครัวได	้ รวมทั้งเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพและเป็นอนาคตของประเทศได้อย่างแท้จริง

	 ในปีที่ผ่านมา	มีนักเรียนขาดโอกาส	1,941	คน	จากทั่วประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา	โดยในจ�านวนนี้เป็น
นักเรียนทุนที่รับเข้ามาใหม่ในปีการศึกษา	2557	กว่า	700	คน	และรับระหว่างปีอีกประมาณ	160	คน	รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษากว่า	
14,000,000	บาท
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	 นักเรียนขาดโอกาสที่ได้รับทุนสายสามัญได้รับทุนการศึกษาปีละ	7,000	บาทต่อเนื่อง	6	ปี	เพื่อการเรียนต่อในชั้นมัธยม	1	ถึง	
มัธยม	6	ส่วนนักเรียนที่ได้รับทุนสายอาชีพได้รับทุนการศึกษาปีละ	14,000	บาทต่อเนื่อง	3	ปี	เพื่อการเรียนต่อในชั้น	ปวช.1	ถึง	ปวช.3	

	 นอกจากการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กขาดโอกาสแล้ว	 กลุ่มพรีเมียร์ยังมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการพัฒนา
เยาวชนโดยมุ่งเน้นในด้านการบ่มเพาะปลูกฝังคุณค่าและคุณลักษณะที่ดีแก่เยาวชน	รวมทั้งส่งเสริมให้พวกเขาเห็นคุณค่าในตัวเอง	รู้คิด
และมีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม	โดยในปี	2557	ที่ผ่านมา	กลุ่มพรีเมียร์ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ดังต่อไปนี้

 • การจัดพิมพ์และเผยแพร่นิทานรางวัลวรรณกรรมยุวพัฒน์ -	เพื่อปลูกฝังคุณค่าที่ดีให้กับเด็กๆ	ใน
ท้องถิน่ห่างไกลด้วยนทิานรางวลัวรรณกรรมยวุพัฒน์	4	เรือ่งทีเ่ขยีนและวาดโดยนกัเรยีนประถม	เพ่ือส่งเสรมิให้รูจั้กหน้าที	่สร้างมิตรภาพ	
ช่วยเหลือเกื้อกูล	และมีส�านึกส่วนรวม	โดยได้บริจาคหนังสือนิทานกว่า	18,000	เล่ม	เพื่อเป็นสื่อการสอนและเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา
แก่	2,500	โรงเรียนทั่วประเทศ	อันได้แก่	โรงเรียนประถมขยายโอกาส	โรงเรียนเครือข่ายของ	สพฐ.	ในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต	
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนในพระอุปถัมป์ของสมเด็จย่า
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	 นอกเหนือไปจากการให้ความส�าคัญกับการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนโดยตรงแล้ว	 กลุ่มพรีเมียร์เล็งเห็นบทบาทอันส�าคัญ
ของ	‘ครู’	ที่เป็นก�าลงัขับเคลือ่นหลกัในการให้ความรู้และอบรมสั่งสอนเดก็	จงึต้องการมสี่วนร่วมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาครู
เพ่ือให้ครมีูเทคนคิและเครือ่งมือทีดี่ส�าหรบัการปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมแก่เด็กและเยาวชน	โดยได้สนบัสนนุการจัดอบรมครปูระถมและ
มัธยม	ระหว่างวันที่	14	-	15	ตุลาคม	และ	30	-	31	ตุลาคม	2557	รวมจ�านวน	143	คน	จาก	23	โรงเรียนต่างจังหวัดในเครือข่ายของ
มูลนิธิยุวพัฒน์	 และด�าเนินการอบรมโดยศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)	 ผู้พัฒนา
หลักสูตร	 ‘โตไปไม่โกง’	 เพื่อเสริมศักยภาพของครูในการปลูกฝังคุณค่าความดี	5	ประการให้แก่นักเรียน	อันได้แก่	ซื่อสัตย์สุจริต	มีจิต
สาธารณะ	มีความเป็นธรรม	กระท�าอย่างรับผิดชอบ	เป็นอยู่อย่างพอเพียง	ผ่านเครื่องมือและสื่อการสอนต่างๆ	ที่เหมาะกับวัยและช่วง
ชั้นของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักแยกแยะวิเคราะห์ผิด-ถูก-ดี-ชั่วได้

 ธุรกิจเพื่อสังคม : ปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน

	 ร้านปันกัน	ต้นแบบกิจการเพื่อสังคม	(Social	Enterprise)	ระดมทุนเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ	ในแบบ
ธุรกิจร้านค้าจ�าหน่ายสินค้าร่วมปัน	 จากนักปันใจดี	 ที่ยังอยู่ในสภาพดีแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว	 โดยน�ารายได้จากการจ�าหน่ายไปสร้าง
ประโยชน์และก่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงทีดี่ขึน้แก่สงัคมในด้านต่างๆ		อีกทัง้ยงัเป็นกลไลในการขยายการมีส่วนร่วมของคนในสงัคมด้วย
การสร้างเครือข่ายนักปันและปันกันอาสา	 เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างแท้จริง	ปัจจุบัน	ร้านปันกันเปิดสาขาและแฟ
รนไชส์	ระดมทุนเพื่อสังคมในด้านต่างๆ	ดังนี้

 • ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ระดมทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน	ใน	มูลนิธิ
ยุวพัฒน์	ในปี	2557ได้ท�าการขยายสาขาจาก	2	สาขาที่มีอยู่เดิม	คือ	สาขา	พาราไดซ์	พาร์ค	ศรีนครินทร์	และ	สาขาเดอะไนน์พระรามเก้า	
เพิ่มขึ้นอีก	2	สาขา	คือ		สาขาเดอะพาซิโอ	มอลล์	ลาดกระบัง	และ	สาขาเซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว	โดยในปีที่ผ่านมาสามารถระดมทุน
การศึกษาได้ถึง		2,163	ทุนการศึกษา	จ�านวนสิ่งของร่วมปันมีทั้งหมด	746,278	ชิ้น	และมีผู้เข้าร่วมในการขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน
ทั้งสิ้น	5,681	รายจากการบริจาคสิ่งของ	และ	91,138	รายจากการซื้อสินค้า

 • ร้านปันกัน แฟรนไชส์ อีกหนึ่งกลไลของการขยายการมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อสังคมในด้านอื่นๆ	แฟรนไชส์
แห่งแรก	 คือ “ร้านโคราชปันกัน โดย มูลนิธิชุมชนโคราช” น�ารายได้หลังหักค่าใช้จ่าย	 เพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษาส�าหรับเด็กและ
เยาวชนที่ขาดแคลนในชุมชนโคราช		และ	ในปี	2557	ได้ท�าการเปิด	แฟรนไชส์แห่งที่สอง “ร้านเรย์ ปันกัน โดย มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อ

พัฒนาคนพิการ”	น�ารายได้หลังหักค่าใช้จ่าย	จัดสรรเป็นทุนพัฒนาฝีมือสร้างอาชีพ	ให้กับคนพิการ	
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ส่งมอบคุณค่าด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 บริษัทและบริษัทย่อยใหก้ารสนับสนุนกจิกรรม มูลนิธเิพื่อ "คนไทย" ที่รณรงค์ให้คนไทยทุก ภาคสว่นได้
ตระหนกัถึงหน้าท่ีพลเมอืงทีพ่งึมต่ีอประเทศชาติ เข้ามามส่ีวนร่วมในการสร้างความอยูดี่มสีขุในสงัคมไทยโดยการ
ฟัง พูด คิด ท�า อย่างมีระบบและเป็นการสร้างช่องทางให้คนไทยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้อนสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่แท้จริง มูลนิธิเพื่อ "คนไทย" และยังได้ด�าเนินกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้

 มูลนิธิเพื่อ "คนไทย"

	 องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	2554	ด้วยเป้าหมาย	“ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข”	จึงจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากคนทุกภาคส่วน	 ชวนกันเป็นส่วนหนึ่งของ	 “ระบบนิเวศน์”	 ทางสังคมที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 ร่วมสร้างการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ	่							
อันเป็นทีม่าของความมุ่งม่ันสร้าง	“กลไกการมีส่วนร่วม”	มากหมายหลายประเภท	เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาสงัคมทีมี่ความซับซ้อน	หลากหลาย	
รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างให้สามารถเลือกใช้กลไกที่เหมาะกับพฤติกรรมและความสนใจ	 กระทั่งเกิดความตื่นตระหนักใน
บทบาทตัวเอง	พร้อมลงมือท�าแก้ปัญหาสังคม	เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม	(Active	Citizen)	กลไกดังกล่าวอาจเป็นงาน	วิจัย,	
งานสัมมนา,	งานเวทีความคิด,	งานนิทรรศการฯลฯ	ประกอบด้วย

 • “คนไทยมอนิเตอร์” :	กลไกรับฟังเสียงคนไทยระดับประเทศ	100,000	คน	ต่อสถานะความเป็นไปของ	สังคมไทย	
เพื่อน�าผลไปเผยแพร่ต่อสาธารณะให้เกิดการน�าไปใช้ขยายผลสู่การแก้ปัญหาสังคม

 • “คนไทยขอมอืหน่อย” :	กลไกหลอมรวมเครอืข่ายงานอาสาสมัครระดับประเทศทัง้ภาคพลเมือง	ภาคประชาสงัคม
และภาคธุรกิจ	ให้สามารถเชื่อมต่อ	เสริมสร้างความแข็งแกร่ง	แบ่งปันและพัฒนาโอกาสต่อกัน		

 • “ออกเสยีง ออกแบบประเทศไทย”	คอื	กลไกรับฟังเสียงคนไทยระดบัประเทศ	100,000	เสียง	ถึงประเทศไทย
ในฝันที่พวกเขาอยากเห็นและสิ่งที่พร้อมจะลงมือท�า	 เพ่ือเผยแพร่ส่งต่อให้กลไกรัฐและสาธารณชนน�าไปขยายผลพัฒนา
สังคม

 • “ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย” :	กลไกสร้างการมีส่วนร่วมระดับประเทศที่มีเป้าหมายเพื่อปลุกพลังคนไทยให้ลุกขึ้นมา
ลงมือท�าให้ประเทศไทยน่าอยู่ด้วยตัวเอง	 ประกอบด้วย	 1.งานสร้างเป้าหมายร่วมของคนในชาติ	 2.งานร้อยโครงการ
เปลี่ยนประเทศ	3.งานพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้น�า	4.งานสื่อสารโครงการเพื่อสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

 • “ร้อยโครงการเปล่ียนประเทศ” : กลไกการระดม	“ทรพัยากร”	ระดับประเทศทีไ่ม่ใช่แค่	“เงินทนุ”	แต่เป็นความรู	้
ความเชี่ยวชาญ	 ประสบการณ์	 และเครือข่าย	 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือช่วยกันพัฒนาโครงการเพื่อสังคมอย่างเป็น
ระบบ	มีกระบวนการติดตาม	บ่มเพาะ	และวัดผลได้

 • “กองทุนคนไทยใจดี” :		กลไกลงทุนที่นักลงทุนสามารถท�าดี	เริ่มตั้งแต่การสนับสนุนบริษัทที่มีการก�ากับกิจการที่
ดีตามเกณฑ์	ESGC	และเงินลงทุน	0.8	เปอร์เซนต์จะได้รับการแบ่งปันไปสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม		

 • “Social Lab” :	กลไกการค้นหาทางออกของปัญหาสังคมที่ลงลึกถึงระดับโครงสร้างด้วยการลงมือปฏิบัติ	เริ่มต้น
จากกระบวนการค้นหาเป้าหมายและเส้นทางร่วม	 ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นปัญหานั้นๆ	 ก่อนน�าไปสู่การ									
ท�าจริง	 ติดตาม	 สังเคราะห์	 ประเมินผลและถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่อง	 จนกว่าจะเกิดตัวอย่างความส�าเร็จหรือ																			
การเปลี่ยนแปลง
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	 เครื่องมือหรือกลไกดังกล่าวเกิดจากการคิดร่วม	ท�างานร่วม	และพัฒนาร่วม	ระหว่างมูลนิธิเพื่อคนไทยและภาคีเครือข่ายภาค
ส่วนต่างๆ	ได้แก่	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.),	หอการค้าไทย,	มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา,	องค์กรต่อต้าน
คอร์รปัชนั	(ประเทศไทย),	ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย,บลจ.บวัหลวง,สถาบนัเช้นจ์ฟิวชนัฯ,	สมาคมวจัิยการตลาดแห่งประเทศไทย,	
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป,	มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย	และ
อีกมากมาย	ภายใต้ความเชื่อเดียวกันว่า	“คนไทยเท่านั้นที่ท�าให้เมืองไทยน่าอยู่”			

ข้อมูลเพิ่มเติม www.khonthaifoundation.org, www.facebook.com/khonthaifoundation 

 โครงการ TARO MATH Tournament / TARO to School

หลักการและเหตุผล เชื่อมโยงคุณค่าหลัก และความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย
	 ด้วยคุณค่าองค์กรที่ค�านึงความสมดุลย์กันระหว่างธุรกิจ	-	พนักงาน	-	สังคม	เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการกระจาย
สินค้าที่มีคุณค่าพร้อมคุณภาพส่งถึงผู้บริโภค	เพื่อให้ได้รับความสุขในการบริโภค	ผู้บริโภคจึงเป็นสังคมที่ส�าคัญขององค์กร	ซึ่งผู้บริโภค
ที่มีสัดส่วนส�าคัญส�าหรับบริษัทฯ	คือกลุ่มวัยรุ่น	อายุ	15-	21	ปี	ถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก	เพราะเป็นกลุ่มที่บริโภคขนม	สแน็ค	ลูกอม	ด้วย
มีสัดส่วนยอดขายเป็น	 80%	 ของบริษัท	 จึงเป็นกลุ่มหลักที่บริษัทให้การส่งเสริมและพัฒนาให้ความส�าคัญ	 เพราะกลุ่มเยาวชนถือเป็น
อนาคตของชาติ

	 จากการศกึษาความต้องการผูบ้รโิภค	และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคอย่างต่อเนือ่งมาตลอดนัน้	พบว่าผูบ้รโิภควยันีต้้องการทีป่รกึษา	
ต้องการการชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์	 ซ่ึงหากองค์กรสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีจากการชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มนี้ได	้											
ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะจดจ�า	ระลึกถึง	รวมทั้งตอบแทนตามความสามารถ	ต่อองค์กรที่สร้างประโยชน์นั้น

	 ด้วยบริบทของความเป็นผู้จัดจ�าหน่าย	และบริบทของความต้องการผู้บริโภคแล้ว	ทางบริษัทฯ	 เห็นควรว่าการลงทุนด้านการ
ศึกษา	 เป็นการลงทุนเพื่อสังคมที่วางรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคม	ประเทศชาติ	 เสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพให้กับเยาวชน
ของชาติอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็นการคืนก�าไรสู่สังคม	ดังนี้
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 1. โครงการ TARO To School  
  คือ โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส�าหรับนักเรียนมัธยมปลาย

	 	 เป็นโครงการที่ทางปลาสวรรค์	ตรา	ทาโร	ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า	13	ปี	เพื่อเข้าไปบรรยาย	สร้างแนวคิดและ
มุมมองใหม่ในการเรียนรู้ผ่านหัวข้อการศึกษา	 โดยมุ่งหวังให้นักเรียน	 เรียนหนังสืออย่างมีจุดมุ่งหมาย	 มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา													
ผลของโครงการก่อประโยชน์แก่ผูเ้ข้าฟัง	ซ่ึงสร้างความประทบัใจและได้รบัการชืน่ชมจากอาจารย์และนกัเรยีนโรงเรยีนต่างๆ	มากมายทัว่
ประเทศ	กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ	จากอาจารย์	 นักเรียนและโรงเรียน	 โดยได้เรียกร้องขอให้จัดโครงการนี้ทุกปี	 ในปีที่ผ่านมา	
ทางบริษัทมีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาโครงการทั้งคุณภาพในส่วนของเนื้อหาการบรรยาย	 และการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น	
เพื่อตอบโจทย์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	และประเทศชาติ

  •	 จัดเนื้อหาการบรรยายที่เหมาะสมและเข้ากับสถานการณ์ที่ทุกภาคส่วนเห็นว่าเป็นประเด็นส�าคัญต่อเยาวชน															
โดยหัวข้อในปี	2557	คือ	หัวข้อ	“เปิดอาเซียน	เปลี่ยนอนาคต”	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยผลักดันการเตรียมความพร้อมสู่
การเปิดเสรีอาเซียน	หรือ	AEC	ของประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2558	ซึ่งส่งผลให้การศึกษาของไทย	มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา
อย่างมากในหลายด้าน	ทั้งในส่วนของโรงเรียนที่มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ครอบคลุมและเตรียมพร้อมด้านภาษาของนักเรียนในสถาบัน
ของตนเพื่อพร้อมสู่	 AEC	แต่การที่นักเรียนจะประสบความส�าเร็จในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้นั้น	 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของภาษา
เพียงอย่างเดียว	แต่ยงัต้องเตรยีมความพร้อมในหลากหลายด้านเพ่ือให้สามารถปรบัและพัฒนาตนสูค่วามส�าเรจ็ในยคุประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนได้	

	 	 	 การจัดบรรยายในหัวข้อ	 “เปิดอาเซียน	 เปลี่ยนอนาคต”	 จึงให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาทักษะส�าหรับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับนักเรียน	ครู	และ	โรงเรียน	เพื่อสร้างแนวคิดและมุมมองใหม่ในการเรียนรู้	โดยมุ่ง
หวังให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	สร้างแนวคิดในการพัฒนาตนและการเตรียมตัวในการศึกษาต่ออย่างมีเป้าหมาย	

  •	 เพิ่มการกระจายโอกาสทางการศึกษารวมทั้งหมด	200	โรงเรียนใน	74	จังหวัด	โดยพยายามเข้าถึงกลุ่มนักเรียนที่
อาศัยในต่างจังหวัดเพิ่มมากยิ่งขึ้น	 ผ่านการเพิ่มจ�านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างจังหวัดจาก	 100	 โรงเรียน	 เป็น	 150	 โรงเรียนทั่ว
ประเทศ		และ	ยงัเพ่ิมโอกาสในการเข้าถงึกลุ่มโรงงานอาชวีศกึษาในต่างจังหวดัอีก	50	โรงเรยีน	ซ่ึงกลุ่มนกัเรยีนอาชวีศกึษา	มักจะเป็นกลุ่ม
ที่หน่วยพัฒนาสังคมให้ล�าดับความส�าคัญเป็นกลุ่มรองลงมา	ซึ่งทางบริษัทฯ	มองว่าการจะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของเยาวชน	นักเรียน
ในสังคมให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น	จะต้องพยายามกระจายโอกาสให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม

	 	 	 การชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ	 จะเห็นได้จากการที่แต่ละโรงเรียนแสดงความจ�านงค์ต้องการให้มีการบรรยาย
ประจ�าทัง้	2	เทอมการศกึษา	แต่เนือ่งจากเราให้ความส�าคัญการกระจายโอกาสให้เข้าถงึในแต่ละโรงเรยีนทัว่ประเทศให้มากทีส่ดุก่อน	เพ่ือ
การสร้างแนวคิดและพัฒนาการเรียนรู้ไปได้พร้อมๆกันในระดับประเทศให้ได้ก่อน	แล้วค่อยตอกย�้าการมีส่วนร่วมให้เกิดความแข็งแรงใน
การเรียนรู้ในแต่ละโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
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	 แนวทางในการด�าเนินงานปีถัดไป	 บริษัทฯมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะขยายโอกาสการเข้าถึงให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น	 โดยพยายาม							
คัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ยังไม่เคยได้เข้าร่วมโครงการในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ	 เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทุกส่วนในสังคมให้ได้								
มากที่สุด

	 จากโครงการ	TARO	to	school	ที่บริษัทได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	จึงได้ผลลัพธ์จากการด�าเนินกิจกรรม	ดังนี้

	 แนวทางในการด�าเนินงานปีถัดไป	บริษัทฯมีตั้งใจอย่างยิ่งที่จะขยายโอกาสการเข้าถึงให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น	โดยพยายามคัดเลือก
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ยังไม่เคยได้เข้าร่วมโครงการในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ	เพื่อเพิ่มการเข้าถึงทุกส่วนในสังคมให้ได้มากที่สุด

 2. โครงการ TARO Math Tournament 
	 	 เป็นโครงการเพ่ือสงัคม	โดยมีความมุ่งหวงัในการช่วยพัฒนาศกัยภาพเยาวชนไทย	จากการศกึษาด้านพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ในยุคปัจจุบันที่ใช้เวลากับการเล่นเกม	คุยกับเพื่อน	ผ่านโทรศัพท์มือถือ	และคอมพิวเตอร์มากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ	ซึ่งเป็นการใช้เวลาที่
ไม่ก่อให้เกดิประโยชน์ทัง้ต่อตวัเองครอบครวั	และสงัคม	ทางบรษิทั	จึงคิดวธิใีนการสร้างเกมออนไลน์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเยาวชน	โดยสร้าง
ความท้าทายด้านเกมคณิตศาสตร์ออนไลน์	เป็นการฝึกลับสมอง	

	 	 เพ่ือแก้ปัญหาด้วยทักษะคณิตศาสตร์และยังสามารถน�าวิธีคิดอย่างเป็นระบบและรวดเร็วไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
การด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้จากแนวความคิดดังกล่าว		

													 จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการแข่งขันเกมค�านวณคณิตศาสตร์	ออนไลน์	ผ่านทาง	website	www.taromathtournament.
com	โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้รับประโยชน์จากการฝึกฝนทักษะการค�านวณและความบันเทิงไปพร้อมกัน	

 รายละเอยีด 2012 2013 2014

 1. หัวข้อการบรรยาย สาขาอาชีพแห่งอนาคต ทักษะแห่งอนาคต เปิดอาเซียนเปลี่ยนอนาคต

 2. การเข้าถึงสถาบันการศึกษา โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
   สายสามัญ สายอาชีพ สายสามัญ สายอาชีพ สายสามัญ สายอาชีพ
    (อาชีวะ)  (อาชีวะ)  (อาชีวะ)

  ก. 200 แห่ง / ปี แยกตามภูมิภาค 150 50 150 50 150 50

   •	กรุงเทพฯ	&	ปริมณฑล	 14	 4	 15	 6	 27	 3
   •	ต่างจังหวัด	 136	 46	 135	 44	 123	 47

  ข. 200 แห่ง / ปี แยกตามหน่วยงาน 150 50 150 50 150 50

   •	ภาครัฐ	 133	 25	 132	 32	 141	 42
   •	ภาคเอกชน	 17	 25	 18	 18	 9	 8

  ค. 200 แห่ง / ปี แยกตามความถี่ 150 50 150 50 150 50

   •	เป็นโรงเรียนใหม่	 148	 49	 146	 50	 128	 42
	 	 	 	 (เข้าบรรยายเป็นครั้งแรก)
   •	เป็นโรงเรียนเดิมที่เคยเข้า	 2	 1	 4	 0	 22	 8
	 	 	 	 บรรยายแล้ว	
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 แนวทางการดำาเนินโครงการ 
	 เป็นการแข่งขันเกมค�านวณคณิตศาสตร์ออนไลน์	ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่	4	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีและทนุการศกึษากว่า	750,000	บาท	เพ่ือส่งเสรมิให้นกัเรยีนและบคุคลทัว่ไปได้แสดงศกัยภาพด้านทีถ่นดั
และกระตุน้การพัฒนาทกัษะด้านคณติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา	อันเป็นเป้าหมายส�าคัญของการปฏริปูการศกึษา	โดยระดับโรงเรยีน	แบ่ง
การแข่งขันออกเป็น	2	ระดับชั้น	คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	และในประเภทบุคคลทั่วไปโดยได้รับการ
สนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	สานักงานสภาการศึกษา	 (สกศ.)	สมาคม
คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยและ	มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์	

	 ในปี	พศ.	2557	พบว่า	จ�านวนทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดกว่า	8,522	ทีม	ที่มาจาก	2,208	โรงเรียนทั่วประเทศ	โดย
แบ่งการแข่งขันในรอบคัดเลือก	(ออนไลน์)เป็นการแข่งขันระดับโรงเรียนคัดเลือกจากทีมสมัครทั่วประเทศ	

	 โดยการแข่งขันได้จัดขึ้นผ่านทาง	 www.taromathtournament.com	 พิจารณาคะแนนการการตอบโจทย์	 ทั้งหมด	 10	 รอบ															
รอบละ	10	ข้อ	ใช้เวลาข้อละ	60	วินาที	โดยการคัดเลือกจะท�าการเรียงล�าดับทีมที่ได้คะแนนสูงสุด	32	ทีมแรกของแต่ละภูมิภาค	เข้าไป
แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค	โดยในแต่ละภาค	(5ภาค)	จะมีทีมเข้าแข่งขันที่ผ่านรอบคัดเลือกมาภาคละ	32	ทีม	เพื่อหาตัวแทน
ภาค	จ�านวน	8	ทีม	ต่อภูมิภาคเข้ามาท�าการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	ณ	กรุงเทพมหานคร	ในระหว่าง
วันที่	22-23	พฤศจิกายน	พ.ศ.2557

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีพ.ศ.2555		เป็นต้นมา	เพิ่มการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเป็นการเพิ่มระดับการศักยภาพเด็กตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษา	
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หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีพ.ศ.2555		เป็นต้นมา	เพิ่มการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเป็นการเพิ่มระดับการศักยภาพเด็กตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษา	

	 ซ่ึงในปี	 พ.ศ.	 2557	 ทางบริษัทฯ	 ได้เพ่ิมการพัฒนาระดับความยากของการค�านวณเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะ	 และความ
สามารถในการแข่งขันมากขึ้น	 โดยประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงกิจกรรมได้อย่างง่ายผ่านเทคโลยีระบบ	 Application	 ทางมือถือ										
ทั้ง	Android,	Iphone	และ	Ipad	อีกด้วย

	 แนวทางในการด�าเนินงานปีถัดไป	 บริษัทฯมีตั้งใจอย่างยิ่งที่จะขยายโอกาสการเข้าถึงให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น	 โดยพยายาม
ประชาสมัพันธ์	เข้าถงึโรงเรยีนมัธยมศกึษาทีย่งัไม่เคยได้เข้าร่วมโครงการในแต่ละจงัหวดัทัว่ประเทศให้มากยิง่ขึน้	อีกทัง้ตดิต่อหน่วยงาน
ราชการในการช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ไปที่โรงเรียนที่อาจจะยังห่างไกลจากตัวเมือง	 ให้เกิดการร่วมกันช่วยเหลือการพัฒนาการเข้า
ถึงเทคโนโลยีในระดับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น	 และร่วมมือพัฒนาศักยภาพเยาวชนกันทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างแท้จริง	 เพ่ือสนองตอบต่อ
ปณิธานที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืน	เคียงคู่กับธุรกิจที่ก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป*
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ส่งมอบคุณค่าด้านการพัฒนาคุณภาพชุมชน

 โครงการ โรงอาหารเพื่อน้อง

 หลักการและเหตุผล : โครงการ "โรงอาหารเพื่อน้อง" 
	 บริษัทและบริษัทย่อย	 (PMF)	 ได้น�านโยบายความรับผิดชอบได้น�านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมจากบริษัท	 พรีเมียร	์							
มาร์เกต็ติง้	จ�ากดั	(มหาชน)	ไปก�าหนดเป็นกลยทุธ์ของบรษิทัในแต่ละปี	โดยพิจารณาโครงการต่างๆ	จากการวเิคราะห์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี	
เพื่อมาจัดท�าโครงการตามแนวทาง	CSR-DIW	Continuous	ของกรมโรงงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่	พี.	เอม.	ฟูด	เลือกมาด�าเนิน
การก็คือ	ชุมชน	โดยร่วมกับชุมชนจัดท�าโครงการ	“โรงอาหารเพื่อน้อง”	ตามความสามารถหลัก	(Core	Competency)	ของ	พี.	เอม.	ฟูด
คือ	ทักษะการบริหารจัดการสุขลักษณะด้านการผลิตอาหาร	โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์	ดังนี้	

	 1.	 เพื่อให้คณะครู	นักเรียน	และผู้ประกอบการในโรงอาหาร	มีความรู้	ความเข้าใจในการบริหารจัดการสุขลักษณะที่ดี	ให้ได้
มาตรฐาน

	 2.	 เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีให้กับทุกคนในโรงเรียน

	 3.	 เพื่อให้คณะครู	นักเรียน	และผู้ประกอบการในโรงอาหาร	ที่เข้าร่วมโครงการน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

แนวทางการดำาเนินโครงการ 
 •		 ขยายผลจาก	1	โรงเรียนเป็น	2	โรงเรียน

 •	 เพิ่มงบประมาณจาก	100,000	เป็น	200,000	บาท

 •	 จัดท�าหลักสูตรการสอนโภชนาการส�าหรับใช้สอนนักเรียน	และหลักสูตรสุขลักษณะที่ดีในการปรุงอาหารให้ได้มาตรฐาน
	 	 (ประสานงานกับสาธารณสุข	ต�าบลหนองกี่	ด�าเนินการตรวจสอบ)

														โดยโรงเรียนแรกของปี	2557	นี้	ได้จัดท�าโครงการ	“โรงอาหารเพื่อน้อง”	กับโรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก	ซึ่งนอกจากการสาน
เสวนากับคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพิจารณาความต้องการของโรงเรียนแล้ว	 ยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้ง	
สาธารณสุข	อบต.หนองกี่/	อบต.โคกขี้เหล็ก	/	Supplier/	พนักงาน	

																และเมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2557	ที่ผ่านมาได้ส่งมอบโรงอาหารที่ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม/อุปกรณ์ภายในโรงอาหาร		
แล้วเสรจ็	รวมทัง้ได้ฝึกอบรมให้ความรูท้างด้านโภชนาการผ่านหลักสตูรสขุลกัษณะโรงอาหารทีดี่ให้กบันกัเรยีนและผูป้ระกอบการภายใน
โรงอาหารด้วย
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 โครงการ ขยะสร้างรายได้ที่ รร.พรตพิทยพยัต

 หลักการและเหตุผล : โครงการ "ลดขยะสร้างรายได้"
	 ด้วยความตระหนกัถงึการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัทีมี่ส่วนสร้างขยะให้เกดิขึน้ในสงัคม	จึงมีแนวคิดทีต้่องการช่วยลดปัญหาขยะ
ในปัจจุบัน	 ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น	 โดยการให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 ในการจัดการขยะของชุมชน	 บริษัทจึงพิจารณา	 จัดท�าโครงการ														
“ลดขยะสร้างรายได้”	ร่วมกับโรงเรียนพรตพิทยพยัต	เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง	ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ของบริษัท	โดย
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัด	ดังนี้

	 1.	 เพื่อให้ความรู้	และเกิดความตระหนักในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

	 2.	 เพื่อให้เกิดไอเดียในการน�าขยะมารีไซเคิลประดิษฐ์เป็นของใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

	 3.	 เพื่อให้นักเรียน	พนักงาน	ที่เข้าร่วมโครงการน�าความรู้ไปใช้ในการจัดการขยะในชีวิตประจ�าวัน

แนวทางการดำาเนินโครงการ
	 โครงการดังกล่าวได้เชิญวิทยากร	คุณธีรวงศ์	สรรค์พิพัฒน์	เจ้าของแฟรนไซล์	“ปราบขยะ”	ธุรกิจร้านรับซื้อของเก่าที่สร้างจาก
มองเห็นคุณค่าและรายได้จากการขายขยะ	ด้วยไอเดีย	“ขยะไม่มีค่าอะไร	แต่เป็นโอกาสของผม”	มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้	โดยมีคณะครูและนักเรียน	100	คน	และพนักงานบริษัท	50	คน	รวมทั้งสิ้น	150	คน	หลังจากนั้นก็ลงมือ
การเกบ็ขยะภายในบรเิวณโรงเรยีน	น�ามาคัดแยกและน�ามาประดิษฐ์เป็นของใช้	และมอบรางวลัการประดิษฐ์ของใช้จากขยะด้วย	นอกจาก
นี้แล้วยังได้มอบถังขยะส�าหรับคัดแยกขยะให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับทางโรงเรียนด้วย		
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ส่งมอบคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม 

	 บริษัทและบริษัทย่อยให้การสนับสนุนกิจกรรม	มูลนิธิเอ็นไลฟ	ซึ่งมีภารกิจหลักคือ	การส่งเสริม	สนับสนุน	และปลูกจิตส�านึก
การอนุรักษ์	ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสร้าง
องค์ความรูร้ะบบนเิวศอย่างเป็นวชิาการเพ่ือน�าไปสูก่ารบรหิารอย่างมีประสทิธภิาพ	ด�าเนนิการโดยการสร้างการมีส่วนร่วม	ทัง้ใน	ภาครฐั
และท้องถิ่น	และเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายโดยการร่วมเป็นภาคี	ซึ่งในปี	2557	ที่ผ่านมา	ได้ด�าเนินกิจกรรม	ต่างๆ	ดังนี้		

 •	 ร่วมกับกองทัพเรือและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 วางเรือหลวง
เกล็ดแก้ว	เพื่อท�าเป็นแนวปะการังเทียม	บริเวณเกาะพีพีเล	จ.กระบี่	ในโครงการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล
จังหวัดกระบี่	เมื่อวันที่	19	มีนาคม	2557	

 •	 ร่วมกับจังหวัดกระบี่	สมาคมเรือพายแห่งประเทศ	และกองทัพเรือ	จัดการแข่งขันซีคยัค	กระบี่	เอ็นไลฟ	ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย	ประจ�าปี	2014	ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	และการแข่งขันซีคยัค	
เอเชีย	คัพ	ครั้งที่	3	ประจ�าปี	2014	เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2557	ที่ลานปูด�า	จ.กระบี่

 •	 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	 ในการท�ากิจกรรมเก็บขยะใต้ท้องทะเล	 ในงาน	 “ท�าความสะอาดบ้านปลาเพื่อ
พ่อ”	ครั้งที่	4	เมื่อวันที่	28-29	มิถุนายน	2557	ณ	บริเวณเกาะไก่	เกาะปอดะ	เกาะทับ	และเกาะหม้อ	จ.กระบี่	เพื่อเทิด
พระเกยีรตพิระบาทสมเด็จ	พระเจ้าอยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ	ในวโรกาสทีท่รงมีพระชนมมาย	ุ87	พรรษา	ในวนัที	่5	ธนัวาคม	
2557

 •	 จัดสัมนาโครงการบริหารจัดการหอยชักตีนครั้งที่	 2	 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง	 กระบี่	 กรมประมง															
เพ่ือติดตามผลและมอบสื่อเพ่ือการรณรงค์ในเรื่องการจับและบริโภคหอยชักตีนในขนาดที่เหมาะสม	 (6	 เซนติเมตร)												
เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์หอยชักตีน	 โดยได้รับการสนับสนุนจาก	 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้
(SEAFDEC)	และประธานคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่	เมื่อเดือนสิงหาคม	2557
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 โครงการ TARO Saves The Sea

หลักการและเหตุผล เชื่อมโยงคุณค่าหลัก และความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย
	 ด้วยคุณค่าองค์กรทีค่�านงึความสมดุลย์กนัระหว่างธรุกจิ	-	พนกังาน	-	สงัคม	ในฐานะทีบ่รษิทัฯได้น�าทรพัยากรจากทะเล	“ปลา”	
มาใช้เพ่ือเป็นวัตถดิุบหลักในการผลิตสนิค้าโปรตนีจากเนือ้ปลาเพ่ือการบรโิภคภายใต้สนิค้า	“ผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ตราทาโร”	บรษิทัฯจึง
ให้ความส�าคญักับการสร้างจิตส�านึกเพื่อร่วมกันที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ด�ารงอยู่อย่างสมบูรณ์ในธรรมชาติต่อไปในอนาคต	โดย
มีแนวร่วมในการท�ากิจกรรม	ได้แก่	พนักงาน	ชุมชน	รวมไปถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ชื่อโครงการว่า	TARO	Saves	The	
Sea		ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรม	ดังนี้คือ

	 1.	 การสร้างบ้านปลา	เพ่ือเป็นการเพ่ิมแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์ทะเล	ซ่ึงเป็นปัจจัยหนึง่ในการเพ่ิมปรมิาณปลาในท้องทะเลได้	

	 2.	 การท�าความสะอาดชายหาดโดยการเกบ็ขยะซึง่กจิกรรมในทัง้	2	ลักษณะ	เป็นส่วนหนึง่ในการทีจ่ะท�าให้ท้องทะเลสามารถ
รักษาความสมบูรณ์ทั้งด้านทัศนียภาพ	และ	ระบบนิเวศน์	ให้ยังคงด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน		

	 โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะมาจาก	3	ภาคส่วนหลัก	ได้แก่		

	 1.	 อาสาสมัคร	จากการประชาสัมพันธ์เชิญชวนภายใต้แบรนด์	“ทาโร”

	 2.	 พนักงานบมจ.	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง

	 3.	 นักเรียน	องค์การ	หน่วยราชการ	ท้องถิ่น

	 จากการด�าเนินโครงการเพ่ือสร้างจิตส�านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันโดยกิจกรรมดังกล่าวทางบริษัทได้ด�าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งในรายงานฉบับนี้น�าผลลัพธ์มาน�าเสนอในช่วงเวลาปี	2555	-	2557	เท่านั้น	ตามรายละเอียด	ดังนี้

 รายละเอยีด 2555 2556 2557

	 1.	สถานที่	 หาดจอมเทียน/เกาะล้าน	 หาดเทียนทะเล	 หาดวอนนภา	บางแสน
	 	 	 	 ชลบุรี	 ชลบุรี	 ชลบุรี

	 2.	ผู้ร่วมกิจกรรม
  •	อาสาสมัคร	 30	คน	 30	คน	 20	คน
  •	พนักงานบมจ.พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง	 40	คน	 40	คน	 45	คน
  •	ตัวแทน	หน่วยราชการท้องถิ่น	 10	คน	 10	คน	 10	คน
  •	นักเรียนในเขตพื้นที่	 100	คน	 100	คน	 115	คน

	 3.	จ�านวนบ้านปลา	 8	หลัง	 -	 4	หลัง

	 4.	ปริมาณขยะที่เก็บได้	 213.4	กก.	 284	กก.	 594	กก.
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	 ซ่ึงกิจกรรม	 TARO	 Saves	 The	 Sea	 เป็นกิจกกรมที่บริษัทฯภาคภูมิใจในการได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ	 รวมทั้งเป็นส่วนช่วยในการสร้างเครือข่ายสังคมของคนดีมีจิตอาสา	 ซึ่งบริษัทฯ	 จะยังคงด�าเนินนโยบายการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืนจากธุรกิจ	ส่งต่อสู่พนักงาน	สานความยั่งยืนสู่สังคมต่อไป	และจะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น	โดยในปี	2558	จะด�าเนินการ
เพิ่มจ�านวนพนักงานและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น	รวมทั้งเพิ่มปริมาณบ้านปลา	เพื่อเพิ่มจ�านวน
ประชากรสัตว์ทะเล	ด้วยปณิธานที่จะเป็นบริษัทฯ	ที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืน	เคียงคู่กับธุรกิจที่ก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป
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ผลงานที่ผ่านมาของปี 2557 

 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)

 •	 เม่ือวันที	่9	พฤษภาคม	2557	บรษิทัเข้ารบัใบประกาศจากโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต	Collective	Action	Coalition	เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายและมีระบบการต่อต้านการทุจริต	

 •	 บรษิทัได้รบัผลการประเมินคุณภาพการจดัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2557	Investors’	Choice	Award	จากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ที่คะแนนเต็ม	100	คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่	4
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 •	 บริษัทได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี	 2557	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	
ในระดับ	4	ดาว	อยูใ่นช่วง	80	-	90	คะแนน	และตดิ	Top	Quartile	จากบรษิทัทีมี่มูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด	(Market	Capitalization)	
ในกลุ่ม	3,000	-	9,999	ล้านบาท

 •	เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2557	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ส�านักงาน	ป.ป.ช.)	ได้จัด
ให้มีการด�าเนินโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส	ครั้งที่	4	ประจ�าปี	2556	(NACC	Integrity	Awards	2013)		ซึ่งเป็นกิจกรรมการมอบ
รางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม	จริยธรรม	และความซื่อสัตย์สุจริต	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศ	สร้างขวัญ
ก�าลังใจและเชิดชูองค์กร	ทั้งภาครัฐ	ภาครัฐวิสาหกิจ	ภาคธุรกิจเอกชน	ให้เป็นแบบอย่างที่ดี	โดยบริษัทเป็นหนึ่งในสถานประกอบกิจการ
ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 •	 บริษัทได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์ในการจัดอันดับธุรกิจด้านการพัฒนาความยั่งยีนรองรับความต้องการนัก
ลงทุนที่ให้น�้าหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล	 (Environmental	 Social	 and	
Govermance	:	ESG)	ตดิอันดับหลกัทรพัย์ทีมี่ความโดดเด่นในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื	(ESG100)	โดยประเมินจากข้อมูลด้านความ
ยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�านวน	567	บริษัท	อ้างอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุข้อมูล
ตามแหล่งและช่วงเวลาทีบ่รษิทัเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี(แบบ	56-1)	ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทนุว่าด้วยเรือ่งหลักเกณฑ์	เง่ือนไขและวธิกีารรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัทีอ่อก
หลักทรัพย์	 รวมทั้งในรายงานประจ�าปี	 รายงานแห่งความยั่งยืนและข้อมูลการด�าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนที่บริษัท
เปิดเผยจาก	6	แหล่งข้อมูล

 • บริษัท พี. เอม.ฟูด จำากัด - บริษัทย่อย 
  •	 ได้รบัรางวลั	“สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสมัพันธ์
และสวัสดิการแรงงานประจ�าปี	2557	สถานประกอบการขนาดกลาง	ประเภท
มีสหภาพ”	 วัตถุประสงค์ของรางวัลนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ใน
สถานประกอบกจิการให้นายจ้างลกูจ้างตระหนกัถงึความส�าคัญ	การเสรมิสร้าง
แรงงานสมัพันธ์และการจดัสวสัดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการด้วยการ
ปรกึษาหารอืร่วมกนั
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  •	 ได้รับรางวลั	“โครงการสง่เสริมและพฒันาการบริหารจดัการน�้าในโรงงานอตุสาหกรรม”		เป็นโครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาการบริหารจัดการน�้าในโรงงานอุตสาหกรรม

  •		ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว	(Green	Industry)	ระดับ	3	จากกระทรวงอุตสาหกรรม	ว่าด้วยการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผล	และทบทวน	เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  •	 	 	 ได้เข้าร่วมโครงการประหยัดและจัดการพลังงาน	 โดยรับมอบเกียรติบัตรและ	Certificate	 of	 Assessment	 ISO	
50001	 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าบริษัท	 มีการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะพลังงานทั้ง											
3	ส่วนหลักทั้งไฟฟ้า	น�้ามันและก๊าซธรรมชาติ	ซึ่งพลังงานเหล่านี้สามารถช่วยลดต้นทุนในหลายๆ	ด้านลงได้	

 • บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด - บริษัทย่อย 

                •	 ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว	(Green	Industry)	ระดับ	3	จากกระทรวงอุตสาหกรรม	ว่าด้วยการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผล	และทบทวนเพื่อ	การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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 ธุรกิจของเรา
ส่งมอบคุณค่าให้ธุรกิจ หน่วย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

รายได้รวม	 ล้านบาท	 3,924.62	 4,030.98	 4,095.81
รายได้จากการขายและบริการ	 ล้านบาท	 3,884.81	 4,000.65	 4,062.29
ก�าไรขั้นต้น	 ล้านบาท	 1,065.41	 1,130.54	 1,134.11
ก�าไรสุทธิ	 ล้านบาท	 407.79	 419.99	 428.37
สินทรัพย์รวม	 ล้านบาท	 2,037.21	 2,222.64	 2,304.65
หนี้สินรวม	 ล้านบาท	 718.29	 708.69	 697.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น	 ล้านบาท	 1,318.92	 1,513.95	 1,607.30

 พนักงานของเรา
ส่งมอบคุณค่า ให้พนักงาน หน่วย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

จ�านวนพนักงานทั้งหมด	 คน	 881	 907	 921
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ	 คน	 ชาย	311		 ชาย	306	 ชาย	327
	 	 หญิง	570		 หญิง	601	 	หญิง	594
ความพีงพอใจของพนักงาน	 เปอร์เซนต์	 75.70	 73.78	 77.83
จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม	 ชม/คน	 10.36	 12.50	 18.30
อุบัติเหตุจากการท�างาน	 คน	 6	 3	 5

 สังคมของเรา
ส่งมอบคุณค่าให้สังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

สายการผลิตปลาสวรรค์ทาโร	 	 	 	
พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ	 กก.ก๊าซต่อกก.	 0.22	 0.22	 0.25
	 สินค้าส�าเร็จรูป	
ปริมาณน�้าที่ใช้สายการผลิต	 ลิตรต่อกก.	 19.11	 18.84	 18.37
	 สินค้าส�าเร็จรูป	
ปริมาณน�้าเสีย	(	80%	ของน�้าใช้)	 มิลลิกรัมต่อลิตร	 178	 200	 267

สรุปผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประจำาปี 2557
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ตัวชีวั้ดตามกรอบแนวทางการจัดทำารายงานการพฒันาอย่างย่ังยืน
(GRI Content Index)

 ข้อมูลขององค์กร AR SD ระดับ
  หน้าที่ หน้าที่ รายงาน

1. กลยุทธ์และการวิเคราะห์

	 1.1	 สารจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่กล่าวถึงแนวทางพัฒนาอย่าง	 	 5	 ครบถ้วน
	 	 ยั่งยืนและยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน	เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 	
	 1.2.	รายละเอียดที่ส�าคัญของผลกระทบ	ความเสี่ยงและโอกาสของ	 40-47	 	 ครบถ้วน
	 	 องค์กรในการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม	

2. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

	 2.1	 ชื่อองค์กร	 	 6	 ครบถ้วน
	 2.2	 สินค้า	ผลิตภัณฑ์	และงานบริการหลัก	 	 6	 ครบถ้วน
	 2.3	 โครงสร้างการปฏบิตังิานขององค์กร	บรษิทัย่อย	และกจิการร่วมค้า	 	 6	 ครบถ้วน
	 2.4	สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 	 6	 ครบถ้วน
	 2.5	 จ�านวนประเทศที่องค์การมีสาขาประจ�าอยู่	หรือมีความเกี่ยวเนื่อง	 	 7,13	 ครบถ้วน
	 	 เฉพาะประเด็นความยั่งยืนที่ครอบคลุมในรายงาน	 	 	
	 2.6	 ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพทางกฏหมาย	 	 7	 ครบถ้วน
	 2.7	 ตลาดสินค้าและพื้นที่ให้บริการ	แบ่งตามภูมิภาค	เขตงานบริการ	 	 7	 ครบถ้วน
	 	 หรือประเภทลูกค้า	 	
	 2.8	 ขนาดขององค์กร	(	จ�านวนพนักงาน	จ�านวนหน่วยปฏิบัติการ	 	 6-7,36,65	 ครบถ้วน
	 	 ยอดขายสุทธิ	รายได้สุทธิ	ทุนจดทะเบียน	จ�านวนผลิตภัณฑ์
	 	 และบริการ)	ที่จัดท�ารายงาน
	 2.9	 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญในเรื่องขนาดโครงสร้าง	 	 ไม่มีการ
	 	 หรือความเป็นเจ้าของในช่วงเวลาของการรายงาน	 	 เปลี่ยนแปลง
	 2.10	รางวัลที่ได้รับในช่วงเวลาของการรายงาน	 	 62-64	 ครบถ้วน

3. ตัวแปรเสริมการรายงาน

	 3.1	 ช่วงเวลาในการรายงาน	 	 8	 ครบถ้วน
	 3.2	 วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว	 	 8	 ครบถ้วน
	 3.3	 รอบของการรายงาน	 	 8	 ครบถ้วน
	 3.4	 ช่องทางตดิต่อในกรณทีีมี่ค�าถามเกีย่วกบัรายงานเนือ้หาของรายงาน	 	 8	 ครบถ้วน
	 	 กรอบและขอบเขตของรายงาน	 	
	 3.5	 กรรมวิธีก�าหนดเนื้อหารายงาน	สาระส�าคัญ	จัดล�าดับหัวข้อ	 	 8,12-13	 ครบถ้วน
	 	 การรายงาน	 	
	 3.6	 กรอบของรายงาน	(อาท	ิประเทศ	ฝ่ายงาน	สาขา	สถานประกอบการ	 	 8,13	 ครบถ้วน
	 	 เช่ากิจการร่วมค้า	ผู้ส่งมอบ)	ดูเกณฑ์วิธีการก�าหนดกรอบของ
	 	 GRI	เพิ่มเติม
	 3.7	 การระบุถึงข้อจ�ากัดของกรอบหรือขอบเขตการรายงาน	 	 12-13	 ครบถ้วน	
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ข้อมูลขององค์กร AR SD ระดับ
  หน้าที่ หน้าที่ รายงาน

	 3.8	 หลักการที่ใช้ในการรายงานส�าหรับกิจการร่วมค้า	สาขา	 	 13	 บางส่วน
	 	 สถานประกอบการเช่า	หน่วยงานภายนอกที่ท�างานให้	 	
	 3.9	 เทคนิคการวัดค่าและฐานที่ใช้ในการค�านวณ	รวมทั้งข้อ	 	 8	 บางส่วน
	 	 สมมติฐานและเทคนิคที่พึงใช้ในการประมาณค่า	ซึ่งน�าไปสู่
	 	 ตัวชี้วัดและข้อมูลอื่นในรายงาน	 	
	 3.10	ค�าอธิบายถึงเหตุและผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูลจากที่ได้ชี้แจง	 	 65	 บางส่วน
	 	 ไว้ในรายงานฉบับก่อนหน้า(อาทิ	การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ
	 	 การเปลี่ยนรอบการรายงานลักษณะธุรกิจ	วิธีการวัดผล)
	 3.11	การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญในกรอบและขอบเขตการรายงาน	 	 8	 ครบถ้วน
	 	 หรือวิธีการวัดผลที่ต่างจากรายงานฉบับที่แล้ว
	 3.12	ตารางระบุหน้าของเนื้อหาในรายงานที่มีการเปิดเผยตามมาตรฐาน	 	 66-68	 บางส่วน
	 3.13	นโยบายและข้อปฏิบัติด้านการรับประกันแบบรายงานจาก
	 	 หน่วยงานภายนอก	ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในรายงานการรับประกัน
	 	 ที่แนบมาพร้อบกับรายงานความยั่งยืน	ให้อธิบายกรอบและ
	 	 หลกัการทีใ่ช้ของผูร้บัประกนัภายนอก	นัน้ๆ	รวมทัง้ความสมัพันธ์
	 	 ระหว่างองค์กรที่จัดท�ารายงานกับผู้รับประกันภายนอกดังกล่าว	 	 ไม่ได้ระบุ	

4. ธรรมาภิบาล พันธกรณี และการมีส่วนร่วม

	 4.1	 โครงสร้างการก�ากับดูแลขององค์กร	รวมถึงคณะกรรมการที่อยู่	 16-17	 49-52	 ครบถ้วน
	 	 ภายใต้ส่วนงานบริหารสูงสุด	ที่รับผิดชอบโดยตรง	เช่น	การวาง
	 	 กลยุทธ์หรือควบคุมดูแลองค์กร	
	 4.2	 ระบุว่าประธานกรรมการผู้มีอ�านาจสูงสุดขององค์กร	 49-52	 	 ครบถ้วน
	 	 ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารขององค์กร	ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร
	 	 ขององค์กรด้วยหรือไม่	(กรณีที่ด�ารงต�าแหน่ง	ได้ระบุเหตุผล
	 	 ของการแต่งตั้ง	และบทบาทหน้าที่การบริหารภายในองค์กร	)
	 4.3	 ส�าหรับองค์กรที่มีโครงสร้างคณะกรรมการเดียว	ให้ระบุจ�านวน	 52-53	 	 ครบถ้วน
	 	 และเพศของกรรมการอิสระและหรือมิได้เป็นกรรมการบริหาร
	 	 ที่มีอยู่ในคณะกรรมการสูงสุดขององค์กร	
	 4.4	 ช่องทางส�าหรับผู้ถือหุ้นและพนักงานในการเสนอค�าแนะน�า	 79	 8	 ครบถ้วน
	 	 หรือแนวทางการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการสูงสุดขององค์กร
	 4.5	 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทน	(รวมถึงค่าตอบแทน	 52-53	 	 ครบถ้วน
	 	 หลังพ้นต�าแหน่ง)	ของคณะกรรมการสูงสุด	ผู้บริหารอาวุโส
	 	 และผู้บริหารอื่นๆ	กับผลประกอบการขององค์กร(รวมถึง
	 	 ผลการด�าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)
	 4.6	 กระบวนการที่คณะกรรมการสูงสุดใช้ก�ากับดูแลเพื่อหลีกเลี่ยง	 95-98	 	 ครบถ้วน
	 	 มิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน
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 ข้อมูลขององค์กร AR SD ระดับ
   หน้าที่ หน้าที่ รายงาน

 4.7	 กระบวนการก�าหนดองค์ประกอบ	คุณสมบัติและความรู้	 84-91	 	 ครบถ้วน
	 	 ความช�านาญของกรรมการในส่วนงานบริหารสูงสุดและ
	 	 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	โดยค�านึงถึงเพศและเกณฑ์
	 	 ความหลากหลายด้านอื่นๆ

	 4.8	 การปรับปรุงพันธกิจ	หรือค่านิยม	จรรยาบรรณ	และหลักการที่มา	 29	 	 ครบถ้วน
	 	 จากการพัฒนาภายในองค์กรอันเกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินงาน
	 	 ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความคืบหน้าของ
	 	 การน�าไปปฏิบัติ

	 4.9	 ขั้นตอนการด�าเนินงานของคณะกรรมการสูงสุด	ในการก�ากับดูแล	 72-75,	 4,9-11	 ครบถ้วน
	 	 ตามเจตนารมณ์ที่องค์กรระบุไว้ในการบริหารผลการด�าเนินงาน
	 	 ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมรวมถึงโอกาสและความเสี่ยง
	 	 ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนเข้าร่วมเป็นภาคีปฏิบัติตามมาตรฐาน
	 	 จรรยาบรรณ	และหลักการต่างๆที่สากลยอมรับ	

	 4.10	กระบวนการประเมินผลงานการบริหารของคณะกรรมการสูงสุด	 69	 	 ครบถ้วน
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
	 	 พันธะต่อประเด็นที่ริเริ่มจากองค์กรภายนอก

	 4.11	การอธิบายถึงมาตรการหรือหลักการว่าด้วยการป้องกันล่วงหน้า	 44-47	 	 บางส่วน
	 	 ที่องค์กรด�าเนินการ	(	ตามปฏิญาณริโอ	มาตรา15)	มาใช้อ้างอิง
	 	 ในองค์กร

	 4.12	กฏบัตร	หลักการ	หรือความริเริ่มอื่นๆ	ที่จัดท�าขึ้น	จากภายนอก	 	 23-24,26	 บางส่วน
	 	 ในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	ซึ่งองค์กรเข้าเป็นสมาชิก
	 	 หรือให้การรับรอง

	 4.13	การเป็นสมาชิกภาพ	ในสมาคม	(เช่น	สมาคมการค้า	หรือสภา	 	 31,48,51,55,59	 บางส่วน
	 	 อุตสาหกรรม)และหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งในระดับ
	 	 ประเทศและระหว่างประเทศโดยทีอ่งค์กร	มีต�าแหน่งในคณะกรรมการ
	 	 บริหารมีบทบาทในโครงการหรือคณะกรรมการบริหาร	มีบทบาท
	 	 ในโครงการหรือคณะกรรมการ	ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน
	 	 นอกเหนือจากค่าบ�ารุง	สมาชิกภาพ	หรือ	เข้าเป็นสมาชิก
	 	 เพื่อหวังผลทางกลยุทธ์	 	 	

	 4.14	กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรมีข้อผูกพันร่วม	 	 14-15	 ครบถ้วน

	 4.15	หลักเกณฑ์ในการระบุและคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ที่จะพัฒนา	 	 14-15	 ครบถ้วน
	 	 ข้อผูกพันร่วมกับองค์กร	 	

	 4.16	แนวการพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	รวมทั้งความถี่	 	 14-15	 ครบถ้วน
	 	 ในการเข้าร่วมตามลักษณะ	และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 	

	 4.17	เรื่องและข้อกังวลหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นในระหว่างการพัฒนาข้อผูกพัน
	 	 ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	รวมทั้งแนวทางที่องค์กรตอบสนอง	ตลอดจน
	 	 การรายงานการด�าเนินงานต่อเรื่องและข้อกังวลหลักเหล่านั้น	 	 14-15	 ครบถ้วน
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รหัส ดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ AR SD ระดับ
  หน้าที่ หน้าที่ รายงาน

หมวด ผลการดำาเนินงานเชิงเศรษฐกิจ

EC1	 มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่ได้สร้างขึ้นและแจกจ่าย	รวมถึง	 3,108-159	 	 ครบถ้วน
	 	 รายได้	ค่าด�าเนินงาน	เงินชดเชยส�าหรับพนักงาน	เงินบริจาค
	 	 และเงินฃลงทุนในชุมชนอื่นๆ	ก�าไรสะสมและเงินที่ช�าระแก่
	 	 เจ้าของเงินทุนและรัฐบาล
EC3	 ความคุ้มครองต่อพันธะในแผนงานผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้	 111,145	 	 ครบถ้วน
EC4	 ความช่วยเหลือทางการเงินที่ส�าคัญจากรัฐ	 39-40	 	 ครบถ้วน

หมวด พลังงาน

EN3	 การบริโภคพลังงานทางตรง	ผ่านทางแหล่งพลังงานปฐมภูมิ	 	 28,30,65	 ครบถ้วน
EN6	 ความริเริ่มในการจัดหาสินค้าและบริการ	ที่ใช้พลังงานอย่างมี	 	 22,26	 ครบถ้วน
	 	 ประสิทธิภาพ	หรือใช้พลังงานหมุนเวียน	และการลดลงของ
	 	 ข้อก�าหนดทางพลังงาน	อันเนื่องมาจากความริเริ่มดังกล่าว

หมวด นำ้า

EN8	 การใช้น�้าทั้งหมด	แบ่งตามแหล่งที่มาของน�้า	 	 26,65	 ครบถ้วน

หมวด การปล่อยก๊าซ นำ้าทิ้ง และของเสีย

EN16	 ยอดรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม	 	 26,65	 ครบถ้วน
	 	 แบ่งตามน�้าหนัก
EN21	 ยอดรวมการระบายน�้า	แบ่งตามคุณภาพและปลายทาง	 	 65	 ครบถ้วน

หมวด สินค้าและบริการ

EN26	 แผนงานริเริ่มการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้า	 	 22-26	 ครบถ้วน
	 	 และบริการ	รวมถึงขอบเขตการลดผลกระทบ

หมวด การขนส่ง

EN29	 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญของการขนส่งสินค้าและสินค้า	 	 24-25	 บางส่วน
	 	 และวัสดุอื่นๆ	ที่ใช้เพื่อในการด�าเนินงานองค์กร	และการขนส่ง
	 	 ก�าลังแรงงาน

หมวด แนวปฏิบัติทางการลงทุนและการจัดหา

HR3	 จ�านวนชั่วโมงทั้งหมดของการฝึกอบรมพนักงานเรื่องนโยบาย	 	 39-40	 ครบถ้วน
	 	 และขั้นตอนด้านสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการ
	 	 ด�าเนินงาน	รวมถึงร้อยละของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม

หมวด การจ้างงาน

LA1	 ก�าลังแรงงานรวม	ตามประเภทการจ้างงาน	สัญญาการว่าจ้าง	 	 36	 บางส่วน
	 	 และภูมิภาคโดยแบ่งตามเพศ	 	
LA2	 จ�านวนและอัตรารวมการจ้างพนักงานใหม่	และการลาออก	 	 35	 บางส่วน
	 	 ตามกลุ่มอายุ	เพศ	ภูมิภาค
LA3	 สวัสดิการพนักงานประจ�า	ซึ่งพนักงานชั่วคราวไม่ได้รับ	 	 37	 บางส่วน
	 	 โดยแบ่งตามพื้นที่ปฏิบัติงาน
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รหัส ดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ AR SD ระดับ
  หน้าที่ หน้าที่ รายงาน

หมวด การฝึกอบรมและการศึกษา

LA10	 จ�านวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อปีต่อพนักงานหนึ่งคน	 	 40	 บางส่วน
	 	 ตามเพศและประเภทของพนักงาน
LA11	 แผนงานเพื่อการจัดการทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ที่เอื้อต่อ	 	 39-42	 ครบถ้วน
	 	 การจ้างงานต่อเนื่องและช่วยเหลือพนักงานในการจัดการเป้าหมาย
	 	 ในการท�างาน
LA12	 ร้อยละของพนักงาน	ที่ได้รับการตรวจสอบพัฒนาการด้านอาชีพ	 	 40-41	 บางส่วน
	 	 และผลการปฏิบัติงาน	โดยแบ่งตามเพศ

หมวด ชุมชนท้องถิ่น

SO1	 ร้อยละของการด�าเนนิงานทีไ่ด้ลงมือท�า	และบรรลุผลในชมุชนท้องถิน่	 	 57-61	 บางส่วน
	 	 โดยมีการประเมินผลกระทบและแผนงานพัฒนาท้องถิ่นนั้น

หมวด การทุจริต

 SO2	 ร้อยละและจ�านวนหน่วยธุรกิจทั้งหมด	ที่ได้รับการวิเคราะห์	 	 29-30	 ครบถ้วน
  เพื่อหาความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริต
SO3	 ร้อยละของผู้ปฏิบัติงาน	ที่ได้รับการฝึกอบรมในนโยบาย	และ	 	 30	 ครบถ้วน
  ขั้นตอนการต่อต้านการทุจริตขององค์กร
SO4	 การกระท�าเพื่อตอบสนองต่อกรณีที่ทุจริต	 	 29-31	 ครบถ้วน

หมวด นโยบายสาธารณะ

SO5	 จุดยืนของนโยบายสาธารณะ	และการมีส่วนร่วม	 	 9-10,48	 ครบถ้วน
	 	 ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ

หมวด การติดฉลากสินค้าและบริการ

PR5	 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า	 	 17	 บางส่วน
	 	 รวมถึงผลการส�ารวจ	ระดับความพอใจของลูกค้า

หมายเหตุ 

AR	=	Annual	Report	:	รายงานประจ�าปี
SD	=	Sustainable	Development	Report:	รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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