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สารจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัท	พรีเมียร์	มำร์เก็ตติ้ง	จ�ำกัด	(มหำชน)
และบริษัทย่อย 
	 กำรด�ำเนนิธุรกจิในปัจจุบนั	ต้องเผชญิกบัสภำวะและสิง่ท้ำทำยรอบด้ำน	ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ของเทคโนโลยี	กำรแข่งขนัท่ีมคีวำมรนุแรงอย่ำงต่อเนือ่ง	
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจท่ีมีควำมผันผวน	 ไม่แน่นอนและมีควำมสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้น	
จ�ำเป็นท่ีผู้น�ำและทีมงำนในองค์กรต้องท�ำควำมเข้ำใจเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับควำม
ยุ่งยำกเหล่ำนี้ให้ดีที่สุด

	 เพ่ือให้ธุรกิจเกิดความเข้มแข็งและสามารถเติบโต

อย่างต่อเน่ืองในระยะยาวน้ัน	 ผู้น�าองค์กรต้องพยายามสร้าง

ความสมดุลให้กับมุมมองทั้ง	 3	 ด้านไปในเวลาเดียวกัน	 นั่นคือ

การสร้างความก้าวหน้าให้กับกิจการ	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	

และการเก้ือกูลต่อสังคมรอบข้าง	 ซึ่งรวมท้ังสมาชิกท่ีท�างานอยู่

กับองค์กร	และสังคมชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ

	 ตลอดระยะเวลา	 40	 ปีท่ีผ่านมาน้ัน	 บริษัท	 พรีเมียร	์

มาร์เก็ตต้ิง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิทัย่อยได้ด�าเนินงานโดยการ

ปฏิ บั ติตามแนวคิด	 “ความส�าเร็จร ่วมกันอย ่างยั่ งยืน”	

(Harmonious	Alignment	of	Success)	ของกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์	

ท่ีมีความเชื่อว่าความส�าเร็จของธุรกิจท่ียั่งยืนอย่างแท้จริงน้ัน	

ต้องก่อให้เกิดคุณค่าต่อพนักงานและน�าพาสังคมท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องให้เจริญก้าวหน้าควบคู่กันไป

ในส่วนของการด�าเนินธุรกิจ	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	

(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ได้ด�าเนินงานภายใต้ค�าขวัญ	“การส่ง

มอบคุณค่าอย่างมีคุณภาพ”	 (The	 Delivery	 of	 Value	 with	

Quality)	โดยมกีารจดัท�าแผนงานทางธุรกิจและกลยทุธ์ต่างๆ	ท่ี

สอดคล้องโดยค�านึงถึงการพัฒนาคุณภาพและประสทิธิภาพของ

กระบวนการห่วงโซ่คุณค่าจากสมาชิกทุกฝ่าย	 ต้ังแต่การคัดสรร

วตัถุดิบท่ีมคุีณภาพผ่านคู่ค้าท่ีมอุีดมการณ์ด้านคุณค่าท่ีคล้ายกัน	

มายงักระบวนการผลิตท่ีมกีารควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด	ต่อ

ด้วยการบริหารสินค้าคงเหลือและการจัดส่งท่ีมีประสิทธิภาพใน

ทุกขั้นตอน	รวมทั้งมีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไม่

หยุดยั้ง	 เพ่ือเป็นการยกระดับขีดความสามารถ	 สร้างความพึง

พอใจและความมัน่ใจให้กับผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายในระยะยาว
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	 การสนับสนุนให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จในระยะยาว

นั้น	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

ได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างความมัน่คงให้กับพนักงานและทีม

งานของกิจการ	 ด้วยการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน	 ความ

เสมอภาคและความเท่าเทียมกัน	 รวมท้ังการหาแนวทางพัฒนา

ศักยภาพของพนกังานเพือ่สรา้งโอกาสและความก้าวหน้าในการ

ท�างานร่วมกัน	ส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ	มีขวัญและ

ก�าลังใจในการปฏบัิติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ	พร้อมกับเกิด

ความผูกพันธ์ที่จะร่วมกันสร้างความส�าเร็จให้กับองค์กร	

	 ในอีกด้านหน่ึงของความสมดุลน้ัน	 บริษัท	 พรีเมียร์	

มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยได้ให้ความส�าคัญกับ

การดูแลสงัคมรอบข้างและสิง่แวดล้อมให้เกิดความยัง่ยนืร่วมกัน

ไปด้วย	โดยพนักงานของบรษิทัได้เข้าร่วมคณะท�างานคุณค่าหลัก

ด้านต่างๆ	ประกอบด้วยทีมงานด้านการดูแลการใช้พลังงานอย่าง

มปีระสทิธิภาพ	(Environment)		การประหยดัพลังงาน	การบ�าบัด

น�า้เสยี	การหาทางเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิต	ทีมงานด้านธรรมาภิ

บาล	(Good	Governance)	ที่จัดกิจกรรมเพื่อการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชั่น	 การควบคุมภายในให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้	

สร้างความมัน่ใจให้กับผู้เมส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย	ทีมงานท่ีคอยดูแล

ความกินดีอยู่ดีของเพ่ือนพนักงาน	 (Well-being)	 ซึ่งจัดท�า

กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ	 เพ่ือคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานอย่างต่อ

เน่ือง	อีกท้ังทีมงานด้านส่งเสรมิสงัคม	(Social	Responsibility)	

ท่ีมุ่งกิจกรรมไปยังชุมชนและสังคมท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกิจการ

ของบรษิทั	นอกจากน้ีบรษิทั	พรเีมยีร์	มาร์เก็ตต้ิง	จ�ากัด	(มหาชน)	

และบริษัทย่อย	 ยังเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ผ่านกิจกรรมของมูลนิธิในกลุ่มบริษัท

พรเีมยีร์	ท่ีครอบคลุมท้ังการส่งเสรมิด้านการศกึษาของมลูนิธิยวุ

พัฒน์	กิจกรรมส่งเสรมิสงัคมของมลูนิธิเพ่ือคนไทย	และกิจกรรม

ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมูลนิธิเอ็นไลฟ์	อย่างต่อเนื่องทุกปี

	 ในนามคณะกรรมการบรษิทั	พรเีมยีร์	มาร์เก็ตต้ิง	จ�ากัด	

(มหาชน)	ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	ที่ได้

ร ่วมกันสนับสนุนให้ผลการด�าเนินงานของบริษัท	 พรีเมียร์	

มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ในปีที่ผ่านมาบรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้	และขอให้มคีวามเชือ่มัน่ว่า	บรษิทัจะยงัคง

ด�าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตให้ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

ร่วมกัน	บนความสมดุลทั้งด้านธุรกิจ	พนักงานและสังคมสืบไป

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน ์
Vision
	 มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นน�ำของคนไทยในธุรกิจสินค้ำอุปโภคบริโภค	ด�ำเนินธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศ	
	 ด้วยกำรยึดถือคุณค่ำหลัก	5	ประกำร	เพื่อสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงธุรกิจ	พนักงำน	
	 และสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน

พันธกิจหลัก
Mission
 •	 น�ำเสนอสินค้ำและบริกำรที่มีคุณค่ำพร้อมคุณภำพ	โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลำง
 •	 สนับสนุนแนวคิดสร้ำงสรรค์และผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำในทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง
 •	 ด�ำเนินงำนโดยค�ำนึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย
 •	 ส่งเสริมกำรผสำนควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน	เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
 •	 ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรด�ำเนินธุรกิจ	ส่งเสริมควำมมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิถีแบบ
	 	 คนไทย	ตลอดจนมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

เมื่อเรำผลิตสินค้ำ	และบริกำรคุณภำพที่ยกระดับ
คุณภำพชีวิตของลูกค้ำให้ดีขึ้นแน่นอน

ที่เขำจะเกื้อกูลให้บริษัทเรำอยู่ได้

คุณภาพ

ประโยชน์ร่วมกัน ผสานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม

ความคิดสร้างสรรค์

สินค้ำและบริกำรที่พัฒนำคุณภำพชีวิต	
สังคม	และสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นไม่ได้	

หำกบริษัทไม่คิดนอกกรอบอย่ำงสร้ำงสรรค์
เอำชนะข้อจ�ำกัดเดิมๆ

เพรำะควำมก้ำวหน้ำที่ยั่งยืน	จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วย
กำรสำนประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ำย	
ทั้งพนักงำน	องค์กร	และสังคม

พนักงำน	องค์กร	และสังคม	จะเดินไปไม่ได้
หำกคนที่เป็นฟันเฟืองส�ำคัญขำดคุณธรรม	

จรรยำบรรณในกำรอยู่ร่วมกัน

สินค้ำคุณภำพ	และควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ๆ	
จะเกิดได้	จ�ำเป็นต้องผสำนควำมรู้	

ควำมสำมำรถที่หลำกหลำย	ควำมเป็นทีมเวิร์ค	
ในกำรร่วมมองปัญหำจำกต่ำงมมุ	
และร่วมออกแรงตำมควำมสำมำรถ

คุณค่าหลักองค์กร 5 ประการ
5 CORE VALUES 
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ข้อมูลทั่วไปของ
บริษัท 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
ส�านักงาน :	เลขที่	1	พรีเมียร์คอร์เปอเรทปำร์ค	
ถนนศรีนครินทร์	แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	
กรุงเทพมหำนคร	10250

วันจดทะเบียน : วันที่	27	พฤษภำคม	2551
จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุนจดทะเบียนบริษัท :	598,245,300	บำท

ด�ำเนินธุรกิจผลิตสินค้ำ	จัดจ�ำหน่ำยและเป็นตัวแทน	
จ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค

PM

PMF
100%

PCI
100%

PFP
100%

PMSE
100%

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยในสายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
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ธุรกิจของ
บริษัท

	 บริษัท	พรีเมียร์	 มาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด	 (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยและเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและบริโภค   
ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยำและอำหำร
เสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยสินค้ำที่บริษัทจัดจ�ำหน่ำยเป็นกำรจ�ำหน่ำยในประเทศทั้งหมด ผ่ำนช่องทำง        
กำรจัดจ�ำหน่ำยต่ำงๆ ทั้งช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยแบบร้ำนค้ำสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทำงร้ำนค้ำแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) 
และรถขำยเงินสด (Cash Van) โดยมีร้ำนค้ำกว่ำ 30,000 แห่งทั่วประเทศติดต่อค้ำขำยโดยตรงกับบริษัท

 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4 แห่ง คือ บริษัท พี.เอม.ฟูด จ�ำกัด (PMF) บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จ�ำกัด (PCI)  
บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จ�ำกัด (PFP) และบริษัท พีเอ็ม เอสอี จ�ำกัด (PMSE) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ               
ทุนจดทะเบียน บริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง ประกอบธุรกิจดังนี้

	 1.	 บรษัิท	พ.ีเอม.ฟดู	จ�ากดั	(PMF)	ผลิตและจ�ำหน่ำยสนิค้ำประเภทปลำเส้นและปลำแผ่น ทีรู่จั้กกนัในชือ่ “ปลาสวรรค์ทาโร”  
ผลิตภัณฑ์ของ PMF มีกำรจ�ำหน่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ และได้มอบหมำยให้ บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้จัด
จ�ำหน่ำยภำยในประเทศแต่เพียงผู้เดียว

	 2.	 บริษัท	 พรีเมียร์	 แคนน่ิง	 อินดัสตรี้	 จ�ากัด	 (PCI) ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำและผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล          
(Sea Food) ส�ำเร็จรูปอื่นๆ บรรจุถุง (Pouch) และบรรจุกระป๋อง (Canned) ส�ำหรับอำหำรคนและสัตว์เลี้ยงภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำ 
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะส่งออกไปจ�ำหน่ำยในต่ำงประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลำง นอกจำกนี้ PCI ยังประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ำยซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงรสอื่น อันได้แก่ ซอสพริกไทยด�ำและซอสสำหร่ำย รวมทั้งทูน่ำบรรจุถุง (Pouch) ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำ “คิงส์ คิทเช่น” โดยมอบหมำยให้ บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำประเภท
ซอสแต่เพียงผู้เดียว

	 3.	 บรษัิท	พรเีมยีร์	โฟรเซ่น	โพรดกัส์	จ�ากดั	 (PFP) ผลติอำหำรส�ำเรจ็รปูแช่แขง็ โดยผลติตำมค�ำสัง่ซ้ือของลูกค้ำ นอกจำกนี้
บริษัท ให้บริกำรรับฝำกแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น รวมทั้งยังมีกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรำยได้และผลตอบแทน

	 4.	 บริษัท	พีเอ็ม	เอสอี	จ�ากัด	(PMSE) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 10 เมษำยน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อต่อยอด คุณค่ำหลักของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ในด้ำนควำมยั่งยืนของสังคม

 โดยในปี 2560 ได้ลงทุนเพ่ิมในบริษัท กรีนเนท เอสอี จ�ำกัด (GNSE) โดยเข้ำถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72 ทั้งนี้เป็นกิจกำร        
เพ่ือสงัคม ด�ำเนนิธรุกจิในกำรส่งเสรมิกำรปลูกกำแฟภำยใต้ร่มเงำต้นไม้ใหญ่เพ่ือเป็นกำรรกัษำระบบนเิวศน์และสิง่แวดล้อมในพ้ืนทีต้่นน�ำ้
ล�ำธำรควบคู่ไปกบักำรพัฒนำคุณภำพกำแฟของเกษตรกรเข้ำสูร่ะบบกำรตรวจรบัรองมำตรฐำนเกษตรอินทรย์ี เพ่ือสร้ำงรำยได้ทีย่ัง่ยนืให้
แก่เกษตรกร กำแฟอินทรีย์ที่ปลูกเพื่อกำรรักษำป่ำโดยกำรท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิดนั้น  นอกจำกจะเกิด
ประโยชน์ต่อสงัคมดังกล่ำวมำข้ำงต้นแล้วยงัจะท�ำให้ได้กำแฟทีดี่ มีคุณภำพสงู โดยทำงบรษิทั กรนีเนท เอสอี จ�ำกดั จะเป็นผูร้บัซือ้ผลผลิต
กำแฟอินทรีย์ของเกษตรกรในระบบกำรค้ำที่เป็นธรรมและน�ำมำแปรรูป

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 6



ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท 
พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย

 ในกำรด�ำเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯได้แสดงเจตนำรมณ์และยึดถือกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจนในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคม            
สิง่แวดล้อมและ พนกังำน โดยบรษิทัได้มุ่งเน้นกำรบรหิำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนทีค่รอบคลมุถงึผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม สงัคม และกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Environmental Social and Governance : ESG) เพื่อค�ำนึงถึงคุณภำพของกำรส่งมอบสินค้ำและบริกำร โดย
ในปี 2560 ที่ผ่ำนมำบริษัทและบริษัทย่อย ได้ด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำ อย่ำงต่อเนื่องตำมรำยละเอียดที่ได้รำยงำนไว้ใน
รำยงำนเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนืมำตัง้แต่ปี 2557 โดยได้มีกำรจัดท�ำแผนงำนกำรด�ำเนนิงำนสรรหำ คัดเลอืก ตรวจเยีย่ม และร่วมพัฒนำ 
ที่ว่ำด้วยเรื่องกำรจัดซ้ือ จัดหำวัตถุดิบตลอดจนถึงกำรส่งมอบให้กับผู้บริโภคและแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของคู่ค้ำ ครอบคลุม
ประเด็นด้ำนจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย โดยคู่ค้ำและพนักงำน
ของคู่ค้ำต้องปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณ และแนวทำงกำรปฏิบัติภำยใต้ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ชุมชน ผู้ถือหุ้นคู่ค้า ร้านค้าปลีก

ร้านค้าส่ง ผู้บริโภคPM/PMF/PCI/PMSE

สิ่งแวดล้อม พนักงานสังคม ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
หรือโมเดิร์นเทรด

สายการผลิต

SUPPLIER

สร้างห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืนร่วมกัน
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โครงสร้างการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

 กำรด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกำรส่งมอบคุณค่ำให้กับผู้มีส่วนได้เสีย อันจะน�ำ
มำซึ่งควำมเติบโตและยั่งยืนร่วมกันภำยใต้กำรด�ำเนินงำนโดยผ่ำนคณะกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนเพ่ือควำมยั่งยืน ซ่ึงภำยใต้
คณะกรรมกำรดังกล่ำว มีคณะอนุกรรมกำรท�ำหน้ำที่ผลักดันให้เกิดควำมยั่งยืนกับสังคมโดยมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้

• คณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

โครงสร้างการบริหารการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการด้าน
การพัฒนาระบบงาน

เพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

อนุกรรมการด้าน
ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน

และสารสนเทศ

อนุกรรมการด้าน
การต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชั่น

อนุกรรมการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการด้าน
การบริหารความเสี่ยงและ

บริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

 1. ก�ำหนดและทบทวนกรอบนโยบำยของคณะอนกุรรมกำรด้ำนต่ำงๆให้สอดคล้องและเป็นไปในทศิทำงและเป้ำหมำยของบรษิทั
 2. มอบหมำยและแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆให้เป็นไปตำมภำรกิจของบริษัท
 3. ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆให้เป็นไปตำมที่ได้รับมอบหมำย
 4. ให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษำกับคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ รวมทั้งพิจำรณำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรปรับปรุงและแก้ไข

ข้อมูลต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบงำนเพื่อควำมยั่งยืนของบริษัท

 ทั้งนี้ ในกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนเพ่ือควำมยั่งยืนนั้น จะรำยงำน
ตำมขอบเขตของหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในอำจมีหน้ำที่ช่วยให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำ 
และอำจเป็นตัวแทนกำรน�ำเสนอกำรรำยงำนของคณะกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนเพื่อควำมยั่งยืน

บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ

 1.  ทบทวนและวิเครำะห์กระบวนกำรปฏิบัติ เพ่ือหำมำตรกำร กระบวนกำร หรือระบบ เพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ซ�้ำ
ซ้อน/เพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน ตำมที่คณะกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบเพื่อควำมยั่งยืนมอบหมำย

 2.  ส่งเสรมิและเผยแพร่มำตรกำร/ กระบวนหรอืระบบกำรท�ำงำนทีผ่่ำนกำรปรบัปรงุให้กบัพนกังำนทัว่ทกุระดับในองค์กรเพ่ือ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

 3.  ติดตำมและรำยงำนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรท�ำงำนต่อคณะกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบ
งำนเพ่ือควำมยั่งยืน เพ่ือให้ม่ันใจว่ำกระบวนกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรท�ำงำนถูกน�ำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและ
เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทเป็นอย่ำงสม�่ำเสมอ อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง

 4.  รบัผดิชอบต่อกำรอ่ืนใดที ่คณะกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนเพ่ือควำมยัง่ยนื กรรมกำรผูจั้ดกำร คณะกรรมกำรตรวจ
สอบ และคณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย

 5.  ก�ำหนดให้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมให้แล้วเสร็จ ภำยใน 15 วันหลังกำรประชุม พร้อมส่งส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมให้
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรท�ำงำนเพื่อควำมยั่งยืน

บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

  1.  ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนกำรและแนวปฏิบัติให้เหมำะสม สอดคล้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นตำมโครงกำร
แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต

 2.  ตรวจสอบ ติดตำม กำรปฏิบัติ ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเรื่องกำรทุจริตและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นในองค์กร
อย่ำงสม�่ำเสมอ

 3.  สนับสนุนและส่งเสริมค่ำนิยมขององค์กร และจรรยำบรรณธุรกิจในเรื่องควำมสุจริต โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ในทุก
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรท�ำงำน                    

 4.  จัดให้มีกำรประชุมทบทวนและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมระบบกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ส�ำคัญ พร้อมรำยงำน
ผลต่อคณะกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนเพื่อควำมยั่งยืนอย่ำงสม�่ำเสมออย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง

 5.  ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงสม�่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง
 6.  ให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรกึษำแก่หน่วยงำนต่ำงๆในกระบวนกำรด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่
 7.  รับผิดชอบสื่อสำรประชำสัมพันธ์และอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นกับพนักงำนในองค์กร 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 8.  รบัผดิชอบต่อกำรอ่ืนใดที ่คณะกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนเพ่ือควำมยัง่ยนื กรรมกำรผูจั้ดกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และคณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย
 9.  ก�ำหนดให้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมให้แล้วเสร็จ ภำยใน 15 วันหลังกำรประชุม พร้อมส่งส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมให้

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรท�ำงำนเพื่อควำมยั่งยืน
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รายงานเพ
ื่อการพ

ัฒ
นาอย่างยั่งยืน 2560



บทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 1.  ก�ำหนดและทบทวนกำรด�ำเนนิกำรด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมให้เป็นไปตำมแนวปฎิบตัแิละ มำตรฐำน
สำกล ตำมที่คณะกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบเพื่อควำมยั่งยืนมอบหมำย

 2.  สนับสนุนและพัฒนำกำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งส่ง
เสริมวัฒนธรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นไปอย่ำงทั่วถึง

 3.  ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่ง
แวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้ำใจทั่วทุกระดับในองค์กร และมีผลในทำงปฏิบัติ

 4.  ตดิตำมและรำยงำนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมต่อคณะกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบ
งำนเพ่ือควำมยั่งยืน เพ่ือให้ม่ันใจว่ำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมถูกน�ำไป
ปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทเป็นอย่ำงสม�่ำเสมอ อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง

 5.  รบัผดิชอบต่อกำรอ่ืนใดที ่คณะกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนเพ่ือควำมยัง่ยนื กรรมกำรผูจั้ดกำร คณะกรรมกำรตรวจ
สอบและคณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย

 6.  ก�ำหนดให้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมให้แล้วเสร็จ ภำยใน 15 วันหลังกำรประชุม พร้อมส่งส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมให้
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรท�ำงำนเพื่อควำมยั่งยืน

บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 1. ก�ำหนดและทบทวนกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรที่เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไป
ตำม มำตรฐำนสำกล พร้อมจัดให้มีระบบกำรบรหิำรควำมต่อเนือ่งทำงธรุกจิ BCM โดยยดึตำมกรอบแนวทำงมำตรฐำน 
ISO 22301 ให้มีควำมเชือ่มโยงและสอดคล้องกบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมีกำรวำงแผนกำรน�ำไปปฏบิตั ิกำรฝึกซ้อม 
และปรบัปรงุแก้ไขอย่ำงต่อเน่ือง รวมทัง้สร้ำงวฒันธรรมองค์กร อย่ำงมีประสทิธภิำพตำมทีค่ณะกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบงำนเพื่อควำมยั่งยืนมอบหมำย

 2. ก�ำหนดและทบทวนกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ให้สอดคล้องกบักรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กรและจัดท�ำแผนกำร
บริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ เพื่อให้มีประสิทธิผล มีควำมเพียงพอ และสอดคล้องตำมสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 3. สนบัสนนุและให้ควำมร่วมมือกำรบรหิำรควำมเสีย่งในทกุระดับทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้ส่งเสรมิวฒันธรรมกำรบรหิำรควำม
เสี่ยงและจัดท�ำแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจในองค์กรให้เป็นไปอย่ำงทั่วถึง

 4. ติดตำมและรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อคณะกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนเพ่ือควำมยั่งยืน เพ่ือให้
ม่ันใจว่ำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงถูกน�ำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทอย่ำง
สม�่ำเสมออย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง 

 5. รบัผดิชอบต่อกำรอ่ืนใดที ่คณะกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบงำนเพ่ือควำมยัง่ยนื กรรมกำรผูจั้ดกำร คณะกรรมกำรตรวจ
สอบ และคณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย

 6. ก�ำหนดให้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมให้แล้วเสร็จ ภำยใน15 วันหลังกำรประชุม พร้อมส่งส�ำเนำรำยงำนกำรประชุมให้
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรท�ำงำนเพื่อควำมยั่งยืน
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การวิเคราะห์สารัตถภาพของรายงาน 
(Materiality Analysis)

 ผู้ถือหุ้น 
 หมำยถึง นักลงทุน  • ผลตอบแทนและ • ด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำง • ก�ำหนดนโยบำยจรรยำบรรณบริษัท
 นิติบุคคล   กำรเติบโตของธุรกิจ  ผลตอบแทนที่ดีและ  ในเรื่องข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 สถำบันที่ลงทุน • ด�ำเนินกิจกำรส�ำเร็จ  ขยำยธุรกิจให้เติบโต • ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 1 ครั้ง
   ตำมเป้ำหมำย  ต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน • รำยงำนประจ�ำปี, SD Report 
      • ร่วมงำน Opportunity day ปี 1 ครั้ง 
      • Company Visit   
      • Conference Call   
      • ตอบค�ำถำม โทรศัพท์ และอีเมล์  

 พนักงาน
 หมำยถึง ผู้บริหำร   • ค่ำตอบแทนและ • พัฒนำคุณภำพชีวิต • ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล
 พนักงำน ลูกจ้ำง  สิทธิประโยชน์  ให้เกิดควำมมั่นคง  และประกำศให้พนักงำนทรำบ
  • รำยได้ไม่พอกับค่ำใช้จ่ำย • พัฒนำศักยภำพ • ด�ำเนินกำรร่วมส�ำรวจค่ำจ้ำงกับหน่วยงำน
  • ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง  ภำยนอก เพื่อให้สอดคล้องกับตลำด
  • ควำมภูมิใจในองค์กร • สร้ำงควำมผูกพันให้มี  แรงงำนอย่ำงเท่ำเทียมตำมหลัก
     ต่อองค์กร  สิทธิมนุษยชน
      • ปรับสภำพกำรจ้ำงพนักงำนรำยวันเป็น
       พนักงำนรำยเดือน
      • ร่วมกับธนำคำรออมสิน ท�ำโครงกำร
       ปลดหนี้นอกระบบอย่ำงต่อเนื่อง
      • ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัท
       พรีเมียร์ในกำรส่งเสริมและประชำสัมพันธ์
       ให้พนักงำนรู้จักกำรออม กำรประหยัด 
       มีกำรวำงแผนกำรเงิน
      • ด�ำเนินงำนตำมแผนกำรสร้ำงควำมอยู่ดี
       มีอยู่ ผ่ำนคณะท�ำงำน well being และ 
       Happy workplace อย่ำงต่อเนื่อง
      • ด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำศักยภำพ
       พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง
      • ส�ำรวจควำมพึงพอใจพนักงำนปี 2 ครั้ง

 ลูกค้า / ร้านค้า
 หมำยถึง ผู้บริโภค  • กำรส่งมอบสินค้ำ • สร้ำงควำมพึงพอใจ • ด�ำเนินกำรตำมระบบบริหำรคุณภำพ
 ร้ำนค้ำขำยส่ง- ปลีก  และบริกำรที่มีคุณภำพ  และควำมผูกพัน  ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2558
 ห้ำงสรรพสินค้ำ  ตำมเวลำที่ก�ำหนด  โดยกำรน�ำเสนอสินค้ำ • ด�ำเนินกำรตำม ISO 14001
 โรงงำน  ในรำคำที่เป็นธรรม  และบริกำรที่มีคุณภำพ • ด�ำเนินตำมแผนกำรเข้ำเยี่ยมร้ำนค้ำ
     ด้วยรำคำที่เป็นธรรม  เดือนละครั้ง

 โดยน�ำหลักกำรก�ำหนดเนือ้หำรำยงำนควำมยัง่ยนืด้วยกำรท�ำ Materiality Matrix เพ่ือบ่งบอกถงึประเด็นส�ำคัญ และจัดล�ำดับ
ควำมส�ำคัญของหัวข้อที่รำยงำนดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของ พันธกิจตอบสนอง มาตรการการปฏิบัติต่อ
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของ พันธกิจตอบสนอง มาตรการการปฏิบัติต่อ
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

      • ส�ำรวจควำมพึงพอใจร้ำนค้ำ ปีละ 1 ครั้ง
      • ส�ำรวจควำมพึงพอใจผู้บริโภคปี 2 ครั้ง 
      • ด�ำเนินตำมแผนกำรเข้ำเยี่ยมร้ำนค้ำประชุม 
       ร่วมกับห้ำง / ร้ำนในช่องทำงกำรขำย 
       โมเดิร์นเทรด เดือนละครั้ง

 คู่ค้า / ผู้ส่งมอบ
 หมำยถึง  ผู้ส่งมอบ   • ผลตอบแทนและ • ด�ำเนินกำรธุรกิจด้วย • กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลง
 พันธมิตรทำงธุรกิจ  กำรเติบโตของธุรกิจ  ควำมเป็นธรรม  ตำมสัญญำ
 คู่ค้ำ (เจ้ำของสินค้ำ) • มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ • สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี • ร่วมกิจกรรมสำนสัมพันธ์กับคู่ค้ำและ  
   คุณภำพสินค้ำและบริกำร  เพื่อพัฒนำธุรกิจร่วมกัน  ผู้ส่งมอบ
  • จัดซื้อจัดจ้ำงเป็นธรรม  • สร้ำงและขยำยแนวร่วม • ประชุมร่วมกับคู่ค้ำ เดือนละครั้ง
   เสมอภำคและโปร่งใส  กำรต่อต้ำนทุจริต • ส�ำรวจควำมพึงพอใจของคู่ค้ำ ปีละครั้ง
     คอร์รัปชั่น • เชิญชวนคู่ค้ำและผู้ส่งมอบเข้ำร่วม
    • ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด  กำรด�ำเนินธุรกิจปรำศจำกกำรทุจริต
     ของ IUU • มีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำ
       ซึ่งพิจำรณำคุณค่ำร่วมในกระบวนกำร
       บริหำรจัดกำรทุกขั้นตอนของกำรจัดซื้อ
       วัตถุดิบหลักอย่ำงยั่งยืน

 หน่วยงานภายนอก
 หมำยถึง หน่วยงำน • กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย • สนับสนุนและให้ควำม • ติดตำมและทบทวนกำรด�ำเนินงำนให้เป็น
 รำชกำร สื่อมวลชน • โปร่งใสและเปิดเผย  ร่วมมือในกำรด�ำเนินงำน  ไปตำมกฎหมำย
   ข้อเท็จจริง  ตำมกฎหมำย • เปิดเผยผลกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจน โปร่งใส
    • กำรปฏิบัติงำนชัดเจน   สำมำรถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
     โปร่งใส สำมำรถ
     ตรวจสอบได้ 

 คู่แข่ง
 หมำยถึง บริษัทที่ท�ำ • กำรแข่งขันภำยใต้ • ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันอย่ำง • ติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งอย่ำง
 ธุรกิจประเภทเดียวกัน  กฎหมำยและจริยธรรม  เป็นธรรมและโปร่งใส  สม่�ำเสมอ
    • สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี • รำยงำนเปรียบเทียบสถำนภำพกำรแข่งขัน
     เพื่อพัฒนำธุรกิจร่วมกัน • วิเครำะห์กิจกรรมของคู่แข่งเพื่อกำรด้ำน
       กำรแข่งขัน

 ชุมชน/สังคม
 หมำยถึง ชุมชน • ต้องกำรให้เปิดเผย • เป็นองค์กรท่ีดีของสังคม • เผยแพร่ข้อมูลกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
 สังคม ประชำชนทั่วไป  ข้อเท็จจริงอย่ำงโปร่งใส  และ มีควำมโปร่งใส  ผ่ำนกำรรำยงำนและ Website
  • ต้องกำรมีส่วนร่วม • มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ • ถ่ำยทอดกำรพัฒนำนักกำรตลำดมืออำชีพ
   พัฒนำชุมชนและสังคม  คุณภำพชีวิตที่ดีต่อ  โดยร่วมกับพณิชยกำรบำงนำพัฒนำ
  • ต้องกำรให้รับผิดชอบ  ชุมชนและสังคม  หลักสูตรทวิภำคีด้ำนกำรตลำดอย่ำงต่อเน่ือง
   ผลกระทบที่มีต่อชุมชน • ก�ำหนดควำมรับผิดชอบ • ร่วมกันสร้ำงโอกำสให้นักเรียนที่ขำดแคลน
   และสังคม  ผลกระทบเป็นส่วนหนึ่ง  ได้รับกำรศึกษำที่เท่ำเทียมและมีคุณภำพ
     ในกำรด�ำเนินธุรกิจ  ผ่ำนมูลนิธิยุวพัฒน์ 
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของ พันธกิจตอบสนอง มาตรการการปฏิบัติต่อ
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 1. ปลูกจิตส�ำนึก ส่งเสริมกำรลงมือ
  ท�ำในหมู่พนักงำน
 2. กำรให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำน
  และกำรดูแลด้ำนสิทธิมนุษยชน
 3. กำรพัฒนำพนักงำน
 4. สร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขให้พนักงำน
 5. 25 ปี กับสหกรณ์ออมทรัพย์ เติบโต
  คู่ไปกับกำรออมของพนักงำน
 6. กำรส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัย
  อำชีวอนำมัย 

 1. กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
 2. กำรขยำยแนวร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต
  คอร์รัปชั่นกับพันธมิตรทำงธุรกิจ
 3. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
 4. กำรเพิ่มประสิทธิภำพเพื่อควำมยั่งยืน
  ทำงธุรกิจ
 5. สร้ำงควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจพร้อมกับ
  กำรพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน
 6. กำรใช้พลังงำนทดแทนโดยกำรลงทุน
  ติดตั้ง Solar Roof เพื่อกำรผลิต
  ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
 7. กำรป้องกันกลิ่นเพื่อสภำพแวดล้อม
  ที่ดีต่อชุมชน 

 ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน

 1. กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 2. กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน
 3. กำรใช้ประโยชน์จำกกำรท�ำน้�ำหมัก
  ชีวภำพและอีเอ็มบอลให้ร่วมกับชุมชน
 4. โครงกำรโรงอำหำรเพื่อน้อง

      • ร่วมกันสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้�ำ
       ทำงสังคมด้วยกำรจ้ำงงำนคนพิกำรผ่ำน
       มูลนิธินวัตกรรมทำงสังคม
      • โครงกำร ป้องกันกลิ่นเพื่อสภำพแวดล้อม
       ที่ดีต่อชุมชน
      • โครงกำรโรงอำหำรเพื่อน้อง
      • กำรสร้ำงระบบนิเวศน์เพื่อควำมยั่งยืนของ 
       สังคม

 สิ่งแวดล้อม
 หมำยถึง  • รักษำทรัพยำกร • ด�ำเนินธุรกิจสร้ำงกำรม ี • กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิด
 ทรัพยำกรธรรมชำติ  ธรรมชำติและฟื้นฟู  ส่วนร่วมพัฒนำชุมชน  ประโยชน์สูงสุด
 เช่น พลังงำน น้�ำ   ป่ำต้นน้�ำ  สังคมและ สิ่งแวดล้อม • กำรประหยัดพลังงำนและกำรใช้พลังงำน
 ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ • ลดกำรใช้ทรัพยำกร • สร้ำงจิตส�ำนึกในกำรใช้  ทำงเลือกอย่ำงคุ่มค่ำ
 เป็นต้น  ทำงธรรมชำติ  ทรัพยำกรธรรมชำติ • กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • เพิ่มประสิทธิภำพใน • รณรงค์เพื่อส่งเสริมกำร
   กำรใช้ทรัพยำกร  อนุรักษ์พลังงำน
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ขอบเขตการรายงานการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน

 รำยงำนฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อถ่ำยทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติสู่ควำมยั่งยืนของบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง  จ�ำกัด (มหำชน) และ
บริษัทย่อย ซึ่งเป็นข้อมูลกำรด�ำเนินงำน ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม จนถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2560  

 ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย เรำมีจุดมุ่งหมำยส�ำคัญที่จะสร้ำง             
“ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” (Harmonious Alignment of Success) ของธุรกิจ พนักงำนและสังคม เรำต้องกำรสร้ำงสังคมแห่ง
ควำมอยู่ดีมีสุข ร่วมมีบทบำทในกำรมอบคุณภำพชีวิตที่ดี ร่วมสร้ำงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทุกคนในสังคมอย่ำงเท่ำเทียมกัน         
เรำเชือ่เป็นอย่ำงยิง่ว่ำกำรยดึม่ันในวธิดี�ำเนนิธรุกจิตำมแนวคิด “ความส�าเรจ็ร่วมกันอย่างย่ังยืน” นีคื้อหนทำงสูค่วำมยัง่ยนืของพวกเรำ
ทุกคน โดยมีคุณค่ำหลัก 5 ข้ออันได้แก่ คุณภำพ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรผสำนควำมรู้ ประโยชน์ร่วมกัน และคุณธรรมจริยธรรม             
เป็นแนวทำงให้แก่ธุรกิจและพนักงำนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆน�ำไปปฏิบัติ ไม่เฉพำะในกำรท�ำงำนหำกรวมถึงในกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน 
เพรำะคุณค่ำหลักทั้ง 5 ข้อนี้คือปัจจัยส�ำคัญในกำรสร้ำงคุณค่ำต่อทั้งธุรกิจ พนักงำนและสังคม เรำใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรผสำน
ควำมรูส้ร้ำงสนิค้ำและบรกิำรทีมี่คุณภำพเพ่ือประโยชน์ร่วมกนัของทกุภำคส่วนโดยมีคุณธรรมและจรยิธรรมเป็นบรรทดัฐำน เรำยดึม่ันใน
กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ยึดหลักธรรมำภิบำล มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 ในด้ำนเนือ้หำและสำระส�ำคัญของรำยงำนฉบบันี ้ต้องกำรมุ่งเน้นกำรด�ำเนนิงำนตำมกลยทุธ์เพ่ือให้บรรลุวสิยัทศัน์ พันธกจิของ
องค์กร ด้วยกำรปฏิบตัติำมหลักกำรก�ำกับดูแลกจิกำรทีดี่ กำรขยำยแนวร่วมกำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่ กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรบรหิำร
ห่วงโซ่ทำงธุรกิจ กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนโดยค�ำนึงถึงผลลัพธ์ด้ำนเศรษฐกิจ พนักงำนและสังคมโดยรวมรำยงำนฉบับ
นีจึ้งมีควำมมุ่งหวงัทีจ่ะถ่ำยทอดจุดมุ่งหมำย แนวปฏิบตัแิละกำรด�ำเนนิงำนในกำรสร้ำงควำมยัง่ยนืของบรษิทั พรเีมียร์ มำร์เกต็ติง้  จ�ำกดั 
(มหำชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่ำนรับรู้และเข้ำใจถึงภำรกิจของเรำและหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเรำทุกคนจะผนึกก�ำลัง 
ร่วมแรงร่วมใจในกำรสร้ำงควำมยั่งยืนสู่สังคมร่วมกัน ทั้งนี้บริษัทได้จัดท�ำรำยงำนอ้ำงอิงให้มีควำมสอดคล้องตำมดัชนีชี้วัดของ Global 
Reporting Initiative version 4.0 (GRI G4)

 ท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดรำยงำนฉบบันี ้รวมทัง้รำยงำนประจ�ำปี ได้จำกเวบ็ไซต์ของ บรษิทั พรเีมียร์  มำร์เกต็ติง้ จ�ำกดั (มหำชน)  
Website : www.premier-marketing.co.th  หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ 

 ที่อยู่   :  เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปำร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศกรุงเทพมหำนคร 10250
   โทรศัพท์ 02-301-1550 โทรสำร 02-301-1830 
 อีเมล์  :  ir@pm.premier.co.th
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กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กร
สู่ความยั่งยืน

 บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยได้ยึดแนวทำงกำรด�ำเนินงำน “ส่งมอบคุณค่าอย่างมีคุณภาพ” 
(The Delivery of Value with Quality) โดยกำรจัดท�ำแผนงำนและก�ำหนดกลยทุธ์ด้ำนต่ำงๆ ด้วยกำรเน้นด้ำนคุณภำพและประสทิธภิำพ
ของกระบวนกำรห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) ที่ต้องได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกสมำชิกทุกฝ่ำย ตั้งแต่ขั้นตอนกำรคัดสรรวัตถุดิบที่มี
คุณภำพ ผ่ำนขบวนกำรผลิตที่มีกำรควบคุมคุณภำพอย่ำงเข้มงวด กำรบริหำรสินค้ำคงเหลือและกำรจัดส่งอย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกขั้น
ตอน สนบัสนนุด้วยกำรพัฒนำขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนือ่ง เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมขดีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั สร้ำงควำมพึงพอใจ
และควำมม่ันใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยในระยะยำว นอกจำกนั้นแล้วกำรด�ำเนินงำนที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นต้องเป็นไปด้วยควำม
โปร่งใส มีแนวทำงกำรควบคุมดูแลและสำมำรถตรวจสอบได้

 ในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้นั้น บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย       
ได้จัดหำทีมงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้เหมำะสมตำมต�ำแหน่งหน้ำที่งำนที่ก�ำหนดไว้ พร้อมกับมอบหมำยควำมรับผิดชอบในกำร
ก�ำกบัดูแล เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมส�ำเรจ็ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว ดังนัน้กำรดูแลพนกังำนให้มีโอกำสก้ำวหน้ำในหน้ำที่
กำรงำน มีควำมเป็นอยู่ที่ดี ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรปรับตัวภำยใต้สภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว อีกทั้งมีควำม
สำมำรถท�ำงำนเป็นทีมได้เป็นอย่ำงดี จึงเป็นสิ่งที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ควำมส�ำคัญและมีกำรยึดถืออปฏิบัติมำโดยตลอด

 นอกจำกองค์ประกอบที่เข้มแข็งด้ำนกำรด�ำเนินงำนและมีทีมงำนที่ดีเพ่ือเป็นปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จแล้ว ควำมสมดุลส�ำหรับ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกำร ก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ทีมงำนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องให้ควำมส�ำคัญไม่แพ้กันในกำร
ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ควำมยั่งยืนในอนำคต

ส่งมอบคุณค่า
อย่างมีคุณภาพ

ส่งมอบคุณค่า
อย่างสร้างสรรค์

ส่งมอบคุณค่า
อย่างเข้าถึง

ส่งมอบคุณค่า
อย่างใส่ใจ

ส่งมอบคุณค่า
อย่างการดูแล

ชุมชน

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า

ร้านค้าส่ง

ร้านค้าปลีก ธุรกิจต่างประเทศผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม

พนักงาน สังคมร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือ
โมเดิร์นเทรด
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รายงานเพ
ื่อการพ

ัฒ
นาอย่างยั่งยืน 2560



การสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นทิศทำงกำรพัฒนำระดับนำนำชำติ 15 ปี 
ตัง้แต่ปี 2558 - 2573 ซ่ึงผ่ำนกำรรบัรองจำกผูน้�ำ 193 ประเทศทัว่โลกในกำรประชมุสมัชชำใหญ่องค์กำรสหประชำชำต ิเม่ือเดือนกนัยำยน 
2558 โดย SDGs ประกอบด้วย 17 เป้ำหมำยและ 169 เป้ำประสงค์  ทั้งนี้บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
มีควำมตระหนักดีถึงบทบำทของภำครัฐและเอกชนในกำรมีส่วนร่วมสนับสนุนและผลักดันวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก ดังนั้นในปี 
2560 บริษัทฯ จึงได้ผสำน SDGs เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร โดยมีเป้ำหมำยกลยุทธ์ควำมรับผิดชอบต่อกำรสร้ำง
ควำมสมดุลระหว่ำงธุรกิจ พนักงำนและสังคม สู่ควำมส�ำเร็จร่วมกันอย่ำงยั่งยืน
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ธุรกิจก้าวหน้า
BUSINESS

ภำยใต้กำรด�ำเนินงำน	บริษัท	พรีเมียร์	มำร์เก็ตติ้ง	จ�ำกัด	(มหำชน)	
และบริษัทย่อยมีแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน	 โดยมุ่งเน้นกำรประกอบ
ธุรกิจด้วยธรรมำภิบำลอันดี	มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและมีควำม
โปร่งใส	ตรวจสอบได้	โดยในปี	2560	ด�ำเนนิผ่ำนกจิกรรมและโครงกำร
ต่ำงๆ	ดังนี้

 •	 กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	
 •	 กำรขยำยแนวร่วมต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่กบัพันธมติร
	 	 ทำงธุรกิจ
 •	 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
 •	 ห่วงโซธุรกิจของเรำ
  R	 กำรจัดซื้อวัตถุดิบหลักอย่ำงยั่งยืน
  R	 ธุรกิจยั่งยืนร่วมกันด้วยกำรส่งมอบคุณค่ำอย่ำง
	 	 	 มีคุณภำพ
 •	 กำรเพิ่มประสิทธิภำพเพื่อควำมยั่งยืนทำงธุรกิจ
 •	 สร้ำงควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจพร้อมกับกำรพัฒนำสังคม
	 	 อย่ำงยั่งยืน
 •	 กำรใช้พลังงำนทดแทนโดยกำรลงทุนติดตั้ง	Solar	Roof	
	 	 เพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
	 •	 กำรป้องกันกลิ่นเพื่อสภำพแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน
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การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

 คณะกรรมกำรบรษิทัให้ควำมส�ำคัญในกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ โดยเชือ่ม่ันว่ำกระบวนกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่และกำรบรหิำร
จัดกำรในกรอบของกำรมีจริยธรรมที่ดี มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยจะช่วยส่งเสริมให้
บริษัทเติบโตอย่ำงม่ันคงและยั่งยืน เพ่ิมควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย คณะกรรมกำรบริษัทจึงก�ำหนด
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังนี้

 1. ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

 2. จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล

 3. ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย

 4. ปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย กฎระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง และจรรยำบรรณทำงธรุกจิ เพ่ือให้สทิธขิองผูมี้ส่วนได้เสยี
ทุกกลุ่มได้รับกำรดูแลอย่ำงดี

 5. จัดโครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละกลุ่มอย่ำงชัดเจน

 โดยหลักกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ของบรษิทัสอดคล้องกบัหลกักำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ส�ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ตำม
แนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด ดังนี้ 

	 หมวดที่	1		 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 หมวดที่	2		 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 หมวดที่	3		 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 หมวดที่	4		 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 หมวดที่	5		 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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 ทั้งนี้บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยและให้กำรสนับสนุนกำรก�ำกับดูแล
กิจกำร ครอบคลุมท้ังระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรมภำยใต้
กรอบข้อก�ำหนดของกฏหมำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ มีกำรปฏิบัติงำนประสำนกับคณะท�ำงำนคุณค่ำหลักด้ำนธรรมมำภิบำล ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของคณะท�ำงำนคุณค่ำหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ดังแผนกำรด�ำเนินงำน (Road Map)

ROAD MAP 2558 - 2560

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

SUCCESS
เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม น�าไปสู่
การบริหารจัดการที่ดี  
อย่างยั่งยืนร่วมกัน

มีคู่มือฉบับสมบูรณ์
ในเดือนมีนาคม 2559 

การติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 

ปฏิบัติครบถ้วนตามคู่มือ
ธรรมาภิบาลปี 2559

Strategy

Objective

2560

2559
2558

เพื่อให้มีคู่มือธรรมาภิบาลถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เพื่อให้มีคู่มือธรรมาภิบาลถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
ทั่วทั้งกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

บริษัทที่ไม่อยู่ใตลาดหลักทรัพย์ 
ภายในปี 2559 - 2560

ร่างคู่มือธรรมาภิบาล 
โดยยึดหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของ  4 บริษัท
ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

 จำกควำมพยำยำมและควำมตั้งใจของกำรด�ำเนินงำนตำมหลักกำรของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส่งผลให้บริษัทได้รับกำร
ประเมินกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัจดทะเบยีนประจ�ำปี 2560 ของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย โดยกำรสนบัสนนุของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ              
“ดีมาก” มีจ�ำนวนตรำสัญลักษณ์ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลแห่งชำติจ�ำนวน 4 ดำว รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่ได้รับกำรจัดอันดับอยู่ใน  
Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) ในกลุ่ม 3,000 - 9,999 ล้ำนบำท
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การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กับพันธมิตรทางธุรกิจ

 ในอีกด้ำนหนึ่งของกำรบริหำรงำนเพ่ือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี อยู่ในกรอบของกำรเป็นบรรษัทภิบำลที่มีควำมโปร่งใส          
สำมำรถตรวจสอบได้ และช่วยรักษำผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ได้เนินกำรผ่ำนอนุกรรมกำรด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้ก�ำหนดและประกำศนโยบำย “กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น” 

 จ�านวนคู่ค้า /  จ�านวนคู่ค้าที่ จ�านวนคู่ค้าที่ร่วม จ�านวนคู่ค้าที่เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
 ผู้ส่งมอบที่ ได้รับ ประกาศนโยบาย ลงนามบันทึกข้อตกลง ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
 การชักชวน ต่อต้านการทุจริต ในการด�าเนินธุรกิจ จาก Collective Action Coalition (CAC)
  คอร์รัปชั่น ด้วยความโปร่งใส 

	 69	รำย	 48	 29	 12

หมายเหตุ	: ข้อมูลกำรกำรเชิญชวนคู่ค้ำ / ร้ำนค้ำ / ผู้ส่งมอบ ของบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

 เพ่ือให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหำรจัดกำรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นครอบคลุม             
ทุกขั้นตอน ทุกกระบวนกำรท�ำงำนของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนจัดซื้อ จัดจ้ำง จัดจ�ำหน่ำย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอน
กำรท�ำงำนอ่ืนๆ ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ก�ำหนดเป็นควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำร (Management 
Responsibility) ไว้อย่ำงชัดเจน

 จำกควำมมุ่งมั่นและให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับรำงวัลกำรประเมินผลจัดล�ำดับ จำก 
Anti-corruption Progress Indicator Results : 2016 มีคะแนนอยู่ในระดับ 5  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งได้ด�ำเนินกำรเรื่องกำรขยำย            
เครือข่ำยผ่ำนกำรชักชวนคู่ค้ำ ผู้ส่งมอบ เข้ำร่วมโครงกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกสถำบันกรรมกำร       
บริษัทไทย (IOD) อย่ำงต่อเนื่อง

 ในปี 2560 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรค้ำที่เป็นธรรม และสร้ำงควำมไว้วำงใจเอย่ำงโปร่งใสบริษัทจึงให้ควำมส�ำคัญเรื่องกำร
พัฒนำคู่ค้ำ / ผู้ส่งมอบ ในกรณีที่ผู้ส่งมอบรำยใดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก บริษัทแจ้งเป็นหนังสือให้ทรำบอย่ำงเป็นทำงกำร 
เพ่ือจะได้มีโอกำสปรบัปรงุแก้ไข เป็นกำรให้ผูส่้งมอบเหน็ถงึควำมโปร่งใสในกำรตดิต่อค้ำขำยและเปิดโอกำสให้คู่ค้ำทกุรำยเสนอขำยสนิค้ำ
อย่ำงเท่ำเทียมกัน
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การด�าเนินงานปี 2560

• คู่ค้า / ผู้ส่งมอบ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการด�าเนินธุรกิจ
 ด้วยความโปร่งใส ร่วมลงนาม MOU บริษัท รอบบรรเจิด จ�ากัด 
 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

• คู่ค้า / ผู้ส่งมอบ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการด�าเนินธุรกิจ
 ด้วยความโปร่งใส ร่วมลงนาม MOU บริษัท ล�าปางฟู้ดโปรดักส์ จ�ากัด  
 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

• คู่ค้า / ผู้ส่งมอบ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการด�าเนินธุรกิจ
 ด้วยความโปร่งใส ร่วมลงนาม MOU บริษัท ธนพิริยะ จ�ากัด (มหาชน) 
 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

Anti-corruption 
Progress Indicator 

ระดับ 5

ร่วมลงนาม MOU 
บริษัท ธนพิริยะ จ�ากัด 

(มหาชน) ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงในการ
ด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความโปร่งใส

ร่วมลงนาม MOU 
บริษัท ล�าปางฟู้ด
โปรดักส์ จ�ากัด
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การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ในภำพรวมทั้งองค์กรซึ่งถือเป็นกลไก
ส�ำคัญและเป็นเครือ่งมือในกำรบรหิำรงำนทีจ่ะท�ำให้องค์กรสำมำรถบรรลุวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยทีไ่ด้ก�ำหนดไว้  โดยมีกำรก�ำหนดเป็น
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate 
Governance) และมีกำรก�ำหนดให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณำกำร โดยอ้ำงองิ
ตำมมำตรฐำนสำกลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่ำงแพร่หลำยและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise 
Risk Management) เพื่อให้มีควำมชัดเจนในภำคปฏิบัติมำกขึ้น บริษัทฯได้มีกำรจัดท�ำกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับ
ผูบ้รหิำรและระดับผูป้ฏบิตักิำรของบรษิทั เพ่ือร่วมกนัประเมินควำมเสีย่ง/ปัญหำอุปสรรค ควำมไม่แน่นอนทีอ่ำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำน 
ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุกำรณ์ที่อำจท�ำให้องค์กรเสียโอกำสในเชิงธุรกิจ ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกสำเหตุทั้งภำยใน
และภำยนอกองค์กร โดยมีกำรก�ำหนดเป็นหลักกำรว่ำ หำกมีควำมเสีย่งหรอืภัยคุกคำมใดทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิไม่ให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนที่ก�ำหนดไว้ บริษัทจะต้องหำมำตรกำรและแนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยงตลอดจนบริหำรให้ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้นให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ 

 ในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงนั้น มีกำรก�ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ทบทวนควำมเป็นไปได้หรือโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงำน พร้อมกันนี้บริษัท พรีเมียร์ 
มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ยังได้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูงของ
บรษิทัเพ่ือท�ำหน้ำทีบ่รหิำรควำมเสีย่งในทกุด้ำนให้มีควำมเหมำะสม จำกนัน้จึงได้มอบหมำยให้คณะท�ำงำนด้ำนพัฒนำกระบวนงำนภำยใน  
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรระดับกลำงจำกแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อท�ำหน้ำที่ ติดตำม ดูแล วิเครำะห์กำรบริหำรควำมเสี่ยงของธุรกิจในระดับ
ปฏิบัติของแต่ละฝ่ำยงำน พร้อมกับกำรจัดท�ำแผนงำนสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒนำกำรด�ำเนินงำน ควบคุมติดตำมและประเมินผลกำร
ด�ำเนนิงำนตำมแผนบรหิำรควำมเสีย่งทำงธรุกจิทีส่�ำคัญ รวมทัง้กำรน�ำเสนอควำมคืบหน้ำและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตำม
ระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการบริษัท / 
 คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการผู้จัดการ
• คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
 ระบบงานเพื่อความยั่งยืน
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ทีมงานตรวจสอบภายใน
• ผู้จัดการฝ่าย / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย  / 
 ผู้จัดการแผนก
• ฝ่ายและแผนกต่างๆ

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

ส่งมอบคุณค่า อย่างมีคุณภาพ
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ความเสี่ยงระดับองค์กร     ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

ปฏิบัติการ

แผนกลยุทธ์

แผนระดับหน่วยงานปฏิบัติการ

ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง
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ห่วงโซ่
ธุรกิจของเรา

 บรษิทัมีนโยบำยกำรบรหิำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำซ่ึงพิจำรณำคุณค่ำร่วมในกระบวนกำรบรหิำรจัดกำรทกุขัน้ตอนของกำรส่งมอบ
คณุค่ำผลิตภัณฑ์เป็นกำรท�ำงำนร่วมกันของบริษัท บริษัท พรีเมยีร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  โดยให้ควำมส�ำคญัตั้งแต่
กำรคัดเลือกวัตถดิุบ จนกระทัง่จัดส่งสนิค้ำถงึมือผูบ้รโิภค เพ่ือเกดิประสทิธภิำพสงูสดุภำยใต้โครงกำรกำรจดัซ้ือวตัถดิุบหลักอย่ำงยัง่ยนื
และกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด IUU : illegal Unreported and Unregulated Fishing

ความใส่ใจคุณภาพ
ในการคัดเลือก

วัตถุดิบ

ความใส่ใจดูแล
ควบคุมคุณภาพใน

การผลิตสินค้า

ความใส่ใจคุณภาพ
ในการขนส่งสินค้า

ความใส่ใจคุณภาพ
ไปจนถึงมือ
ผู้บริโภค

ความใส่ใจส่งมอบ
คุณค่าให้ชุมชน 

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ผังแสดงขั้นตอนส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์
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โครงการ การจัดซื้อวัตถุดิบหลักอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
 เพื่อท�ำให้มั่นใจว่ำวัตถุดิบที่น�ำมำใช้ในกำรผลิตของบริษัทส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน 

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน
 เนื่องจำกบริษัท มีกำรใช้วัตถุดิบหลัก ที่มีกำรแปรรูปมำจำกทรัพยำกรทำงทะเล บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้มีกำรใช้
ประโยชน์จำกทรพัยำกรอย่ำงสมดุลและยัง่ยนื บรษิทัจึงน�ำแนวปฏบิตัติำมข้อก�ำหนด IUU : illegal Unreported and Unregulated Fishing  
มำปฏิบัติในเรื่องของกำรป้องกัน ยับยั้งและขจัดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม โดยอำศัยควำมร่วมมือ
จำกผู้ผลิต และผู้ส่งมอบของบริษัทให้ด�ำเนินท�ำกำรตรวจสอบระบบย้อนกลับ

แนวทางในการปฏิบัติ
 เพื่อให้กำรจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทสอดคล้องตำมระบบ IUU ในภำพรวมบริษัท ได้ด�ำเนินกำรดังนี้ 

  กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า
 ก่อนที่บริษัทจะท�ำกำรซ้ือขำยกับคู่ค้ำ ผู้ผลิตวัตถุดิบหลัก บริษัทจะท�ำกำรพิจำรณำรำยชื่อคู่ค้ำ จำกแหล่งที่น่ำเชื่อถือ และ                
ตรวจสอบประวัติของคู่ค้ำในกำรด�ำเนินกิจกำร ท�ำให้ได้รำยชื่อคู่ค้ำ ผู้ผลิตวัตถุดิบที่ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองในเบื้องต้น ก่อนซื้อขำย 
จำกนั้นคู่ค้ำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องส่งตัวอย่ำงเนื้อปลำบดแช่แข็ง (ซูรูมิ) มำเพื่อตรวจสอบตำมมำตรฐำนและมีกำรตอบแบบสอบถำม 
พร้อมทัง้ส่งเอกสำรทีเ่กีย่วข้องในด้ำนคุณภำพทกุรำยกำรตำมข้อก�ำหนด รวมถงึท�ำกำรตรวจสอบระบบย้อนกลับ ทัง้นีต้้องได้รบักำรตรวจ
ประเมินโรงงำนจนมั่นใจจึงจะได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยได้

  กระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบก่อนน�ามาใช้งาน
 ในกำรจัดซื้อวัตถุดิบเข้ำมำเพื่อผลิต ทำงบริษัทมีกำรตรวจสอบคุณภำพก่อนน�ำมำใช้งำนเพื่อควำมมั่นใจดังนี้ 

 1. บริษัทมีกำรตรวจสอบด้ำนกำยภำพ กำรทดสอบทำงประสำทสัมผัส กำรทดสอบควำมเหนียว โดยส่งตัวอย่ำงตรวจสอบ
ห้องปฏิบัติกำรภำยในบริษัท ทั้งในด้ำนเคมีและจุลชีววิทยำ รวมถึง ผู้ผลิตต้องมีเอกสำรผลวิเครำะห์ด้ำนคุณภำพและกำรรับรองกำรจับ
สัตว์น�้ำครอบคลุมทุกรุ่นที่ผลิต เช่นกรณีจับสัตว์น�้ำในประเทศจะต้องมีเอกสำร MCPD  : Marine Catch Purchasing Document และ
กรณีที่มีกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบรวมถึงเนื้อปลำบดแช่แข็ง (ซูริมิ) จำกต่ำงประเทศ ผู้ขำยต้องมีเอกสำร IMD: Imported Aquatic Animal 
Movement Document และ Catch Certificate เพื่อสอบทำนว่ำไม่น�ำปลำที่ผิดกฎระเบียบ IUU มำจ�ำหน่ำย

 2. บริษัทมีกำรตรวจสอบสำรปนเปื้อนที่อำจจะปนเปื้อนมำกับวัตถุดิบ รวมถึงกำรส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบเพ่ือยืนยันผล              
โดยห้องปฏิบัติกำรภำยนอกที่ได้รับกำรรับรองระบบมำตรฐำน ISO 17025 ทุกๆ ปี

 3. บริษัทได้พัฒนำวิธีกำรตรวจสอบคุณภำพของเนื้อปลำบดแช่แข็ง (ซูริมิ) ก่อนน�ำมำใช้งำน นอกเหนือจำกคุณภำพพื้นฐำน
ที่มีกำรตรวจวัดกันทั่วไป เช่น กำรพัฒนำวิธีกำรวัด/วิเครำะห์เรื่องควำมเหนียวและกำรสำมำรถในกำรขึ้นรูปแผ่น ก่อนน�ำมำผลิต ซึ่งจะ
ท�ำให้ทรำบข้อมูลระดับคุณภำพของวัตถุดิบก่อนน�ำมำใช้งำน นอกเหนือจำกนี้บริษัทได้ถ่ำยทอดวิธีกำรทดสอบที่พัฒนำขึ้นมำใหม่นี้            
เพื่อให้ผู้ผลิตเนื้อปลำบดแช่แข็ง (ซูริมิ) น�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้คุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของบริษัท

 4. เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจในด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำรและกำรด�ำเนนิกำรให้สอดคล้องตำมข้อก�ำหนด บรษิทัมีกำรตรวจ
ประเมินสถำนที่ผลิตตำมกรอบระบบ GMP&HACCP เพ่ือเป็นกำรประกันคุณภำพวัตถุดิบในเบื้องต้น รวมถึงจัดท�ำ Check List                
เพ่ิมเตมิ ท�ำกำรตรวจสอบระบบย้อนกลับและจ�ำนวนกำรรบัวตัถดิุบ จ�ำนวนทีผ่ลิตได้และมีกำรด�ำเนนิกำรตรวจโดยหน่วยงำนรบัรองจำก
ภำยนอก (Third Party)  โดยกำรตรวจประเมินโดยบริษัทและจำกหน่วยงำนภำยนอก ก�ำหนดอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทวนสอบควำม
ม่ันใจในระบบดังกล่ำวว่ำมีประสทิธภิำพ ในทกุๆ ปีบรษิทัมีกำรสรปุข้อมูลผลด้ำนคุณภำพของผูส่้งมอบ เพ่ือเป็นข้อมูลป้อนกลับให้กบัทำง
ผู้ผลิต ในกำรปรับปรุงคุณภำพของวัตถุดิบให้ ตรงกับควำมต้องกำรของบริษัทมำกที่สุด

เป้าหมาย (KPI)
 สำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจและปฏิบัติได้สอดคล้องตำมข้อก�ำหนดของ IUU จำกกำรตรวจโดยกรมประมง

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
 ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจทุกประกำร
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โดยมีการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมร้านค้ากว่า

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
หรือโมเดิร์นเทรด

ร้านค้าส่งและปลีก
แบบดั้งเดิม

ร้านค้าปลีกขนาดย่อม ธุรกิจต่างประเทศ

ซึ่งการด�าเนินกิจการของบริษัทได้มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่า
อย่างมีคุณภาพให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นมืออาชีพ

คู่ค้า

ท�าหน้าที่เยี่ยมเยียนร้านค้า
โดยตรงกว่า

แห่งอย่างสม่�าเสมอ

30,000
ด้วยทีมงานขายที่เข้มแข็งกว่า

คน200

แห่งทั่วประเทศ200,000

ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ผู้บริโภค

ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจก้าวหน้า

ธุรกิจยั่งยืนร่วมกันด้วยการส่งมอบคุณค่าอย่างมีคุณภาพ
 เพรำะ “คุณค่า” สำมำรถสร้ำงสรรค์ได้ตลอดกระบวนกำรของกำรด�ำเนินงำนระบบ Supply Chain Management จึงถูกน�ำ
มำใช้เพื่อสร้ำงประสิทธิภำพให้เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรจัดหำวัตถุดิบ กำรผลิตที่ทันสมัย และกำรตรวจสอบคุณภำพ
อย่ำงเข้มงวด รวมถึงระบบกำรจัดเก็บและกำรขนส่งสินค้ำที่มีควำมคล่องตัว รวดเร็ว ด้วยควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดจำก พนักงำน คู่ค้ำ 
ผู้ส่งมอบ ร้ำนค้ำ เพื่อให้มั่นใจว่ำ คุณค่ำที่ได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงสร้ำงสรรค์ตั้งแต่ต้นทำงจะถูกส่งมอบให้กับผู้บริโภค

 กำรน�ำเสนอสินค้ำและบริกำรที่เติมเต็มควำมต้องกำรของวิถีชีวิตในปัจจุบันและกำรกระจำยสินค้ำไปถึงมือผู้บริโภคอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ถือเป็นภำรกิจที่ส�ำคัญที่แสดงถึงควำมเป็น “มืออาชีพ” ของเรำ ด้วยช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยที่ครอบคลุมทั่วประเทศในรูป
แบบร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ ร้ำนสะดวกซื้อ จนถึงร้ำนค้ำปลีกที่ยังเป็นวิถีแห่งชุมชน เรำจึงมั่นใจว่ำ ส่งมอบทำงเลือกที่หลำกหลำยส�ำหรับ
ผู้ผลิตในกำรเข้ำถึงผู้บริโภคได้อย่ำงรวดเร็วจึงเป็นที่มำในกำรด�ำเนินโครงกำรส่งมอบคุณค่ำของกำรเข้ำถึง ดังนี้  

ความพึงพอใจคู่ค้า 

62.78%

ความพึงพอใจผู้บริโภค 

85.40%

ความพึงพอใจร้านค้า 

82.36%

ความพึงพอใจพนักงาน 

78.78%
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 ด้วยปณธิำนและควำมมุ่งม่ันในกำรด�ำเนนิธรุกจิทีใ่ห้ควำมส�ำคัญและควำมใส่ใจในกำรส่งเสรมิวถิชีวีติทีมี่คุณภำพและมีควำม
สุข เรำจึงมุ่งที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถน�ำเสนอ “คุณค่าที่แท้จริง” โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลำงด้วยควำมเอำใจใส่ตั้งแต่คัดเลือก
วัตถดิุบอย่ำงพิถีพิถนั ควบคุมทกุขัน้ตอนกำรผลิตอย่ำงมีประสทิธภิำพ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีอ่ร่อยมีคุณประโยชน์และสะดวกต่อผูบ้รโิภค
จึงเป็นที่มำในกำรด�ำเนินโครงกำรส่งมอบคุณค่ำของกำรใส่ใจ ดังนี้

 “โครงการสินค้าสดใหม่ 4 เดือน”  
 เพื่อส่งมอบสินค้ำที่มีคุณภำพ สดใหม่ เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้ำที่มีคุณภำพ และเกิดควำมพึงพอใจในสินค้ำหน้ำร้ำน
ที่พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคมีกำรหมุนเวียนให้สดใหม่เสมอ รวมถึงกำรบริหำรสินค้ำหน้ำร้ำนให้มีปริมำณที่เหมำะสม ลดปริมำณของเสีย 
ของคืน ซึง่ของเสยีทีล่ดได้ย่อมส่งผลถงึกำรลดมลภำวะ และ  ลดกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงฟุ่มเฟือย โครงกำรดังกล่ำวนี ้ทำงบรษิทั ได้ด�ำเนนิ
กำรมำอย่ำงต่อเนือ่งและได้มีกำรก�ำหนดตวัชีว้ดัควำมส�ำเรจ็ของโครงกำรเป็นอัตรำร้อยละ จำกจ�ำนวนสนิค้ำหลักในแต่ละตรำสนิค้ำทีข่ำย
ให้กับร้ำนค้ำทั้งหมดต้องอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินกว่ำ 4 เดือน ส�ำหรับเป้ำหมำยในปี 2560 นั้นได้ก�ำหนดไว้ต้องไม่ต�่ำกว่ำ 98% ปรำกฏผล
ตำมกรำฟที่แสดงไว้ข้ำงล่ำงนี้

เป้าหมาย (KPI)
 ต้องไม่ต�่ำกว่ำ 98%   

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
 ท�ำได้ 98.20%

กราฟแสดงสถิติค่าเฉลี่ยความสดใหม่ของสินค้าปี 2557 - 2560 
หมายเหตุ	: ข้อมูลสถิติโครงกำร สดใหม่ 4 เดือน ของสินค้ำจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น 

ค่าเฉลี่ยปี 2557

% ความสดใหม่ของสินค้า 4 เดือน

97.8

ค่าเฉลี่ยปี 2558

97.8

ค่าเฉลี่ยปี 2559

98.5

ค่าเฉลี่ยปี 2560

98.2

% ความสดใหม่ของสินค้า 4 เดือน
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การเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ

 บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด้ำนปรับปรุงพัฒนำระบบงำนและ
สำรสนเทศ ให้กำรด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงและเป้ำหมำยของบริษัท และในปี 2560 ได้ด�ำเนินผ่ำนโครงกำรดังนี้

การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์
 ระบบโลจิสติกส์มุ่งเน้นกำรจัดกำรด้ำนกำรตอบสนอง ( Supply ) ให้สอดรับกับควำมต้องกำร ( Demand ) ในรูปแบบต่ำงๆ 
เช่น วัสดุสิ่งของ สินค้ำ ระบบเอกสำร หรือแม้กระทั่งก�ำลังคน เป็นต้น ซึ่งกำรจัดกำรจำกจุดตั้งต้นไปยังจุดปลำยทำงจะพยำยำมให้กำร
เคลื่อนไหวเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดเวลำ หำกจ�ำเป็นต้องหยุดนิ่ง ก็ต้องหยุดน้อยครั้งที่สุด หรือหยุดเพียงระยะเวลำสั้นๆ เท่ำนั้น         
กำรไหลลื่นดังกล่ำวก่อให้เกิดประสิทธิภำพโดยรวมของธุรกิจ โดยเฉพำะด้ำนต้นทุน เพรำะกำรหยุดนิ่งแต่ละครั้งไม่ได้สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม        
ในทำงตรงข้ำมกลับสร้ำงค่ำใช้จ่ำยเพิ่มนั่นเอง

 กำรพัฒนำระบบงำนเพื่อควำมยั่งยืนในปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้มีกำรน�ำระบบสำรสนเทศ มำสนับสนุนและผสมผสำนกับหลักกำร        
ด้ำนโลจิสติกส์ดังกล่ำว ทั้งในงำนด้ำนเอกสำรและภำคปฏิบัติ ในชื่อโครงกำร Smart Office ซึ่งมีโครงกำรย่อย ดังนี้

 • กำรส่งสินค้ำจำกโรงงำนตรงไปยังศูนย์กระจำยสินค้ำของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน)
 • กำรขนถ่ำยสินค้ำจำกรถขนส่ง
 • กำรประมวลผลใบสั่งซื้อสินค้ำแบบอัตโนมัติ

การส่งสินค้าจากโรงงานตรงไปยังศูนย์กระจายสินค้าของ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
 เป็นโครงกำรร่วมมือระหว่ำงบรษิทั พรเีมียร์ มำร์เกต็ติง้ 
(มหำชน) ซ่ึงเป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยสนิค้ำ กบัโรงงำน บรษิทั พี.เอม.ฟูด จ�ำกดั 
ซ่ึงเป็นผู้ผลิตสินค้ำ ซึ่งได้เห็นโอกำสที่สำมำรถลดขั้นตอนในช่วง
กลำงของระบบโลจิสตกิส์ออกได้ กล่ำวคือ ลดกำรรบัสนิค้ำเข้ำพัก
และจัดเก็บในคลังสินค้ำก่อนจ่ำยสินค้ำนั้นออกเพ่ือน�ำไปส่งยัง
ปลำยทำง โดยให้โรงงำนน�ำสินค้ำดังกล่ำวไปส่งตรงยังศูนย์
กระจำยสินค้ำของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) แทน

 ประโยชน์ที่ได้จำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว คือ ลูกค้ำ
ได้รับสินค้ำที่สด ผลิตใหม่ และส่งตรงจำกโรงงำนไปเพื่อกระจำย
ต่อไปยังสำขำท�ำให้ผู้บริโภคได้ซ้ือสินค้ำที่อร่อย ดี มีคุณภำพ   
บรษิทัสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรน�ำสนิค้ำเข้ำจัดเกบ็ในคลังสนิค้ำ 
ลดค่ำระวำงสินค้ำและเบี้ยประกันภัย ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจ่ำย
สินค้ำ ลดค่ำขนส่ง ลดปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงของรถขนส่งและ
มลภำวะทำงอำกำศลง ลดกำรท�ำลำยสิง่แวดล้อมและกำรเกดิภำวะ
โลกร้อน  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรส่งสนิค้ำไปยงัศนูย์กระจำยสนิค้ำ
ในภำคอีสำน ซึ่งเดิมต้องส่งเข้ำคลังสินค้ำในกรุงเทพฯก่อนเดิน
ทำงย้อนกลบัเส้นทำงเดิมเพ่ือไปส่งทีศ่นูย์กระจำยสนิค้ำในภำคอีสำน 
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 โครงกำรดังกล่ำวนี้ได้เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่ปีพุทธศักรำช 2545 ซึ่ง บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) มีศูนย์กระจำยสินค้ำ
เพียงแห่งเดียว คือ ที่ อ.บำงบัวทอง จ.นนทบุรี จนปัจจุบันมีศูนย์กระจำยสินค้ำเพิ่มขึ้นรวม 8 แห่ง ทั้งนี้ยังด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อสร้ำงคุณประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมให้กับบริษัทคู่ค้ำและผู้บริโภค

การขนถ่ายสินค้าจากรถขนส่ง
 ได้มีกำรปรับรูปแบบกำรจัดเรียงสินค้ำที่ส่งจำกโรงงำนมำจัดวำงลงพำเลทก่อนน�ำเก็บเข้ำในคลังสินค้ำ โดยปรับวิธีกำรวำง
สินค้ำบนพำเลทซ่ึงเดิมต้องสลับรูปแบบกำรวำงสินค้ำแต่ละชั้นสลับไปมำทุกชั้นเพ่ือท�ำให้สินค้ำกล่องบนกดทับกล่องล่ำงซ่ึงจะลดปัญหำ
กำรเอียงของสินค้ำที่วำงบนพำเลท ไม่โค่นล้มง่ำยเวลำเคลื่อนย้ำยไปจัดเก็บหรือจ่ำยสินค้ำออก ไปเป็นกำรสลับทุกสองชั้นแทน ซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อกำรท�ำงำนโดยรวมเนื่องจำกมีปริมำณกำรรับจ่ำยสูงขึ้นโดยตลอด

 กำรปรับเปลี่ยนดังกล่ำวได้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรรับสินค้ำ จำกกำรที่สำมำรถลดเวลำกำรขนถ่ำยสินค้ำได้ประมำณ 50% 
ท�ำให้สำมำรถเพ่ิมจ�ำนวนเทีย่วรถทีเ่ข้ำมำส่งสนิค้ำ ทัง้นีใ้นกำรตรวจสอบกำรรบัสนิค้ำจำกกำรสัง่ซ้ือกส็ำมำรถจดัท�ำได้เรว็ขึน้ ส่งผลให้กำร
ประมวลผลในระบบสั่งซื้อสินค้ำรวดเร็วขึ้นตำม

การจัดส่งหลายทาง (ก่อน) การจัดส่งทางเดียว (หลัง)

ก่อน

หลัง

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 29

ธุรกิจก้าวหน้า • BUSINESS



การประมวลผลใบสั่งซื้อสินค้า (Sales Order) แบบอัตโนมัติ
 ในปี 2560 นี ้ได้มีกำรใช้ระบบสำรสนเทศช่วยประมวลผลใบสัง่ซ้ือสนิค้ำ (Sales Order) ดังกล่ำวทีพ่นกังำนขำยได้ส่งผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ต เข้ำสู่ระบบในแต่ละวันโดยจัดท�ำโปรแกรมตรวจสอบควำมถูกต้องของใบสั่งซ้ือสินค้ำ แทนขั้นตอนเดิมที่ต้องพิมพ์รำยงำน
ออกมำเพ่ือใช้ตรวจสอบควำมถูกต้องด้วยคน ซึ่งมีผลให้สำมำรถลดขั้นตอนกำรท�ำงำนได้ ลดปริมำณกำรใช้กระดำษลงได้ถึง 30%            
มีควำมถูกต้องแม่นย�ำเพ่ิมขึ้น สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของปริมำณงำนที่เพ่ิมขึ้นได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องเพ่ิมพนักงำน และยังส่งผลให้
สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรส่งมอบสินค้ำได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
 เป็นกำรน�ำเครื่องจักรที่ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีมำท�ำงำนร่วม บนพ้ืนฐำนของกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำในกำร
บริหำรจัดกำรกระบวนกำรผลิต เพ่ือกำรพัฒนำประสิทธิภำพสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมอย่ำงเต็มที่ก่อให้เกิดโอกำสทำงธุรกิจ รวมถึงส่งผลต่อ
กระบวนกำรประหยัดพลังงำนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 โดยน�ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรเชื่อมต่อข้อมูลกำรผลิตเข้ำด้วยกันเพ่ือน�ำข้อมูลเชิงลึกจำกกำรผลิตมำแสดงผล                  
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน สำมำรถคำดกำรควำมล้มเหลวได้อย่ำงแม่นย�ำและกระตุ้นกระบวนกำรบ�ำรุงรักษำแม้กระทั่งกำรจัดกำร 
ตวัเองเพ่ือตอบสนองต่อกำรหยดุชะงักในสำยกำรผลิต โครงกำรดังกล่ำวนี ้ทำงบรษิทั ได้ด�ำเนนิกำรและมีกำรก�ำหนดตวัชีว้ดัควำมส�ำเรจ็
ของโครงกำรดังนี้ 

 p เปลี่ยนเครื่องเป่าแห้งประสิทธิภาพสูง   p  เปลี่ยนเครื่องเป่าแห้งประสิทธิภาพสูง
  • สินค้ำหลังเป่ำแห้ง 90 %  • สินค้ำหลังเป่ำแห้ง 95 %
  • เพิ่มควำมสำมำรถในกำรผลิต 30%  • เพิ่มควำมสำมำรถในกำรผลิต 30% 

   p ติดตั้งเครื่องตรวจจับความสมบูรณ์ของการปิดผนึก p ติดตั้งติดตั้งเครื่องตรวจจับความสมบูรณ์ของการ
  ถุงและเครื่องตรวจจับการยิงรหัสสินค้าบนถุงเพาวช์  ปิดผนึกถุงและเครื่องตรวจจับการยิงรหัสสินค้าบน
  โดยใช้เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพ  ถุงเพาวช์โดยใช้เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพ
  • เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรผลิต = 10 กล่อง / คน / ชม.  • เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรผลิต = 12 กล่อง / คน / ชม.

   p การศึกษาเวลาและการเคลื่อนที่ p การศึกษาเวลาและการเคลื่อนที่
  • เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 10%  • เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 10%
  • เพิ่มพื้นที่กำรท�ำงำน   • เพิ่มพื้นที่กำรท�ำงำน 

 เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI)

ก่อน

หลัง
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 เป้าหมาย (KPI) ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI)

 p ระบบ โรงงานอัจฉริยะ & การหยุดท�างานอย่างมีสาเหตุ p ระบบ โรงงานอัจฉริยะ & การหยุดท�างานอย่างมีสาเหตุ
  • ดึงข้อมูลและสรุป รำยงำนผลได้จำกโปรแกรม  • ดึงข้อมูลและสรุป รำยงำนผลได้จำกโปรแกรม
  • ข้อมูลเป็น real time สำมำรถรู้ผลกำรปฏิบัติงำน  • ข้อมูลเป็น real time สำมำรถรู้ผลกำรปฏิบัติงำน  
 ได้ทันที ปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลำ    ได้ทันที ปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลำ

 p รายงานผลการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร p รายงานผลการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
  • (OEE - Overall Equipment Effectiveness)  • (OEE - Overall Equipment Effectiveness)

เปลี่ยนเครื่องเป่าแห้ง
ประสิทธิภาพสูง

ติดตั้งเครื่องตรวจจับ
ความสมบูรณ์ของการปิด
ผนึกถุงและเครื่องตรวจจับ

การยิงรหัสสินค้า
บนถุงเพาวช์โดยใช้เทคโนโลยี

กล้องถ่ายภาพ

การศึกษาเวลา
และการเคลื่อนที่

ระบบ 
โรงงานอัจฉริยะ 

& การหยุดท�างาน
อย่างมีสาเหตุ
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สร้างความส�าเร็จทางธุรกิจพร้อมกับ
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา”  
 บรษิทั พีเอ็ม เอสอี จ�ำกดั (PM SE) ซ่ึงเป็นหนึง่ในบรษิทั
ย่อยของบรษิทัพรเีมียร์มำร์เกต็ติง้ จ�ำกดั (มหำชน) ได้เริม่ต้นธรุกจิ
โดยเข้ำมำลงทุนใน บริษัท กรีนเนท เอสอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นกิจกำร
เพ่ือสังคม (Social Enterprise) ที่มีเป้ำหมำยหลักในกำรรักษำ
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม แก้ไขปัญหำและฟ้ืนฟูป่ำต้นน�ำ้
ที่เสื่อมสภำพ ในเขตพื้นที่อุทยำนแห่งชำติขุนแจ และอุทยำนแห่ง
ชำติล�ำน�้ำกก ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่ำต้นน�้ำแม่ลำว แม่สรวย แม่กรณ์ 
จังหวัดเชียงรำย โดยสร้ำงสรรค์โมเดลธุรกิจ ภำยใต้ชื่อโครงกำร 
กำแฟอินทรีย์รักษำป่ำ “มีวนา”  ที่ปลูกฝังให้เกษตรกรในพื้นที่ได้
มีส่วนร่วมฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ ด้วยกำรเพำะปลูกเกษตรอินทรีย์
ควบคู่ไปกับกำรรักษำผืนป่ำต้นน�้ำ ตลอดจนพัฒนำควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนในพ้ืนที่ โดยเลือกเพำะปลูกกล้ำกำแฟซ่ึงเป็นพืชที่มี
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นพืชที่ต้องกำรร่มเงำของไม้ใหญ่ใน
กำรเพำะปลูก จึงท�ำให้เกษตรกรสำมำรถปลูกกำแฟได้โดยไม่
จ�ำเป็นต้องท�ำลำย และบกุรกุผนืป่ำ ในทำงตรงข้ำม ต้องปลูกต้นไม้

ใหญ่เพ่ือเพ่ิมเตมิร่มเงำควำมอุดมสมบรูณ์ทำงระบบนเิวศแก่พ้ืนที่
เพำะปลูก อีกทั้งควบคุมกำรปลูกกำแฟด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ที่
ปรำศจำกสำรเคมีในทกุขัน้ตอนส่งผลให้ผลผลิตกำแฟอินทรย์ีทีไ่ด้
นั้นมีคุณภำพสูง และได้รับมำตรฐำนกำรรับรองเกษตรอินทรีย์ใน
ระดับสำกล ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2560 โครงกำร
กำแฟอินทรีย์รักษำป่ำ “มีวนำ” สำมำรถอนุรักษ์ และฟื ้นฟู
ทรัพยำกรป่ำไม้ได้ถงึ 9,250 ไร่ อีกทัง้ทำงโครงกำรฯ ยงัจะขยำย
กำรรกัษำและฟ้ีนฟูป่ำไม้เพ่ิมขึน้โดยมีเป้ำหมำยที ่20,000 ไร่ ภำยใน
ปี พ.ศ. 2569 อีกด้วย 

  การส่งเสริมรายได้เกษตรกร 
 นอกจำกกำรอนุรักษ์ และส่งเสริมกำรรักษำป่ำต้นน�้ำ
อย่ำงยั่งยืนแล้ว บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญเรื่องกำรค้ำที่ให้ผล
ตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม โดยรับซื้อ กำแฟจำกเกษตรกรในรำคำ
ที่เป็นธรรม ซ่ึงด�ำเนินงำนสอดคล้องกับองค์กรแฟร์เทรด (Fair 
Trade Organization) เพ่ือให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีรำยได้และ
สำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจำกนี้ยังสนับสนุนกำร
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้วยค่ำออร์แกนิคพรีเม่ียมและแฟร์เทรดพรีเม่ียม 
ให้กับเกษตรกรที่มีผลผลิตกำแฟอินทรีย์ตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด 
ในปี 2560 จำกกำรด�ำเนนิกำรของโครงกำรกำแฟอินทรย์ีรกัษำป่ำ 
“มีวนา” ส่งเสริมให้เกษตรกร มีรำยได้เพ่ิมจำกกำรเข้ำร่วม
โครงกำร 16.29%
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 และในขณะเดียวกันผู้บริโภค
กำแฟก็ได้รับประโยชน์จำกกำรบริโภค
กำแฟอินทรีย์ตรำ “มีวนา” ซึ่งเป็นกำแฟ
อินทรีย์แท้ 100% ที่มีคุณภำพ และ
รสชำติดี พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ ์ป ่ำต ้นน�้ ำและในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ได้
อย่ำงยั่งยืน ทุกคนในห่วงโซ่ธุรกิจนี้ได้
ประโยชน์ และได้มีส่วนร่วมในกำรสร้ำง
คุณค่ำสู่สังคมไปพร้อมๆกัน

 ทั้งนี้กำรที่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้น�ำเอำเปลือกกำแฟเชอรี่ที่แห้งแล้วไปใช้ในสวนกำแฟเพื่อเป็นกำรเพิ่มอินทรีย์วัตถุใน
ดินนั้นยังเท่ำกับเป็นกำรลดจ�ำนวนขยะที่เกิดจำกกำกกำแฟเชอรี่ได้อีกปีละประมำณ 60 - 90 ตัน

 •	 เรียนรู้วิธีกำรใช้ประโยชน์จำกเศษวัสดุเหลือใช้
 •	 ลดปัญหำขยะอินทรีย์
 •	 ลดต้นทุน
 •	 เพิ่มผลผลิตต่อไร่	และคุณภำพของผลผลิต
 •	 เพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพของปุ๋ยอินทรีย์
 •	 สร้ำงกำรมีส่วนร่วม	

 วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้

 •	 ปุ๋ยที่มีคุณภำพสูง
 •	 สำยพันธุ์จุลินทรีย์และไส้เดือนดินที่ผลิตปุ๋ย
	 	 ที่มีคุณภำพสูง	และมีประสิทธิภำพสูง
 •	 กระบวนกำรผลิตปุ๋ยที่มีคุณภำพ	
	 	 และประสิทธิภำพสูงในระยะเวลำสั้น

 ส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนในระยะยำวนัน้ บรษิทัมุ่งหวงัทีย่กระดับคุณภำพชวีติและสร้ำงรำยได้ทีย่ัง่ยนืให้กบัเกษตรกร หรอืผูผ้ลิต
สินค้ำเกษตรอินทรีย์ให้เติบโตด้วยกระบวนกำรบริหำรจัดกำรต้นทุน และกำรจัดจ�ำหน่ำยที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริมควำมต้องกำร
แก่ผู้บริโภคในตลำดสินค้ำอำหำรปลอดภัย เพื่อร่วมพัฒนำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ให้ก้ำวหน้ำ และขยำยวงกว้ำงอย่ำงยั่งยืน 

 นวัตกรรมทางสังคม
 โครงกำรกำแฟอินทรีย์รักษำป่ำ “มีวนา” มีกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกสิ่งที่เหลือจำกกำรผลิต และแปรรูปเปลือกกำแฟเชอรี่ โดยน�ำ
มำท�ำเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทำงสังคมที่ส่งผลให้พื้นที่ที่เพำะปลูกกำแฟอินทรีย์มีควำมอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น เกษตรกร
ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ กระบวนกำรพัฒนำกำรผลิต โดยมีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยดังนี้ 
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ธุรกิจก้าวหน้า • BUSINESS



 ในปี พ.ศ.2560 ปริมำณปุ๋ยหมักจำกกำกกำแฟเชอรี่ จำก 7 หมู่บ้ำน ในโครงกำร อันได้แก่ บ้ำนห้วยไคร้, บ้ำนขุนลำว, บ้ำน
ห้วยคุณพระ, บ้ำนร่มเย็น, บ้ำนผำแดงหลวง, บ้ำนใหม่พัฒนำ และบ้ำนดอยช้ำง สำมำรถผลิตปุ๋ยหมักได้รวมกันรำว 30 ตัน

  ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
 โครงกำรกำแฟอินทรีย์รักษำป่ำ “มีวนา”  ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดงำนด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมภำยใน
ชุมชน รณรงค์แกไ้ขปัญหำกำรบกุรุกท�ำลำยป่ำอนุรักษ์ในเขตพืน้ที่ตน้น�้ำแม่สรวย และปลกุจติส�ำนึกใหค้นในชุมชนตระหนักถงึคณุค่ำและ
หวงแหนทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม อันเป็นแหล่งท�ำกิน และที่อยู่อำศัยให้แก่ตนเอง และลูกหลำนในวันข้ำงหน้ำสืบไป 

 ดังนั้นจึงเป็นที่มำของโครงกำร “ปลูกป่ำในสวนกำแฟ” โดยมีกำรส่งเสริมให้น�ำกล้ำไม้มำปลูกในสวนกำแฟเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักกำร และมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ที่ก�ำหนดว่ำในสวนกำแฟอินทรีย์ จะต้องมีต้นไม้อื่นที่ให้ร่มเงำแก่ต้นกำแฟ ทั้งนี้เพื่อเสริมควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพแก่ป่ำ ส�ำหรับพันธุ์ไม้ที่น�ำมำปลูกนั้นประกอบด้วยพันธุ์ที่หลำกหลำยกว่ำ 45 สำยพันธุ์ รวมทั้งสิ้น 22,145 ต้น 
ยกตัวอย่ำงเช่น ต้นแมคคำเดเมีย อะโวคำโด แอปเปิลทรำยและต้นพีช เป็นต้น กำรด�ำเนินกำรในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น
ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไปในอนำคต
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การใช้พลังงานทดแทน
โดยการลงทุนติดตั้ง Solar Roof
เพื่อการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

วัตถุประสงค์
 เพ่ือใช้แผงเซลล์แสงอำทิตย์ โซล่ำรูฟ ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ใช้งำนส�ำหรับกระบวนกำรผลิตภำยในโรงงำน และอำคำร
ส�ำนักงำน ลดค่ำควำมต้องกำรพลังงำนสูงสุด และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำ

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน
 ณ ปัจจบุนั ควำมต้องกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมมีอย่ำงต่อเนือ่งและเพ่ิมมำกขึน้ ซึง่สวนทำงกบัปรมิำณเชือ้เพลิง
ที่ก�ำลังจะประสบภำวะขำดแคลนในอนำคต เชื้อเพลิงจำกซำกดึกด�ำบรรพ์ เช่น น�้ำมัน ก๊ำซธรรมชำติและถ่ำนหิน อำจหมดไปจำกโลก
ภำยในระยะเวลำไม่กีปี่ หำกยงัไม่มีกำรหำแหล่งพลังงำนเพ่ิมเตมิ และเชือ้เพลิงดังกล่ำวกส็ำมำรถสร้ำงปัญหำให้กบัโลกของเรำได้ เพรำะ
กำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิง หำกไม่มีกำรควบคุมที่ดี จะก่อให้เกิดมลพิษทำงอำกำศ ท�ำให้เกิดก๊ำซพิษต่ำงๆ ซึ่งล้วนแต่สร้ำงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น อำกำศเป็นพิษ และท�ำให้โลกร้อนขึ้น

 ทำงบริษัทจึงได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรใช้แหล่งพลังงำนทดแทนเพ่ือผลิตพลังงำนไฟฟ้ำแทนกำรใช้ไฟฟ้ำจำกกำรแหล่ง
ด้ังเดิม โดยกำรเลือกใช้กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำด้วย โซล่ำร์รฟู คุณประโยชน์ทีไ่ด้จำกกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำด้วยแสงอำทติย์นัน้มีมำกมำย 
เช่น แสงอำทิตย์เป็นพลังงำนที่มีอยู่แล้วในธรรมชำติ เป็นพลังงำนที่สะอำด ไม่สร้ำงมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งปัจจุบันได้รับควำมนิยม
แพร่หลำย และมีควำมคุ้มค่ำในแง่ของกำรลงทุนมำกขึ้น

 นอกเหนือจำกนี้ ประโยชน์โดยตรงที่บริษัทจะได้รับจำกกำรลงทุนติดตั้งโซล่ำร์รูฟ จะท�ำให้บริษัทสำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำ         
บำงส่วนได้ด้วยตนเอง แผงเซลล์แสงอำทติย์สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ตลอดเวลำทีมี่แสงอำทติย์ ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ไฟฟ้ำจำก
กำรไฟฟ้ำ ลดค่ำควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำสูงสุดในระหว่ำงวัน อีกทั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์บนหลังคำ ช่วยบังแสงอำทิตย์ที่ตกกระทบ
หลังคำ ช่วยลดควำมร้อนหลังคำ ลดกำรท�ำงำนของเครื่องปรับอำกำศได้อีกด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ
 บรษิทัมีกำรใช้พลังงำน ประเภทพลงังำนไฟฟ้ำ โดยซือ้ไฟฟ้ำมำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ�ำเภอนำดี เพ่ือน�ำมำช่วยในส่วนของ
เครือ่งจกัรหลกัและเครือ่งจักรสนบัสนนุในกำรผลิต, อุปกรณ์ภำยห้องเยน็, อุปกรณ์ส�ำหรบัสำธำรณปูโภคต่ำงๆ ไฟฟ้ำภำยในและภำยนอก
อำคำร โดยมีค่ำกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำสูงสุดอยู่ในช่วง 600 - 650 Kw และในทุกๆปี มีแนวโน้มควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น จำกกำร
ขยำยก�ำลังกำรผลิต และติดตั้งเครื่องจักรส�ำหรับรองรับกำรผลิตสินค้ำใหม่ 

 ในปี 2560 บริษัทได้เริ่มลงทุนติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ขนำด 25 Kw โดยด�ำเนินกำรติดตั้งที่หลังคำอำคำรผลิตโรงงำนมี
จ�ำนวนแผง PV Module รวมทั้งสิ้น 160 แผง ติดตั้งชุดอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ำ (SMA Inverter) จ�ำนวน 1 ชุด เชื่อมระบบไฟฟ้ำเข้ำ
กับตู้ควบคุมไฟฟ้ำในโรงงำน เม่ือไรที่มีแสงแดดก็จะใช้ไฟฟ้ำจำกโซล่ำเซลล์ส่งไปใช้งำนส�ำหรับเครื่องจักรในกำรผลิต ช่วยลดกำรใช้ไฟ
จำกกำรไฟฟ้ำ แต่ถ้ำเมื่อไรที่ไม่มีแสงแดด, ฝนตก หรือ แดดไม่ดี อินเวอร์เตอร์ก็จะใช้ไฟจำกกำรไฟฟ้ำมำจ่ำยแทนโดยอัตโนมัติ

 กำรควบคุมและตรวจติดตำมกำรท�ำงำนของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ จะผ่ำนโปรแกรมกำรท�ำงำน (Software) ที่เรียกว่ำ PV 
System Overview ซ่ึงจะสำมำรถแสดงผลปริมำณกระแสไฟฟ้ำที่ผลิตได้ตำมช่วงเวลำ แรงดันไฟฟ้ำ และแสดงปริมำณก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ ที่ลดลง รวมทั้งตรวจติดตำมควำมผิดปรกติของแผงโซล่ำร์หรือชุด Inverter ได้ส�ำหรับแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ขนำด 
25 Kw ทีบ่รษิทัได้ด�ำเนนิกำรตดิตัง้ไปแล้วนัน้ สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำได้จ�ำนวน 198.03 หน่วยต่อวนั และลดค่ำควำมต้องกำรพลังงำน
ไฟฟ้ำสูงสุด ได้ 25 Kw
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 ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้ขยำยผลกำรลงทุนโซล่ำร์รูฟ อีกจ�ำนวน 45 Kw ติดตั้งแผง PV Module  เพิ่มจ�ำนวน 288 แผง โดย
ด�ำเนินแล้วเสร็จในเดือน มกรำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ รวมขนำดของแผงโซล่ำร์ คิดเป็นขนำด 70 Kw ซึ่งจะท�ำให้สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ได้ จ�ำนวน 560 หน่วยต่อวัน

เป้าหมาย (KPI)
 แผงเซลล์แสงอำทิตย์ ผลิตกระแสไฟฟ้ำได้จ�ำนวน 200 หน่วย/วัน หรือ 73,000 หน่วย/ปี

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
 ผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ 198.03 หน่วย/วัน 72,282 หน่วย/ปี
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การป้องกันกลิ่นเพื่อสภาพแวดล้อม
ที่ดีต่อชุมชน

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อควบคุมป้องกันกลิ่นจำกระบวนกำรผลิตไม่ให้รบกวนชุมชน

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน
  ปัญหำเรื่องกล่ินที่เกิดจำกอุตสำหกรรมต่ำงๆ ยังคงเป็นปัญหำที่ส�ำคัญของโรงงำนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับชุมชน                 
กำรที่โรงงำนอุตสำหกรรมจะได้รับกำรยอมรับจำกชุมชนซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่ส�ำคัญ ต้องมีระบบกำรจัดจัดกำร       
สิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนทำงธุรกิจ รบกวนสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด 

  บริษัทย่อย (บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จ�ำกัด) ประกอบกิจกำรผลิตอำหำรส�ำเร็จรูป โรงงำนที่ตั้ง ล้อมรอบด้วยชุมชน 
โดยทำงผูบ้รหิำรได้มีนโยบำยให้ควำมส�ำคัญกบัระบบกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม จึงได้มีกำรส�ำรวจและประเมินควำมเสีย่งเพ่ือป้องกนัปัญหำ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะเรื่องกลิ่นคำวรบกวนชุมชน เพื่อท�ำให้โรงงำนและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่ำงยั่งยืน

แนวทางในการปฏิบัติ
 ในกระบวนกำรผลิตของโรงงำนมักจะก่อให้เกิดปัญหำเรื่องกล่ิน โดยทำงบริษัทฯ ได้มีกำรส�ำรวจและประเมินควำมเสี่ยง           
โดยจุดที่จะก่อให้เกิดปัญหำเรื่องกล่ินรบกวนชุมชนคือ กระบวนกำรนึ่งปลำ (Steaming) ซ่ึงเป็นตอนที่ส�ำคัญของกระบวนกำรผลิต          
เป็นกำรท�ำให้อำกำรสุกด้วยกำรใช้ควำม ร้อนจำกไอน�้ำ ควำมร้อนจำกไอน�้ำจะถูกถ่ำยเทไปยังผิวหน้ำของอำหำรด้วยกำรพำควำมร้อน 
และเข้ำสูภ่ำยในชัน้อำหำรด้วยกำรน�ำควำมร้อน ดังนัน้บรษิทัฯ จงึได้มีมำตรกำรแก้ไขโดยกำรควบคุมกลิน่ให้อยูใ่นพ้ืนทีท่ีก่�ำหนด กัน้ห้อง
ให้มิดชดิ และมีกำรตดิตัง้ระบบบ�ำบดัอำกำศเสยี (Wet Scrubber) กำรท�ำงำนของระบบบ�ำบดัอำกำศเสยีจะมีลกัษณะคือ อำกำศทีมี่กลิน่
จะเข้ำไปสมัผสักบัละอองน�ำ้ภำยในเครือ่งบ�ำบดั เม่ืออำกำศสมัผสักบัละอองน�ำ้ กล่ิน หรอืสิง่ปนเป้ือนจะถกูดักจับด้วยน�ำ้ ท�ำให้ไม่สำมำรถ
หลุดออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอกได้

เป้าหมาย (KPI)
 ไม่มีกำรร้องเรียนจำกชุมชน

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
 ไม่มีกำรร้องเรียนจำกชุมชน 
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ระบบถังบ�าบัดกลิ่น
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พนักงานมั่นคง
PEOPLE

ภำยใต้กำรด�ำเนินงำน	บริษัท	พรีเมียร์	มำร์เก็ตติ้ง	จ�ำกัด	(มหำชน)	
และบรษิทัย่อย	ได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรดแูลพนกังำน	โดยในปี	2560	
ด�ำเนินผ่ำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ	ดังนี้

 •	 ปลูกจิตส�ำนึก	ส่งเสริมกำรลงมือท�ำในหมู่พนักงำน
 •	 กำรให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำนและกำรดูแลด้ำน
	 	 สิทธิมนุษยชน
 •	 กำรพัฒนำพนักงำน
 •	 สร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขให้พนักงำน
 •	 25	ปี	กับสหกรณ์ออมทรัพย์	เติบโตคู่ไปกับกำรออม
	 	 ของพนักงำน
 •	 กำรส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย



ปลูกจิตส�านึก 
ส่งเสริมการลงมือท�าในหมู่พนักงาน

 บริษัทและกลุ่มบริษัทฯ ตั้งใจที่จะปลูกฝังและพัฒนำพนักงำนของเรำให้มีจิตส�ำนึกของ Active Citizen หรือพลเมืองที่มี           
ส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม อันมีคุณลักษณะของคนที่มี ควำมรับผิดชอบ มีส�ำนึกเพื่อส่วนรวม ไม่เพิกเฉยต่อปัญหำสังคมรอบตัว อันจะเป็น      
ผูท้ีจ่ะเป็นฟันเฟืองส�ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำสงัคมต่ำงๆ อย่ำงมีประสทิธภิำพ บรษิทัจึงส่งเสรมิให้พนกังำนมีส่วนร่วมกบักำรกลไกต่ำงๆ 
เหล่ำนี้

 ด้วยตระหนักว่ำกำรเปลี่ยนแปลงในสังคมจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจำกจิตส�ำนึกที่ดีของพนักงำน เพรำะพนักงำนคือกลไกส�ำคัญ
ที่จะผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจำกระดับบุคคลสู่กำรเปลี่ยนแปลงในระดับธุรกิจ และระดับสังคม 

 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จึงได้จัดตั้งคณะท�ำงำนประกอบด้วยตัวแทนของพนักงำนจำกทุกสำยธุรกิจในกลุ่มบริษัทโดยคณะท�ำงำน
นี้มีพันธกิจในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตส�ำนึกของพนักงำน อันเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยสู่ควำมยั่งยืน 4 ด้ำน อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม 
สังคม ธรรมำภิบำล และควำมอยู่ดีมีสุขของพนักงำน ภำยใต้ชื่อ “คณะท�ำงำนคุณค่ำหลัก”

บทบาทหน้าคณะท�างานคุณค่าหลัก
 • ร่วมคิด สร้ำงสรรค์ และวำงแผนด้ำนนโยบำย โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ด้ำนคุณค่ำหลัก เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำง 

บูรณำกำรและยั่งยืน  
 • ส่งเสริมผลักดันในเชิงนโยบำยและประสำนงำนกับคณะท�ำงำนในแต่ละบริษัทผ่ำนกำรผสำนควำมรู้ควำมสำมำรถ              

ร่วมคิดร่วมสร้ำงในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงำน องค์กร และสังคม 
 • ด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยและแผนงำนทีก่�ำหนดไว้ ผ่ำนกำรสร้ำงประสบกำรณ์แลกเปล่ียนเรยีนรูร่้วมกนัระหว่ำง คณะท�ำงำน 

และทุกส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง 

คณะท�างานคุณค่าหลัก

ปัจจัยสู่ความยั่งยืน 4 ด้าน

ธรรมาภิบาล

พนักงาน

สิ่งแวดล้อมสังคม
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 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

 คณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในกำรปลูกจิตส�ำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง ยั่งยืน ประหยัด
พลังงำน รวมถึงกำรคิดวิธีกำรท�ำงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนถึงกำรน�ำพำองค์กรสู่กำรเป็นองค์กรสีเขียวต่อไปในอนำคต 

การด�าเนินงานปี 2560

กิจกรรมศึกษาดูงาน

ตลาดนัดสีเขียวเพื่อ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

Newsletter เล่าข่าว
ด้านสิ่งแวดล้อม

เพิ่มการใช้พลังงาน
ทางเลือก

• เรียนรู้กำรปฏิบัติด้ำน
 สิ่งแวดล้อมที่ประสบ
 ควำมส�ำเร็จภำยในกลุ่ม
 บริษัทพรีเมียร์ 

• ให้ทุกบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์ 
 เห็นควำมส�ำคัญในกำรเพิ่ม
 สัดส่วนกำรจัดซื้อผลิตภัณฑ์
 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่ำง
 กำรด�ำเนินกำรด้ำน
 สิ่งแวดล้อมที่ประสบ
 ควำมส�ำเร็จภำยในกลุ่ม
 บริษัทพรีเมียร์

• น�ำเกร็ดควำมรู้ในกำร
 บริหำรงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
 ของบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์
 มำถ่ำยทอดผ่ำนสื่อ 
 ประชำสัมพันธ์ของกลุ่ม
 พรีเมียร์

• ส่งเสริมกำรใช้พลังงำน
 ทำงเลือก 

• ส่งตัวแทนบริษัทดูงำนด้ำน
 สิ่งแวดล้อมของบริษัทใน
 กลุ่มพรีเมียร์
• จัดเวทีแลกเปลี่ยน
 ประสบกำรณ์ด้ำน
 สิง่แวดล้อมระหว่ำงผูเ้ข้ำร่วม 
 งำน และองค์กรทีไ่ปเยีย่มชม
• จัดวันนัดพบผู้ขำย
 ผลิตภัณฑ์ด้ำนสิ่งแวดล้อม
 กับตัวแทนหน่วยงำนจัดซื้อ
 ของบริษัท
• จัดท�ำ Facebook Page 
 Premier Go Green
• มีผู้รับผิดชอบคัดเลือก
 เนื้อหำที่เป็นประโยชน์
 น�ำมำลงในเพจ
• จัดทีมส�ำรวจและสัมภำษณ์
 องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติด้ำน
 สิ่งแวดล้อมที่ดี
• น�ำมำเล่ำข่ำวผ่ำน 
 Newsletter

• ขยำยผลกำรติดตั้ง 
 Solar Roof ของบริษัท
 ในกลุ่มพรีเมียร์ 

• กำรน�ำควำมรู้ไปต่อยอด
 กำรปฏิบัติภำยในองค์กร
• กำรผสำนควำมรู้และควำม
 สำมำรถเพื่อร่วมคิดร่วม
 สร้ำงภำยในกลุ่มบริษัท

 
• เพิ่มสัดส่วนกำรใช้
 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม

• พนักงำนได้รับข้อมูลที่เป็น
 ประโยชน์รวมทั้งกิจกรรม
 ด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยใน
 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

• พนักงำนได้รับทรำบ
 แนวกำรปฏิบัติที่ดีด้ำน
 สิ่งแวดล้อม
• กำรขยำยผลเพื่อน�ำไปสู่
 กำรปฏิบัติของสำยธุรกิจ
 อื่นๆ
• ประหยัดกำรใช้ไฟฟ้ำและ
 ลดควำมต้องกำรพลังงำน
 ไฟฟ้ำสูงสุด
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 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

 คณะท�างานด้านสังคม มีพันธกจิในกำรปลูกจิตส�ำนกึด้ำนกำรสร้ำงควำมอยูดี่มีสขุ ลดควำมเหล่ือมล�ำ้ในสงัคม ให้แก่พนกังำน 
โดยอำศัยกำรต่อยอดจำกงำนทำงสังคมของกลุ่มบริษัท โดยในปีที่ผ่ำนมำได้จับประเด็นเรื่องกำรจ้ำงงำนคนพิกำร กำรศึกษำของเด็ก   
ด้อยโอกำส จัดกำรรณรงค์สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนไม่ว่ำจะเป็นกำรสนับสนุนเงินบริจำคหรือกำรเป็นอำสำสมัครท�ำงำนให้กับ
มูลนิธิหรือโครงกำรทำงสังคมต่ำงๆเป็นกำรเปิดมุมมองทำงเลือกใหม่ๆในกำรสนับสนุนงำนทำงสังคมให้กับพนักงำน

การด�าเนินงานปี 2560

เดินวิ่งส่งน้องเรียน
ครั้งที่ 3

กิจกรรม Appreciation 
Week สัปดาห์แห่งการ
ขอบคุณ

ร่วมระดมทุนให้กับ
โครงการร้อยพลังการ
ศึกษา

• สร้ำงควำมเชื่อมโยงและ
 สนับสนุนกิจกรรมกำรระดม
 ทุนกำรศึกษำให้กับ
 เด็กนักเรียนด้อยโอกำสใน
 มูลนิธิยุวพัฒน์

• เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนเกิด
 กำรให้ และสร้ำงสังคมของ
 กำรแบ่งปันกับกลุ่มบุคลำกร 
 outsource ที่ท�ำหน้ำที่ในกำร
 ดูแลควำมเรียบร้อยสถำน
 ประกอบกำรในทุกพื้นที่กำร
 ด�ำเนินกำรของกลุ่มบริษัท
 พรีเมียร์ โดยใช้ช่วงเวลำ 
 Festive Season เดือน
 ธันวำคม 2560 ในกำรจัด
 กิจกรรม ระหว่ำงวันที่ 
 13 ธันวำคม 2560 ถึง 
 12 มกรำคม 2561

• เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำ
 คุณภำพกำรศึกษำให้กับ
 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
 ร้อยพลังกำรศึกษำ เพื่อให้
 เด็กยำกไร้ได้มีโอกำสทำง
 กำรศึกษำ 3 ด้ำน คือ 
 1. กำรเข้ำถึงทุนกำรศึกษำ 
 2. เข้ำถึงคุณภำพกำรเรียนรู้
 และ 3. เข้ำถึงทักษะชีวิต

• ตัวแทนคณะสังคมร่วมท�ำ
 หน้ำที่ผลักดันและเป็นอีกหนึ่ง
 ช่องทำงในกำรสร้ำงกำรมี
 ส่วนร่วม เผยแพร่ประชำสมัพันธ์ 
 กิจกรรมกับพนักงำนและคู่ค้ำ

• สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับ
 พนักงำนในองค์กรผ่ำน 
 2 วิธีกำรคือ
 1. เชิญชวนให้ของขวัญ ของ
  ฝำกหรือสิ่งของแทนน�้ำใจ
  ตำมควำมเหมำะสมใน
  ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2561
 2. แสดงควำมขอบคุณด้วย
  กำรติดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็น
  ตัวแทนค�ำขอบคุณบนสื่อ 
  standee ทีต่ดิตัง้ครอบคลุม 
  ทุกสถำนประกอบกำร

• จัดกิจกรรมจ�ำหน่ำยลูกโป่ง
 เพื่อระดมทุนในงำนเลี้ยง
 สังสรรค์ปีใหม่ของกลุ่ม
 บริษัทพรีเมียร์วันที่ 15 
 ธันวำคม 2560 โดยรำยได้
 ทั้งหมดมอบให้กับโครงกำร
 ร้อยพลังกำรศึกษำ

• เกิดควำมเชื่อมโยงกำรมีส่วน
 ร่วมกำรระดมทุนโดยรำยได้
 หลังหักค่ำใช้จ่ำยเป็นเงิน 
 1,398,729 บำท เท่ำกับ 
 200 ทุนกำรศึกษำ

• พนักงำนมีส่วนร่วมในส่วน
 กิจกรรมในกำรมอบของขวัญ
 ให้กับบุคลำกร outsource 
 ทั้งเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
 ปลอดภัย แม่บ้ำน คนสวน 
 รวมถึงช่ำงดูแลอำคำร และ
 มีส่วนร่วมกับกิจกรรมกำร
 ติดสติ๊กเกอร์แสดงควำม
 ขอบคุณ 
• บุคลำกร outsource เกิด
 ก�ำลังใจและมีสัมพันธ์ที่ดีกับ
 พนกังำนในองค์กรครอบคลมุ
 ทุกพื้นที่

• พนักงำนและผู้บริหำรมีส่วน
 ร่วมในกำรส่งเสริมคุณภำพ
 กำรศึกษำด้วยกำรระดมทุน
 เป็นเงินจ�ำนวน 24,400 บำท 

• พนักงำนเกิดควำมตระหนัก
 และมีส่วนร่วมในกำรแก้ไข
 ปัญหำกำรศึกษำผ่ำนกลไก
 กำรมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม
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 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

 คณะท�างานด้านธรรมาภิบาล มีพันธกิจในกำรส่งเสริม ปลูกฝังเรื่องควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลในองค์กร  ก�ำหนด
กระบวนกำรสื่อสำรและแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนให้พนักงำนได้รับทรำบและยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น

 คณะท�างานด้านอยู่ดมีสุีข มีพันธกจิในกำรส่งเสรมิสขุภำวะของพนกังำน กระตุน้ให้พนกังำนเลอืกวถิกีำรใช้ชวีติอย่ำงมีคุณภำพ
เพื่อสุขภำพที่ดี ห่ำงไกลโรคภัย อำทิ กำรส่งเสริมให้เลือกรับประทำนอำหำรที่ดีมีประโยชน์ ส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำย รณรงค์เรื่องควำม
ปลอดภัยในชีวิตประจ�ำวัน นอกจำกนี้คณะท�ำงำนยังตั้งเป้ำหมำยให้พนักงำนสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ทั้งใน
ด้ำนกำรจัดกำรหนี้สิน และด้ำนกำรลงทุนให้สินทรัพย์งอกเงยอย่ำงยั่งยืน เป็นต้น

การด�าเนินงานปี 2560

โครงการกินผักผลไม้ดี 
400 กรัม 

โครงการสถานที่รับดูแล
บุตรพนักงาน

• เพื่อส่งเสริมกำรเลือก
 รับประทำนอำหำรผักผลไม้
 อย่ำงเพียงพอและถูกต้อง 
 รวมถึงกำรดูแลท�ำควำม
 สะอำดผักและผลไม้ 
 เพื่อควำมสะอำดและ
 ถูกสุขอนำมัย

• ลดภำระกับพนักงำนในกำร
 จัดหำคนดูแลรับส่งบุตร
 ในช่วงเวลำท�ำงำน

• แคมเปญกำรสื่อสำรเรื่อง
 โภชนำกำร
• Workshop กำรท�ำอำหำร
 ด้วยผัก
• นิทรรศกำรออกร้ำน
• Workshop กำรท�ำควำม
 สะอำดผักและผลไม้ที่ถูกวิธี

• จัดท�ำแบบส�ำรวจข้อมูลและ
 ควำมต้องกำรของพนักงำน
• จัดสถำนที่รับดูแลบุตร
 พนักงำนในสถำนที่ท�ำงำน
 ทั้งหลังเลิกเรียนและในช่วง
 เวลำปิดเทอม

• กำรเลือกรับประทำนอำหำร
 ที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย
• พนักงำนมีควำมรู้ในกำร
 ท�ำควำมสะอำดผักและผลไม้
 อย่ำงถูกวิธี

• พนักงำนและครอบครัวมี
 คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภำระ
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบุตร
 กำรด�ำเนินงำนปี 2560
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ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 ในฐำนะที่เรำเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต           
(Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption : CAC) บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรประกอบธรุกจิบนพ้ืนฐำนธรรมำภิบำล
อันดี มีควำมรับผิดชอบและควำมโปร่งใส รวมถึงต้องเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำสู่ธุรกิจ พนักงำน และสังคมไปพร้อมๆ กัน ในเดือนกันยำยน 
2560 บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงำนสัมมนำวันต่อต้ำนคอร์รัปชัน ภำยใต้แนวคิด "รัฐบาลใหม่! คอร์รัปช่ันเก่า?" ณ โรงแรม           
เซ็นทำรำ แกรด์และบำงกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรลัเวลิด์ กรงุเทพฯ โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้สงัคมไทยและประชำชนได้ตระหนกัว่ำ 
ในอนำคตกำรที่เรำจะมีรัฐบำลที่ดี ไม่ท�ำให้ประชำชนผิดหวัง ไม่โกงกินหรือใช้อ�ำนำจรัฐโดยเห็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องนั้น           
จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่คนไทยต้องแสดงเจตนำรมณ์ร่วมกันเพ่ือให้มีกำรขับเคล่ือนมำตรำกำรแก้ไขปัญหำคอร์รัปชันที่จ�ำเป็นให้ส�ำเร็จ รวมถึง
แนวทำงที่จะท�ำให้ประชำชนสำมำรถรู้เท่ำทันเพื่อกำรตัดสินใจเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชำติร่วมกัน โดยภำรกิจเหล่ำนี้จะต้องเข้มข้น
และ ต่อเนื่องกันในทุกๆ รัฐบำล 

ร่วมลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ผ่านการส่งเสริมจ้างงานคนพิการ
 ด้วยมุ่งหวังที่จะลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคมให้กับคนพิกำร บริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงให้กำรสนับสนุนและผลักดัน
กำรจ้ำงงำนคนพิกำรอย่ำงเตม็ที ่เรำส่งเสรมิให้เกดิกำรลงมือท�ำและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมอย่ำงจรงิจงัของผูมี้ส่วนได้เสยี อันได้แก่พนกังำน 
คู่ค้ำและลูกค้ำ บรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัจึงเดินหน้ำอย่ำงต่อเนือ่งกบั “โครงการจ้างงานคนพิการ” โดยควำมร่วมมือกบัโครงกำรร้อยพลงั
เปลีย่นประเทศและมูลนธินิวตักรรมทำงสงัคม จัดงำน “เปล่ียนการจ่าย สู่การจ้าง ลดความเหล่ือมล�า้ เพือ่เป้าหมายของการพฒันาทีย่ั่งยืน” 
เป็นครั้งที่ 3 โดยมีเป้ำหมำยในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของคนพิกำรอย่ำงย่ังยืน โดยสนับสนุนให้เกิดกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเพื่อท�ำงำน
สำธำรณะประโยชน์ในชุมชนของตน ด้วยวิธีนี้คนพิกำรที่สำมำรถท�ำงำนได้จะได้ประกอบอำชีพมีรำยได้ พ่ึงพำตัวเอง ลดภำระให้กับ
ครอบครัว นอกจำกนั้นคนพิกำรยังเกิดควำมภำคภูมิใจในตัวเอง สำมำรถใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ปีนี้เรำมุ่งหวังให้เกิดกำรเปล่ียนจำก       
กำรจ่ำยเงินเข้ำกองทนุให้ผูพิ้กำรเป็นกำรจ้ำงงำนผูพิ้กำรแทนให้มำกขึน้ โดยท�ำหน้ำทีเ่ป็นตวักลำงระหว่ำงมูลนธินิวตักรรมทำงสงัคมกบั
เครือข่ำยทำงธุรกิจของบริษัทฯ โดยเชิญชวนให้บริษัทคู่ค้ำ ลูกค้ำมำร่วมงำนเพื่อท�ำควำมเข้ำใจให้ถูกต้อง ครบถ้วนเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน
คนพิกำร รวมทัง้เป็นเวทใีห้บรษิทัต่ำงๆ ทีม่ำร่วมงำนสำมำรถจ้ำงงำนผูพิ้กำรตำมควำมต้องกำรจำกหน่วยงำนทีมี่ผูพิ้กำรอยูใ่นเครอืข่ำย
ได้ทันทีในงำน
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 ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทที่เป็นคู่ค้ำและลูกค้ำของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่มำร่วมงำนทั้งสิ้น 32 องค์กร ก่อให้เกิดกำร
จ้ำงงำนคนพิกำรเพิ่มขึ้นในกลุ่มบริษัทคู่ค้ำลูกค้ำรวมกว่ำ 54 อัตรำ 

สร้าง Active Citizen พลเมืองผู้มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม   
 “คนไทยขอมือหน่อย” งำนที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมุ่งหวังจะเป็นพื้นที่ในกำรสร้ำงพลเมืองผู้มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม พลเมืองที่มีควำม
รับผิดชอบและไม่เพิกเฉยต่อปัญหำต่ำงๆทำงสังคม งำนคนไทยขอมือหน่อย ท�ำหน้ำที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมองค์กรและโครงกำรทำง
สงัคม เพ่ือให้ประชำชนทัว่ไปและพนกังำนของกลุม่บรษิทัฯ ได้มีจดุเริม่ต้นในกำรลงมือท�ำ โดยกำรเลอืกมีส่วนร่วมกบัโครงกำรหรอืองค์กร
ที่ตนเองสนใจในรูปแบบต่ำงๆ      

 งำนคนไทยขอมือหน่อยทัง้ 3 ครัง้ทีผ่่ำนมำได้รบัควำมร่วมมือทัง้จำกภำคีทำงสงัคมและประชำชนทัว่ไปเป็นอย่ำงดี ในปี 2560 
เพื่อต่อยอดและขยำยผลสู่วงกว้ำงให้ประชำชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมได้มำกยิ่งขึ้นนั้น จึงมีกำรปรับรูปแบบงำนและเปลี่ยนชื่อ
งำนเป็น “Good Society Expo : เทศกาลท�าดีหวังผล” ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อคนไทยและร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ โดยจัดงำนขึ้นที่
ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรลัเวลิด์ ซึง่ได้รบัควำมสนใจและผลตอบรบัทีเ่หนอืควำมคำดหมำย เกดิควำมร่วมมือจำกทกุภำคส่วนทัง้ภำคีภำคสงัคม
กว่ำ 80 องค์กร ภำคีภำคธรุกจิกว่ำ 15 องค์กร และภำคตลำดทนุกว่ำ 20 องค์กร มีกำรเชญิชวนประชำชนมำช่วยกนัยกระดับกำรท�ำควำม
ดีสู่กำรลงทุนทำงสังคมที่หวังผลได้มำกกว่ำกำรบริจำคเงิน เพื่อให้ผู้มำร่วมงำนได้รู้จักกำรลงทุนด้วยทุนมนุษย์ ทุนควำมรู้ ทุนเครือข่ำย 
ทุนเวลำ ฯลฯ 
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 โดยบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีบทบำทส�ำคัญในกำรร่วมขยำยผล สร้ำงกำรมีส่วนร่วมใน
วงกว้ำงโดยกำร เชญิชวนพันธมิตรทำงธรุกจิและผูมี้ส่วนได้เสยีอ่ืนๆ เข้ำมำร่วมเรยีนรูแ้ละท�ำควำมรูจั้กกบัโครงกำรทำงสงัคมในประเด็น
ที่ตรงกับควำมสนใจของแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมต่อระหว่ำงองค์กรทำงสังคมและภำคธุรกิจในกำรแก้ปัญหำสังคม โดยมีกำร
ก�ำหนดเป้ำหมำยวดัผลควำมส�ำเรจ็เป็นทนุประเภทต่ำงๆ ทีจ่ะมีกำรตดิตำมผลทัง้ระยะสัน้และระยะยำว เพ่ือน�ำควำมส�ำเรจ็มำสือ่สำรและ
เผยแพร่ต่อสำธำรณชนต่อไป โดยเรำคำดหวังให้เกิดกำรลงทุนทำงสังคมอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต และเกิดกำรขยำยผลของโครงกำร       
ทำงสังคมเหล่ำนั้น เพื่อสร้ำงผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมร่วมกัน

 นอกจำกนีเ้รำยงัได้เหน็พลงัของชำวพรเีมียร์กว่ำ 200 ชวีติทีม่ำร่วมท�ำงำนในหน้ำทีต่่ำงๆ อำท ิกำรเป็นอำสำสมัครช่วยด�ำเนนิงำน 
อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนที่มำร่วมงำน กำรให้ควำมรู้กับเยำวชนเกี่ยวกับประเด็นทำงสังคมต่ำงๆ กำรเชื่อมต่อและแนะน�ำ
โครงกำรทำงสงัคมกบัองค์กรทำงธรุกจิทีม่ำร่วมงำน เป็นต้น สิง่เหล่ำนีต้รงกบันโยบำยทีเ่รำตัง้ใจจะปลูกฝังจิตส�ำนกึของควำมรบัผดิชอบ
และกำรเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมให้อยู่ในตัวพนักงำนตลอดไป

 ในสภำวะแวดล้อมทำงสงัคมทีก่�ำลังเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเรว็ คนในสงัคมต่ำงเผชญิหน้ำกบัควำมท้ำทำยใหม่ๆ อำท ิกำรเข้ำสู่
สังคมผู้สูงอำยุ ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม ปัญหำด้ำนสุขภำพ บริษัทฯตระหนักดีในบทบำทหน้ำที่ของภำคธุรกิจ ที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบดูแล
คนในสังคมด้วยกำรน�ำเสนอทำงออกหรือวิธีรับมือกับปัญหำเหล่ำนั้นด้วยนวัตกรรมของสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ

 บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยมุ่งเน้นกำรพัฒนำฟันเฟืองส�ำคัญคือพนักงำน ด้วยกำรพัฒนำ
ศกัยภำพและเพ่ิมพูนควำมรูใ้ห้กบัพนกังำนในองค์กร ผ่ำนเครือ่งมือและกจิกรรมต่ำงๆ เพ่ือทีพ่นกังำนจะสำมำรถร่วมกนัขบัเคล่ือนองค์กร
ให้ก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กรนวัตกรรม ดังตัวอย่ำงของโปรแกรม InnoLeader โปรแกรมเพื่อกำรพัฒนำผู้น�ำด้ำนนวัตกรรม โดยใช้เวลำ      
ฝึกอบรม 7 เดือน โปรแกรมนี้เป็นแผนกำรพัฒนำบุคลำกรและองค์กรระยะยำว ซ่ึงถูกพัฒนำและออกแบบหลักสูตรโดยสถำบัน                  
The Institute for Knowledge  and  Innovation  South-East Asia  Bangkok University (IKI - SEA) สถำบันที่มีควำมเชี่ยวชำญ
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กำรบรหิำรจัดกำรด้ำนนวตักรรมและองค์ควำมรู ้รวมถงึมีข้อมูลงำนวจัิย ผนวกกบัประสบกำรณ์เชงิลกึทำงธรุกจิ  อีกทัง้เป็นผูใ้ห้ค�ำปรกึษำ
แก่องค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนในประเทศและประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 โปรแกรมนี้จะเป็นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติจริง ผ่ำนกำรวำงกลยุทธ์และพัฒนำธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน  
มุ่งเน้นกำรพัฒนำและปลูกฝังกำรเป็นผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์สำมำรถพัฒนำสินค้ำและบริกำร คิดริเริ่มหรือต่อยอดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ       
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือน�ำไปสู่กำรสร้ำงโอกำสใหม่ๆ ให้กับองค์กรและธุรกิจ         
เพื่อผลักดันองค์กรสู่ควำมส�ำเร็จร่วมกันอย่ำงยั่งยืนในอนำคต

 โครงกำรพัฒนำผูบ้รหิำรกลุ่มบรษิทัพรเีมียร์ (Executive 
Development Program) โครงกำรทีจั่ดขึน้เพ่ือสร้ำงควำมพร้อม
ด้ำนทรพัยำกรบคุคลในระดับผูบ้รหิำรของกลุม่บรษิทัฯให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และศักยภำพที่สอดคล้องกับคุณค่ำหลัก แนวคิด
และนโยบำยของกลุ่มบรษิทัพรเีมียร์ ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 2 เดือน 
โดยวิทยำกร นักวิจัย และผู้เชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ เพ่ือให้              
ผูบ้รหิำรมีควำมรูค้วำมเข้ำใจในทฤษฏีกำรสร้ำงควำมยัง่ยนืทำงธรุกจิ
โดยใช้หลักกำรสร้ำงคุณค่ำร่วม (CSV) สำมำรถวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำมำรถ             
คิดวิเครำะห์ป ัญหำทำงสังคมและน�ำองค์ควำมรู ้ผนวกกับ
ประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรน�ำไปประยกุต์ใช้ในกำรวำง
กลยุทธ์ เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืนในเชิงลึกและ
สอดคล้องกับคุณค่ำหลักของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปได้
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 นอกจำกนี้ยังมีหลักสูตรกำรจัดกำรและภำวะผู้น�ำตำมคุณค่ำหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ส�ำหรับผู้จัดกำรและหัวหน้ำงำน         
เพ่ือเสรมิสร้ำงทกัษะกำรจดักำรโดยใช้คุณค่ำหลักของกลุม่บรษิทัฯเป็นพ้ืนฐำน เกดิควำมเข้ำใจในคุณค่ำหลกัและควำมเกีย่วเนือ่งกบั CSV 
ในกำรน�ำไปใช้บรหิำรบคุลำกร และสร้ำงทกัษะในกำรบรหิำรทีส่อดคล้องกบัคุณค่ำหลักและสร้ำงควำมตระหนกัรูถ้งึบทบำทหน้ำทีข่องตวัเอง
ในฐำนะผูจั้ดกำรและหวัหน้ำงำน โดยหลักสตูรกำรจัดกำรและภำวะผูน้�ำตำมคุณค่ำหลกัของกลุม่บรษิทัพรเีมียร์ เป็นกำรฝึกอบรมสมัมนำ
เชิงปฏิบัติกำรเป็นระยะเวลำ 2 วัน ผ่ำนกำรท�ำกิจกรรมระดมสมองและฝึกปฏิบัติจริง เพื่อก่อให้เกิดควำมตระหนักรู้และฝึกฝน      ให้
เกิดทักษะกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในกำรท�ำงำนต่อไป

 นอกจำกนี้บริษัท พรีเมยีร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยยังมีบทบำทส�ำคญัในกำรร่วมสร้ำงวัฒนธรรมนวัตกรรม 
ผ่ำนเครื่องมือและกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ ในเดือนตุลำคม 2560 บริษัทฯ จัดสัมมนำ "RUN WITH THE BULL" ออกสตำร์ทสู่นวัตกรรม 
กับ "กระทิง พูนผล" เจ้ำพ่อสตำร์ทอัพแห่งเมืองไทยให้กับพนักงำน เพื่อต้องกำรจุดกระแสและสร้ำงแรงบันดำลใจด้ำนนวัตกรรม และ
เตรยีมควำมพร้อมกำรกบัเข้ำสูก่ำรขบัเคล่ือนองค์กรด้วยนวตักรรม อีกทัง้สร้ำงควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในด้ำนนวตักรรมต่ำงๆ ระดับสำกล 
เพื่อตอกย�้ำให้เห็นถึงควำมส�ำคัญและตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนนวัตกรรมของโลกในปัจจุบัน
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ช.ม.ฝึกอบรม 
10.13 ช.ม./คน/ปี

พนักงาน
ชาย 412 คน 
(33.09%)

หญิง 833 คน 
(66.91%)

 บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด(มหำชน) และบริษัทย่อย ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำน และระเบียบ
ข้อบังคับต่ำงๆ ด้ำนแรงงำนเกี่ยวกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ในเรื่องควำมหลำกหลำยของแรงงำนในองค์กร โดยมีแนวทำงปฏิบัติต่อ
แรงงำนเสมอภำค เท่ำเทียมกันไม่เลือกเพศ อำยุ หรือสภำพร่ำงกำย ต�ำแหน่งงำน ตลอดจนเชื้อชำติและศำสนำ โดยพนักงำนของบริษัท
ทุกคนได้รับกำรปฏิบัติและดูแลในทุกด้ำน อำทิเช่น กำรสรรหำ กำรธ�ำรงรักษำ ค่ำตอบแทน สวัสดิกำร กำรพัฒนำบุคลำกร โอกำส            
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและ ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย นอกจำกนั้นบริษัทฯ ยังให้ควำมเสมอภำคต่อคู่ค้ำ ลูกค้ำ ผู้เข้ำมำติดต่อ และ                  
เป็นนโยบำยของบริษัทฯ ที่พนักงำนจะต้องศึกษำและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับประเพณีนิยม วัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่บริษัทฯ            
เข้ำไปท�ำธุรกิจ 

 ทั้งนี้เพื่อให้พนักงำนเกิดควำมพึงพอใจและควำมผูกพันในองค์กร ก่อให้เกิดควำมมัน่คงและคณุภำพชีวิตที่ด ีอนัน�ำไปสู่ควำม
ส�ำเร็จตำมพันธกิจของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้ด�ำเนินกำรยกระดับกำรจ้ำงงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต โดยพิจำรณำปรับสภำพกำรจ้ำง
พนักงำนรำยวันเป็นพนักงำนรำยเดือน จ�ำนวนทั้งสิ้น 60 คน 

การให้ความส�าคัญกับพนักงานและ
การดูแลด้านสิทธิมนุษยชน

จ้างงานคนพิการ
จ�านวน 11 คน

กองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพเพิ่มเงิน
สมทบสูงสุด 8%

ค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน
483 ล้านบาท

อัตราการลาออก
ของพนักงาน 
10.28 %
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การพัฒนา
พนักงาน

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถพนักงาน
 บรษิทัมีนโยบำยส่งเสรมิและพัฒนำพนกังำนทกุระดับอย่ำงต่อเนือ่ง โดยได้จดัท�ำแนวทำงกำรพัฒนำพนกังำนให้สอดคล้องกบั 
คุณค่ำหลัก (Core Value) ทั้ง 5 ประกำรของบริษัท และทิศทำงกำรเติบโตของธุรกิจ โดยก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำรไว้ ดังนี้

  แผนการพัฒนา 4 ระดับ (Step for PM Development Program)
 ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่ำนิยมของบริษัทที่มุ่งด�ำเนินธุรกิจแบบ
องค์รวม โดยมุ่งสร้ำงควำมสมดุลให้กับ ธุรกิจ พนักงำน และสังคม

  การพัฒนาศักยภาพ (Competency)
 ในส่วนของกำรเตรยีมควำมพร้อมด้ำนพนกังำน เพ่ือตอบสนองต่อแนวนโยบำยหลักของบรษิทั บรษิทัจึงให้ควำมส�ำคัญต่อกำร
พัฒนำพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง ใน 3 แนวทำงหลัก ดังนี้

  1.  ความสามารถหลัก (Core Competency)
 พนักงำนได้รับกำรพัฒนำและหล่อหลอมด้ำนพฤติกรรม ควำมเชื่อ ทัศนคติ ให้เป็นไปในทิศทำงที่ตอบสนอง/สนับสนุนต่อกำร
บรรลุค่ำนิยมขององค์กรร่วมกันของบริษัท ที่มุ่งด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงธุรกิจ พนักงำนและสังคม             
ตำมปรัชญำกำรด�ำเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และคุณค่ำหลักขององค์กร (Core Value)
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  2.  ความสามารถทางด้านการจัดการ (Managerial Competency)
 ทักษะและควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ถือเป็นควำมจ�ำเป็นและเป็นเครื่องมืออันส�ำคัญส�ำหรับพนักงำน ระดับ
บังคับบัญชำ ระดับบริหำรรวมถึงระดับจัดกำร บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญ โดยก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบันและก�ำละงจะเกิดขึ้นในอนำคต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหำรมีเครื่องมือที่ดีพอในกำรน�ำพำองค์กร ทีมงำน ให้บรรลุซึ่งปรัชญำ วิสัยทัศน์
และคุณค่ำหลักขององค์กร

  3. ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)
 พนกังำนแต่ละคน แต่ละหน้ำทีไ่ด้รบักำรพัฒนำควำมรู ้ทกัษะ ควำมสำมำรถให้สอดคล้องกบัภำระงำน เพ่ือให้สำมำรถปฏบิตังิำน
ในหน้ำทีไ่ด้อย่ำงเตม็ประสทิธภิำพ เตม็ก�ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือให้บรรลซ่ึุงประสทิธผิลของกำรท�ำงำนและมีมำตรฐำนไปในทศิทำงเดียวกนั

 ในปี 2560 บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด(มหำชน) และบริษัทย่อย มีกำรฝึกอบรมพัฒนำพนักงำนโดยก�ำหนด แผนกำร
ฝึกอบรมให้ควำมรูแ้ละพัฒนำทกัษะแก่พนักงำน ซ่ึงประกอบด้วยกำรฝึกอบรม ทัง้ภำยในและกำรส่งพนกังำนไปเข้ำรบักำรอบรมภำยนอก
ตำมแผนฝึกอบรม PM Training Road Map (TRM) และผลกำรด�ำเนนิกำรฝึกอบรมในปี 2560 จำกจ�ำนวนพนกังำน 1,245 คน พนกังำน
ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเฉลี่ยรวม 10.13 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

กราฟแสดงสัดส่วนจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมแบ่งตามประเภทความสามารถ 
(COMPEtENCy)

• CORE COMPETENCY

• MANAGERIAL COMPETENCY

• FUNCTIONAL COMPETENCY
1.63 ซ.ม.

2.08 ซ.ม.

6.59 ซ.ม.
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† หลักสูตรการจัดการภาวะผู้น�าตาม
 คุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

† หลักสูตรการบริหารการผลิต
 อย่างมืออาชีพ

† หลักสูตร CSR-DIW Group training

† หลักสูตร Inno-leader

คุณเพ็ญแข หนุ่มศรี
ผู้จัดกำรฝ่ำยธุรกิจต่ำงประเทศ

คุณสุดสาคร ใสสด
ผู้จัดกำรแผนผลิต

คุณประนต ปู่วัด
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย
ในกำรท�ำงำน

คุณวิมาลินธร์ ธนะพาสุข
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

“ในยุคของกำรเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและสภำวะที่มีกำร
แข่งขันอย่ำงรุนแรงในสังคมโลกปัจจุบันท�ำให้บริษัทเล็ง
เหน็และให้ควำมส�ำคัญกบักำรพัฒนำทรพัยำกรบคุคล โดยที่
หัวหน้ำงำนต้องบริหำรทีมงำน ให้สอดคล้องกับคุณค่ำ
หลัก 5 ประกำรขององค์กร และต้องท�ำให้ผูใ้ต้บงัคับบญัชำ
รับรู ้ถึงผลของกำรปฏิบัติงำนที่ได ้ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลแบบที่พวกเขำรู้สึกภูมิใจ ที่องค์กรเห็นควำม
ส�ำคัญในควำมส�ำเร็จของงำน”

“ในโลกกำรแข่งขนัทำงอุตสำหกรรมปัจจุบนั องค์กรธรุกจิ
ต่ำงมุ่งแสวงหำแนวทำง กำรบรหิำรกระบวนกำรผลติทีจ่ะ
สำมำรถตอบโจทย์ควำมคำดหมำยของลูกค้ำ ท�ำให้องค์กร
สำมำรถแข่งขันได้และเติบโตอย่ำงยั่งยืน ซึ่งในกำรอบรม
หลักสูตรกำรบริหำรกำรผลิตอย่ำงมืออำชีพ ท�ำให้เข้ำใจ
ถงึควำมส�ำคัญของกำรบรหิำรกำรผลิตอย่ำงรอบด้ำน เช่น 
กำรน�ำเครื่องมือและเทคนิคมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำร
กำรผลติให้กระบวนกำรท�ำงำนมีประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้”

“กำรอบรมเป็นกำรพัฒนำศักยภำพในกำรท�ำงำนของผม
ให้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงหลำกหลำย มองรูปแบบกำร
ท�ำงำนในมุมมองที่กว้ำงขึ้น รวมถึงกำรที่จะด�ำเนิน
กิจกรรมหรือโครงกำรต่ำงๆที่จะเกิดขึ้นจะต้องค�ำนึงถึง
หลกักำรเช่น สทิธมินษุยชน แรงงำน สิง่แวดล้อม ผูบ้รโิภค 
รวมไปถงึกำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชมุชน ซ่ึงหลกักำร
เหล่ำนีจ้ะท�ำให้เกดิกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงมีควำมรบัผดิชอบ
ต่อสังคม และเกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”

“กำรน�ำนวัตกรรมในกำรบริหำรองค์กรสู ่ควำมส�ำเร็จ           
มีผลโดยตรงต่อกำรต่อยอดธุรกิจขององค์กรสู่กำรสร้ำง
ศักยภำพในกำรพัฒนำสินค้ำและธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ          
ให้เป็นที่ต้องกำรของตลำดอย่ำงสร้ำงสรรค์ ในบริหำร
จัดกำรวำงกลยทุธ์ทำงธรุกจิ มีควำมสำมำรถในกำรวเิครำะห์
และแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ และมีควำมเชือ่ม่ันในกำร
ผลักดันศักยภำพที่ซ่อนเร้นในทีมงำนเพ่ือวำงรำกฐำนสู่
ควำมส�ำเร็จขององค์กรร่วมกัน”

บทสัมภาษณ์ของพนักงานในการพัฒนาบุคลากร
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สร้างความอยู่ดีมีสุขให้พนักงานของเรา
กิจกรรม Happy 8

HAPPY BRAIN
 ส่งเสรมิให้เกดิกำรเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นกนัในองค์กร ผ่ำนกำรแชร์ เพ่ือเป็นไปตำมนโยบำยเรือ่ง
กำรสะสมคลังควำมรู้และน�ำมำถ่ำยทอดประสบกำรณ์ องค์ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติงำน สำมำรถปรับวิธีกำรท�ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพ่ือแสวงหำแนวทำงกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 
บรษิทัจึงได้มีกำรจัดเกบ็ผ่ำนโครงกำรทีช่ือ่ว่ำ “KM PM เปล่ียนวิธีคิด” โดยในปี 2560 มีกำรด�ำเนนิกจิกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้.-

 • หน่วยงำนบริหำรงำนบุคคล : กำรเขียนหนังสือร่ำงขออนุมัติ (Memo OKAY) 
 • หน่วยงำนขำยหน่วยรถ : เทคนิคกำรขำยหน่วยรถเงินสด
 • หน่วยงำนโลจิสติกส์ : เทคนิคกำรจัดเรียงสินค้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดส่ง
 • หน่วยงำนบัญชี : เทคนิคกำรตรวจดูใบก�ำกับภำษี
 • หน่วยงำนกำรตลำด : Forecast กำรพยำกรณ์สินค้ำ (คู่ค้ำ) 
 • หน่วยงำนสินเชื่อ : เกร็ดควำมรู้เรื่องเช็ค

HAPPY RELAX
 ส่งเสริมให้พนักงำนมีบุคลิกภำพที่ดี โดยบรรยำยและสำธิตทักษะกำรแต่งหน้ำที่สำมำรถปรับใช้
ในชีวิตประจ�ำวันได้ ทั้งผู้ชำยและผู้หญิง “PM Make Over”

HAPPY HEART 

 ส่งเสรมิให้พนกังำนมีน�ำ้ใจ เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั ด้วยกำรรวมบรจิำคของใช้ส่วนตวัและออกร้ำน
จ�ำหน่ำย เพื่อน�ำรำยได้มอบให้มูลนิธิยุวพัฒน์

HAPPY MONEY
 ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู้และทรำบถึงระบบ Online ผ่ำนแอพพลิเคชั่น โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำก
ธนำคำรกรุงไทยมำให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์แก่พนักงำน รวมทั้งมีกำรส่งเสริมกำรหำรำยได้พิเศษ
โดยเปิดโอกำสให้แก่พนักงำนที่ชื่นชอบกำรขำยน�ำสินค้ำหรือสิ่งของมำขำยผ่ำนกิจกรรม “ตลาดนัด
พรีเมียร์”

HAPPY SOUL 
 คณะท�ำงำน Happy 8 ได้ร่วมกบัส�ำนกังำนเขตประเวศ จัดกจิกรรม “โครงการจิตอาสาประดษิฐ์
ดอกไม้จันทน์” เพ่ือใช้ในงำนพระรำชพิธถีวำยพระเพลงิพระบรมศพ ในหลวงรชักำลที ่9 ซึง่ได้รบัควำมร่วม
มือจำกพนักงำน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ทั้งหมด 4,007 ดอก ซ่ึงเป็นไปตำมเป้ำหมำยและน�ำส่งให้กับ
ส�ำนักงำนเขตประเวศ เพื่อใช้ในงำนพระรำชพิธีต่อไป
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HAPPY BODY & HAPPY RELAX 
 ส่งเสริมให้พนักงำนดูแลสุขภำพเชิงป้องกัน ด้วยกำรออกก�ำลังกำย โดยตั้งชมรมกีฬำ ฟุตบอล 
แบดมินตัน ตะกร้อและ ชมรมร้องเพลงคำรำโอเกะ จัดบรรยำยให้เรื่องควำมรู้ด้ำนกำรดูแลสุขภำพและ
โภชนำกำร โดย นำยแพทย์ธีระศักดิ์ ศรีเฉลิม จำกโรงพยำบำลศิครินทร์ รวมถึงกำรมอบรำงวัลพนักงำน
สุขภำพดีประจ�ำปีและรำงวัลผลตรวจสุขภำพประจ�ำปีดีขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 

 จัดกิจกรรม “กินผักผลไม้วันละ 400 กรัม” ร่วมกับคณะท�ำงำนคุณค่ำหลัก “อยู่ดีมีสุข”   
(Well-being) ซ่ึงเป็นกำรให้ให้ควำมรู้และประโยชน์จำกกำรบริโภคผักผลไม้และสำธิตกำรท�ำเมนูอำหำร        
ที่มีผักเป็นส่วนประกอบหลัก

 จำกผลกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีของพนักงำน พบว่ำค่ำดัชนีมวลกำย, คลอเรสเตอรอล, 
ไตรกลเีซอไรด์ ของพนักงำนเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จงึได้จดัโครงกำร “DUO HEALTHY CHALLENGE 
2017” โดยมีพนักงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร 66 คน คิดเป็น 20% ของพนักงำนทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้คือ

 • พนักงำนมีน�้ำหนักลดลง 28 คน 
 • พนักงำนมี Cholesterol ลดลง 26 คน 
 • พนักงำนมี Triglyceride ลดลง 9 คน 

HAPPY FAMILY 
 กจิกรรมสร้ำงควำมสขุ “Kids Camp : สานสัมพันธ์วันปิดเทอม” เพ่ือให้บตุรหลำนของพนกังำน 
ได้เรยีนรูผ่้ำนกจิกรรมโภชนำกำรต่ำงๆ เรยีนรูเ้รือ่งอำหำร 5 หมู่ กำรท�ำอำหำรจำกผกั 5 ส ีและสอนให้เด็กๆ 
ได้ทดลองค�ำนวณน�้ำตำลในขนมและเครื่องด่ืมต่ำงๆ เพ่ือปลูกฝังให้เขำได้เรียนรู้ถึงอันตรำยที่แฝงอยู่ใน
ชีวิตประจ�ำวัน และเสริมสร้ำงนิสัยกำรไม่กินหวำน พร้อมกับกำรรู้จักวิธีดูแลรักษำสุขภำพช่องปำกที่ถูกวิธี

HAPPY SOCIETY 
 ส่งเสรมิพนกังำนให้เกดิจิตอำสำในกำรช่วยเหลือสงัคมควบคู่ไปกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ ผ่ำนกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำร Good Society Expo 2017 “เทศกาลท�าดหีวังผล” ทีศ่นูย์กำรค้ำเซ็นทรลัเวลิด์ ทีเ่กดิควำม
ร่วมมือทุกภำคส่วน ทั้งภำคีภำคสังคมกว่ำ 80 องค์กร ภำคีภำคธุรกิจกว่ำ 15 องค์กร และภำคตลำดทุน
กว่ำ 20 องค์กร ร่วมส่งสำร “ทกุคนสำมำรถแก้ปัญหำสงัคมได้” ชวนประชำชนยกระดับกำรท�ำดี สูก่ำรลงทนุ
ทำงสังคม ที่หวังผลได้มำกกว่ำกำรบริจำคเงิน แต่หันมำรู้จักลงทุนด้วย ทุนมนุษย์ ทุนควำมรู้ ทุนเครือข่ำย 
ทุนเวลำ ฯลฯ
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25 ปี กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
เติบโตคู่ไปกับการออมของพนักงาน

วิสัยทัศน์อันยาวไกล กับการก่อตั้งสหกรณ์
 แนวคิดในกำรจัดตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์กลุ่มบรษิทัพรเีมียร์ เริม่ขึน้เม่ือปลำยปีพุทธศกัรำช 2532 โดยผูบ้รหิำรระดับสงูของกลุม่
บริษัทพรีเมียร์ ด�ำริที่จะให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้พนักงำนรู้จักกำรออมทรัพย์ รวมทั้งรู้จักช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน      
ในหมู่มวลสมำชิก จึงได้มีกำรศึกษำข้อมูล และเตรียมกำรด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรจดทะเบียนจัดตั้ง ข้อบังคับ ตลอดจนบุคลำกรที่จะเข้ำมำ       
รับผิดชอบด�ำเนินกำร

 เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2534 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ก็ได้รับอนุญำตจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้จดทะเบียนจัด
ตั้งขึ้น ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2511 โดยเปิดให้บริกำรแก่พนักงำนในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 27 
สิงหำคม 2535 โดยได้รับเกียรติจำก ศจ.หิรัญ รดีศรี รองประธำนกรรมกำรกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เป็นประธำนในพิธี

ย่างก้าวต่อมาจนถึงปัจจุบัน
 จำกสมำชกิเริม่ต้นเพียง 179 คนเท่ำนัน้ แต่ในช่วงเวลำทีผ่่ำนมำ สหกรณ์ออมทรพัย์กลุม่บรษิทัพรเีมียร์ได้เตบิโตขึน้และขยำย
กำรให้บรกิำรแก่ชำวพรเีมียร์มำโดยตลอด จนถงึวนันี ้25 ปี สหกรณ์ออมทรพัย์กลุ่มบรษิทัพรเีมียร์ มีจ�ำนวนสมำชกิเพ่ิมมำกขึน้กว่ำ 2000 
คน ทนุเรอืนหุน้กว่ำ 500 ล้ำนบำท ซ่ึงทัง้หมดนีเ้ป็นเพรำะควำมร่วมแรงร่วมใจของชำวพรเีมียร์ทกุคนทีเ่หน็ควำมส�ำคัญของกำรออมเงิน
กับสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
กับ 25 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ เติบโตคู่กับการออม
 บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีควำมมุ่งหวังและส่งเสริมให้พนักงำนรู้จักกำรออม กำรวำงแผน
กำรเงิน และกำรบรหิำรหนีส้นิ เพ่ือสร้ำงควำมสขุและอนำคตทีม่ั่นคงหลงักำรเกษยีณอำยกุำรท�ำงำน โดยปี 2560 พนกังำนบรษิทั พรเีมียร์ 
มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย เป็นสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 617 คน คิดเป็น 30.83% ของจ�ำนวน
สมำชิกสหกรณ์ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ปี 2558

จ�านวนสมาชิกบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ราย)

597

ปี 2559

605

ปี 2560

617

จ�านวนสมาชิกกับสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
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 บริษัทฯ มีควำมตระหนัก และห่วงใยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภำพของพนักงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน  ดังนั้น จึงเห็นสมควร
ให้มีกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เพ่ือควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและควำมปลอดภัย
ในกำรท�ำงำน ถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ และพนักงำนทุกคน ต้องให้ควำมร่วมมือปรับปรุง และพัฒนำควบคู่ไปกับกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรบริกำร อย่ำงต่อเนื่อง

เป้าหมายด้านความปลอดภัย
 1. อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำนต้องเป็นศูนย์
 2. อัตรำกำรเกิดอัคคีภัยทุกพื้นที่ต้องเป็นศูนย์

แผนการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสุขภำพพนักงำนประจ�ำปี เพื่อเฝ้ำระวังโรคเรื้อรัง และค้นหำสำเหตุของควำมเจ็บป่วย
 • ตรวจสอบควำมปลอดภัยในพื้นที่  เพื่อเฝ้ำระวังและป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน
 • จัดฝึกอบรมกำรขับรถอย่ำงปลอดภัยเชิงป้องกัน และกฎหมำยจรำจร เพื่อลดสำเหตุและอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ
  จำกกำรขับรถ
 • ด�ำเนินกำรซ้อมหนีภัยประจ�ำปี เพื่อเตรียมควำมพร้อมกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นต่อ
  ชีวิตและทรัพย์สิน
 • จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย
 • จัดอบรมกำรขับรถยก (Forklift) อย่ำงถูกวิธีและปลอดภัย
 • จัดอบรมกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นให้กับพนักงำน และหัวหน้ำงำน

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย

 สถิติการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงาน ปี 2558 (ราย) ปี 2559 (ราย) ปี 2560 (ราย)

 อุบัติเหตุ (รำย) 2 6 7
 หยุดงำน (รำย) 1 3 3
 ไม่ต้องหยุดงำน (รำย) 1 3 4
 เสียชีวิต (รำย) 0 0 0

หมายเหตุ		: * ข้อมูลสถิติประสบอันตรำยจำกกำรปฎิบัติงำนจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
 ** ไม่รวมอุบัติเหตุทำงรถยนต์

ตารางแสดงสถิติการประสบอันตรายจากการปฎิบัติงานปี 2558 - 2560
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 ส�ำหรับในรอบปี 2560 ที่ผ่ำนมำ บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนเกิด
ขึ้น จ�ำนวน 7 รำย  แบ่งเป็นหยุดงำน จ�ำนวน 3 รำย  และไม่หยุดงำน จ�ำนวน 4 รำย  

อุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย เป็นจ�านวน 6 ราย
 เช่นอุปกรณ์ช�ำรุดแตกหัก, จัดเก็บโดยไม่แยกประเภท, เครื่องมือเป็นโลหะที่มีคมบำด และพื้นที่กำรปฏิบัติมีน�้ำขัง

แนวทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
 • จัดท�ำแผนกำรฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงำน (On The Job Training : OJT) เพื่อรองรับกรณีพนักงำนลำหยุดและป้องกัน

กำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนกรณีที่พนักงำนปฏิบัติงำนทดแทนกันในวันหยุด
 • จัดท�ำสัญลักษณ์เตือนอันตรำยเพิ่มเติมให้เพียงพอ
 • จัดเก็บอุปกรณ์แยกประเภทชัดเจนเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน ( 5ส. )
 • อบรมพนักงำนเพื่อทวนสอบจุดอันตรำยและเน้นย�้ำเรื่องกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล
 • ตรวจสอบพื้นที่กำรปฏิบัติงำนและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำนก่อนปฏิบัติงำนจริง
 • จัดหำอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมำะสมให้กับพนักงำนที่ปฏิบัติงำน

อุบัติเหตุที่เกิดจากการกระท�าไม่ปลอดภัย เป็นจ�านวน 1 ราย
 เช่น ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัในกำรท�ำงำน,ไม่ปฏิบตัติำมขัน้ตอนกำรท�ำงำนด้ำนควำมปลอดภัย Job Safety Analysis (JSA)

แนวทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
 • จัดท�ำแผนกำรฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงำน (On The Job Training : OJT) เพื่อรองรับกรณีพนักงำนลำหยุดและป้องกัน

กำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนกรณีที่พนักงำนปฏิบัติงำนทดแทนกันในวันหยุด
 • จัดท�ำสัญลักษณ์เตือนอันตรำยเพิ่มเติมให้เพียงพอ
 • อบรมพนักงำนเพื่อทวนสอบจุดอันตรำย และจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย
 • ทบทวนและท�ำควำมเข้ำใจถึงขั้นตอนกำรท�ำงำนที่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (PPE)
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• ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

• อบรม จป.หัวหน้างาน

• จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตส�านึกด้านความปลอดภัย

ภาพกิจกรรมด้านความปลอดภัย
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สังคมยั่งยืน
SOCIETY

ภำยใต้กำรด�ำเนินงำน	บริษัท	พรีเมียร์	มำร์เก็ตติ้ง	จ�ำกัด	(มหำชน)	
และบริษัทย่อย	ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแล	ส่งเสริม	โดยค�ำนึงถึง
ด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยในปี	 2560	 ด�ำเนินผ่ำนกิจกรรมและ
โครงกำรต่ำงๆ	ดังนี้

 •	 กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 •	 กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน
 •	 กำรใช้ประโยชน์จำกกำรท�ำน�้ำหมักชีวภำพ	และ
	 	 อีเอ็มบอลให้ร่วมกับชุมชน
 •	 โครงกำร	“โรงอำหำรเพื่อน้อง”



โครงการจัดการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เพื่อให้เกิดผลิตภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า

วัตถุประสงค์
 เพื่อหำโอกำสในกำรปรับปรุงเพื่อลดกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนตลอดขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจ ตอบสนองกลยุทธ์ใน
เรื่อง Green Factory และมุ่งเน้นกำรลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมโดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน
 กระแสที่ถูกยกระดับควำมส�ำคัญทั่วโลก และ ในประเทศไทยเองก็ก�ำลังได้รับกำรพูดถึงในทุกภำคส่วน คือ Sustainable 
Development Goals : SDG หรือ เปำ้หมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ ที่มองกำรพัฒนำในมิติของสังคมและสิ่ง
แวดล้อม เป้ำหมำยที่ส�ำคัญอันหนึ่งในกำรสร้ำงควำมมั่นคงของทรัพยำกรธรรมชำติและยกระดับคุณภำพ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรผลิต
และกำรบริโภค ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นในกำร วำงรำกฐำนเพื่อพัฒนำที่ยั่งยืน

แนวทางในการปฏิบัติ
 ส�ำหรบัแนวทำงในกำรด�ำเนนิกำรภำยใต้โครงกำรลดกำรปล่อยคำร์บอน เพ่ือให้เกดิผลิตภำพตลอดห่วงโซ่อุปทำน จะมีกจิกรรม
ในกำรด�ำเนินหลักๆดังนี้

 1. กำรก�ำหนดนโยบำยตลอดจนก�ำหนดเป้ำหมำยด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
 2. กำรออกแบบและพัฒนำกำรจัดท�ำบัญชีก๊ำซเรือนกระจก กำรจัดท�ำเอกสำร รำยงำน และกำรทวนสอบบัญชีก๊ำซเรือน

กระจกขององค์กร
 3. ใช้หลักกำรของ Carbon Footprint เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรวัดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนออกมำในรูป                         

ตันคำร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ำ โดยมีกำรแบ่งตำมขอบเขตกำรปล่อย คือ
  • ขอบเขตที่ 1 : กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ทำงตรงขององค์กร
  • ขอบเขตที่ 2 : กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมจำกกำรใช้พลังงำน เช่น ไฟฟ้ำ พลังงำนไอน�้ำ
  • ขอบเขตที่ 3 : กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ทำงอ้อมอื่นๆ อำทิ กำรเดิน ทำงของพนักงำน กำรใช้กระดำษ กำรใช้น�้ำ

ประปำ
 4. กำรก�ำหนดแผนงำนเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอน 

 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในมิติด้ำนสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง
คุ้มค่ำ เพ่ือยกระดับคุณภำพของสงัคมและสิง่แวดล้อมโดยร่วมมือร่วมใจในกำรดูแลอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม โดยกำร
ร่วมมือทั่วทั้งองค์กร ในกำรสร้ำงกลไกกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม เพื่อควำมส�ำเร็จร่วมกันอย่ำงยั่งยืน ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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โครงการ โลกสวยด้วยมือเรา

 บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด(มหำชน) และบริษัทย่อย ได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและกำรใช้พลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยก�ำหนดเป็นเป้ำหมำย (KPI) ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรท�ำงำนในองค์กร เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและกระตุ้น
ควำมมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งปลูกฝังให้พนักงำนมีจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่ำนโครงกำร ดังนี้

โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

 โดยก�ำหนดเป้ำหมำยกำรใช้พลังงำนปี 2560  ลดลงจำกปี 2559  ร้อยละ 5% ด้วยกำรเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำ LED มำใช้ทดแทน
หลอดไฟแสงสว่ำงในอำคำร เพ่ือลดปรมิำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ และช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตลอดจนเพ่ิมอำยุ
กำรใช้งำนหลอดไฟฟ้ำอีกด้วย

 ในปี 2560 กำรเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำ LED ในอำคำรส�ำนักงำน ได้ด�ำเนินกำรต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 มีผลท�ำให้ปริมำณกำรใช้
ไฟฟ้ำ ลดลงร้อยละ 11.08 จำกปี 2559 หรือ ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ ลดลง 39,144 หน่วย คิดเป็นมูลค่ำ 205,506 บำท

โครงการลดการใช้กระดาษ

 โดยก�ำหนดเป้ำหมำยกำรใช้กระดำษปี 2560 ลดลงจำกปี 2559 ร้อยละ 5 ด้วยกำรปรับวิธีกำรท�ำงำน เช่น ส่งไฟล์งำนที่ต้อง
ใช้อ้ำงอิงไปจัดเก็บในเซิฟเวอร์แทนกำรถ่ำยส�ำเนำเอกสำรแจก, จัดระบบกำรน�ำเอกสำรมำใช้ซ�้ำ (Reuse)

 ผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2559 โดยฝ่ำยส�ำนักงำนสำมำรถลดปริมำณกำรใช้กระดำษได้ถึง ร้อยละ 27.40 ซ่ึงเป็นหน่วยงำน
ตัวอย่ำงที่ปฏิบัติในโครงกำรดังกล่ำวให้หน่วยงำนอ่ืนได้เห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรดูแลสิ่งแวดล้อมที่สำมำรถร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติร่วมกันได้ได้อย่ำงยั่งยืน

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
LED ลดการใช้ไฟฟ้า 
11.08% คิดเป็น 
39,144 หน่วย
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 ในปี 2560  ผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรดังกล่ำวตั้งแต่เดือน มกรำคม ถึง ธันวำคม 2560 พบว่ำภำพรวมกำรใช้กระดำษ
ของทั้งบริษัท สำมำรถลดปริมำณกำรใช้กระดำษได้ ร้อยละ 8.25 หรือลดลงจ�ำนวน 88 รีม (44,000 แผ่น) คิดเป็นมูลค่ำ 7,832 บำท 
สำมำรถลดกำรตัดต้นไม้ได้ 5 ต้น (85 รีม) และลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 840 Kgs

 ทั้งนี้บริษัทย่อย (บริษัท พี.เอม.ฟูด จ�ำกัด) ได้เข้ำร่วมโครงกำรของสถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ ภำยใต้ชื่อโครงกำร                 
“การจัดการลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อให้เกิดผลิตภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า หรือ Supply Chain De-carbonization” และยัง
เป็นจุดเริม่ต้นในกำรสร้ำงควำมตระหนกั ในเรือ่งทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม โดยโครงกำรนีไ้ด้รบักำรสนบัสนนุทัง้ในกำรด�ำเนนิ
งำน และงบประมำณจำกส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม

 ส�ำหรบัแผนงำนเพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอน ทำงบรษิทัฯ ได้รบัค�ำแนะน�ำจำกผูเ้ชีย่วชำญให้ด�ำเนนิกำรด้ำนกำรลดกำรปล่อย
คำร์บอน  โดยแบ่งเป็นแผนปรับปรุง 2 กลุ่มได้แก่

กลุ่มที่ 1 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางตรงขององค์กร
 หัวข้อที่บริษัทได้ด�ำเนินกำรปรับปรุง ได้แก่ 

 • ลดของเสียจำกกำรซอยเส้นปลำผิดขนำดที่เครื่องซอย
 • ลดควำมหนำถุงโหลที่ใช้บรรจุซองผลิตภัณฑ์
 • ลดควำมยำวถุงโหลที่ใช้บรรจุซองผลิตภัณฑ์
 • ยกเลิกกำรใช้ถุงโหลส�ำหรับช่องทำงที่จัดจ�ำหน่ำยในร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่
 • ลดควำมหนำของกระดำษผลิตภัณฑ์รุ่นแผงแขวน
 • ลดกำรใช้ถุงพลำสติกโพลีเอทิลีน (Polyethylene : PE) ในกำรบรรจุผลิตภัณฑ์ในระหว่ำงกระบวนกำรผลิต
 • ยกเลิกกำรใช้รถโฟล์คลิฟท์แบบเติมน�้ำมันเป็นรถไฟฟ้ำแทน

2557 2558 25602559

1189
1093

ลดลงจากปี 2557 (17.66%)

1067
979

ปริมาณการใช้กระดาษ (รีม)

ปริมาณการใช้กระดาษ (รีม)
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กลุ่มที่ 2 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน 
 หัวข้อที่บริษัทได้ด�ำเนินกำรปรับปรุง ได้แก่ 

 • กำรเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำแสงสว่ำงจำกหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ประหยัดพลังงำน
 • กำรตรวจเช็คและท�ำควำมสะอำดคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอำกำศ
 • กำรเปล่ียนเครื่องปรับอำกำศจำกระบบแยกส่วนติดตั้ง (Split Type) มำเป็นแบบเครื่องส่งลมเย็นแบบรวมศูนย์                   

(Air Handling Unit - AHU)

เป้าหมาย (KPI)
 ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงตรงขององค์กร 50%

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
 ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนได้ 380 ตันคำร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ำ หรือคิดเป็น 71%

 ส่วนประโยชน์อีกด้ำนหนึง่คือกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของคู่ค้ำในกำรปรบัปรงุเพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก โดยแผนงำนบำง
ส่วน เช่น กำรปรับเปลี่ยนควำมหนำและควำมยำวของบรรจุภัณฑ์ บริษัทได้รับกำรสนับสนุนในกำรปรับปรุงจำกผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ทั้งใน
ด้ำนกำรออกแบบและกำรปรับเปลี่ยนสเปคที่เหมำะสม โดยยังคงไว้ในเรื่องของคุณภำพในกำรใช้งำน อีกทั้งบริษัทได้พัฒนำและส่งเสริม
บุคลำกร ให้ตระหนักถึง ผลจำกกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ช่วยกันค้นหำมำตรกำรเพื่อลดก๊ำซเรือนกระจก พร้อมท�ำอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำง
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในองค์กร
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โครงการ การน�าน�้าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์
 เพื่อน�ำน�้ำเสียที่ผ่ำนกระบวนกำรบ�ำบัดทำงชีวภำพกลับมำใช้ซ�้ำในโรงงำน และลดปริมำณกำรใช้น�้ำประปำ

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน
 บรษิทัย่อย (บรษิทั พรเีมียร์ แคนนิง่ อินดัสตรี ้จ�ำกดั) ประกอบกจิกำรผลติอำหำรส�ำเรจ็รปู มีกำรใช้น�ำ้ในกระบวนกำรผลติเป็น
จ�ำนวนมำก อีกทั้งยังมีกำรน�ำไปใช้ดักจับฝุ่นละอองที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ของหม้อไอน�้ำ (Boiler) ที่ท�ำหน้ำที่เป็นแหล่งก�ำเนิดพลังงำน
ของโรงงำน ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำให้เกิดควำมคุ้มค่ำและยั่งยืน โดยกำรน�ำน�้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย
ทำงชีวภำพกลับมำใช้ซ�้ำ อีกทั้งยังสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้น�้ำประปำอีกด้วย 

แนวทางในการปฏิบัติ
 บรษิทัมีกำรดักจับฝุน่ละอองทีเ่กดิจำกกำรเผำไหม้ของหม้อไอน�ำ้ (Boiler) เป็นแหล่งก�ำเนดิพลังงำนเพ่ือใช้ในกำรผลิตไอน�ำ้ส่ง
ให้กระบวนกำรผลิต ซ่ึงในกระบวนกำรดังกล่ำวอำจส่งผลให้เกดิมลภำวะ ฝุน่ละออง หรอืเขม่ำ โดยก่อนจะปล่อยอำกำศออกสูส่ิง่แวดล้อม
ต้องผ่ำนกระบวนกำรบ�ำบัดคือชุดมัลติโคลน ชุดไซโคลนเวสสคลับเบิ้ล ซึ่งในชุดเวสสคลับเบิ้ล (Wet Scrubber) นั้นใช้น�้ำสเปรย์ดักจับ
ฝุน่ละออง เดิมใช้น�ำ้ประปำ 80 ลกูบำศก์เมตรต่อวนั ทำงบรษิทัฯ จึงได้น�ำน�ำ้ทิง้ทีผ่่ำนกระบวนกำรบ�ำบดัซ่ึงพักอยูใ่นบ่อปรบัสภำพสดุท้ำย 
โดยกำรใช้ป๊ัมสบูน�ำ้จำกบ่อดังกล่ำวส่งผ่ำนท่อกลับมำใช้ในชดุเวสสครบัเบิล้ อีกทัง้ยงัน�ำกลับมำใช้รดน�ำ้ต้นไม้และล้ำงพ้ืนบรเิวณด้ำนหน้ำ
โรงงำนโดยในอนำคตจะมีกำรพัฒนำเพื่อน�ำไปใช้ในส่วนอื่น ๆ ต่อไป 

เป้าหมาย (KPI)
 น�ำน�้ำทิ้งหลังบ�ำบัดกลับมำใช้ วันละ 60 ลูกบำศก์เมตร

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
 สำมำรถน�ำน�้ำทิ้งหลังบ�ำบัดกลับมำใช้ได้ วันละ 60 ลูกบำศก์เมตร

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
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• ภาพบ่อน�้าดีหลังบ�าบัดระบบบ�าบัดน�้าเสีย

• ชุดถังเวสสคลับเบิ้ลดักฝุ่นบอยเลอร์ใช้น�้าจากน�้าทิ้งระบบบ�าบัดน�้าเสียวันละ 60 M3
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วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ควำมรู้ในกำร และสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน
  กำรน�ำวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้วมำใช้ประโยชน์ถอืเป็นกำรช่วยลดปัญหำวกิฤตขยะล้นโลก ตวัอย่ำงเช่น เศษผกั ผลไม้ ทีร่บัประทำนไม่หมด 
หรือเหลือทิ้งจำกกำรค้ำขำย สำมำรถน�ำมำหมักเป็นน�้ำหมักชีวภำพ ใช้ส�ำหรับเป็นปุ๋ยในกำรปลูกผัก หรือต้นไม้ต่ำงๆ ซ่ึงเป็นกำร                
ลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้ปุ๋ยเคมี อีกทั้งยังได้รับประทำนผัก ผลไม้ ที่ปลอดสำรพิษอีกด้วย โดยเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกกลุ่มจุลินทรีย์ที่มี
ควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์หลำยชนิด (EM หรือ Effective Microorganisms) ซึ่งถูกน�ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงหลำกหลำย
ทำงด้ำนกำรเกษตร อีกทัง้ในด้ำนสิง่แวดล้อมยงัสำมำรถน�ำมำประยกุต์ใช้เป็นอีเอ็มบอลส�ำหรบับ�ำบดัน�ำ้เสยี ซ่ึงต้องใช้ ชนดิ ปรมิำณ และ
ควำมสำมำรถของจุลินทรีย์ที่มำท�ำเป็นอีเอ็มบอลอย่ำงเหมำะสม ถือเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำและยั่งยืน

แนวทางในการปฏิบัติ
   บริษัทย่อย (บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จ�ำกัด) ได้ร่วมกับเกษตรอ�ำเภอบำงบ่อจัดฝึกอบรมเรื่องกำรท�ำน�้ำหมักชีวภำพ 
และกำรท�ำอีเอ็มบอล ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ให้กับตัวแทนชุมชนบำงบ่อ และพนักงำนของบริษัทฯ โดยใช้ เศษหัวหนัง ก้ำง ไส้ ซึ่ง
เป็นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจำกกระบวนกำรผลิต และเศษผักเหลือทิ้งจำกชุมชน มำเป็นแหล่งอำหำรให้กับจุลินทรีย์ โดยในส่วนของชุมชนได้มี
กำรน�ำอีเอ็มบอลไปใช้ในกำรบ�ำบัดน�้ำเสียของหมู่บ้ำน และน�ำน�้ำหมักชีวภำพไปใช้เป็นปุ๋ยส�ำหรับกำรปลูกผัก และต้นไม้ ในส่วนของพนัก
งำนบริษัทฯ ได้มีกำรน�ำควำมรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคธำรำมในกำรท�ำน�้ำหมักชีวภำพ เพ่ือใช้เป็นปุ๋ยในกำรปลูกผัก
ปลอดสำรพิษ โดยน�ำผักที่ได้มำท�ำเป็นอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียนได้รับประทำนต่อไป

เป้าหมาย (KPI)
 1. ฝึกอบรมจ�ำนวน 2 ครั้ง

 2. น�ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงน้อย 2 กิจกรรม 

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
 1. ฝึกอบรมจ�านวน 2 ครั้ง คือ
  • อบรมเรื่องกำรท�ำน�้ำหมักชีวภำพ และกำรท�ำอีเอ็มบอล ให้กับชุมชนและพนักงำนบริษัทฯ ณ. เกษตรอ�ำเภอบำงบ่อ 

จังหวัดสมุทรปรำกำร
  • อบรมเรื่องกำรท�ำน�้ำหมักชีวภำพ และกำรปลูกผักบุ้ง ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคธำรำม ณ. โรงเรียนวัดโคธำรำม 

อ�ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร

 2. น�าความรู้ที่ ได้ไปใช้ประโยชน์ 2 กิจกรรม คือ
  • แปลงผักปลอดสำรพิษ ณ.โรงเรียนวัดโคธำรำม
  •  อำหำรกลำงวันส�ำหรับนักเรียน ณ.โรงเรียนวัดโคธำรำม
  •  กำรใช้อีเอ็มบอลบ�ำบัดน�้ำเสีย ณ.หมู่บ้ำนกัลปพฤกษ์ อ�ำเภอ บำงบ่อ จังหวัด สมุทรปรำกำร

การใช้ประโยชน์จากการท�าน�้าหมักชีวภาพและอีเอ็มบอล
ร่วมกับชุมชน 
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• อบรมเรื่องการท�าน�้าหมักชีวภาพ และการท�าอีเอ็มบอล ณ. เกษตรอ�าเภอบางบ่อ

• อบรมเรื่องการท�าน�้าหมักชีวภาพ และการปลูกผักบุ้ง ณ.โรงเรียนวัดโคธาราม
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• แปลงผักปลอดสารพิษ

• โครงการอาหารกลางวัน

• การใช้อีเอ็มบอลบ�าบัดน�้าเสีย ณ.หมู่บ้านกัลปพฤกษ์
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 บรษิทัย่อย (บรษิทั พี.เอม.ฟูด จ�ำกดั) ซึง่ได้น�ำนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมจำกบรษิทั พรเีมียร์ มำร์เกต็ติง้ จ�ำกดั(มหำชน) 
ไปก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ของบริษัทในแต่ละปี โดยพิจำรณำโครงกำรต่ำงๆ จำกกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อมำจัดท�ำโครงกำรตำม
แนวทำง CSR - DIW Continuous ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักก็คือชุมชน โดยร่วมกับชุมชนจัดท�ำโครงกำร 
“โรงอาหารเพือ่น้อง”  ตำมควำมสำมำรถหลัก (Core Competency) ของ บรษิทัย่อย (บรษิทั พี.เอม.ฟูด จ�ำกดั) ทกัษะกำรบรหิำรจดักำร
สุขลักษณะด้ำนกำรผลิตอำหำร โดยโครงกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพ่ือให้คณะครู นักเรียน และผู้ประกอบกำรโรงอำหำร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรสุขลักษณะที่ดี                      
ให้ได้มำตรฐำน

 2. เพื่อส่งเสริมสุขภำวะทำงโภชนำกำรที่ดีให้กับทุกคนในโรงเรียน
 3. เพื่อให้คณะครู นักเรียน และผู้ประกอบกำรในโรงอำหำร ที่เข้ำร่วมโครงกำรน�ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

แนวทางการด�าเนินโครงการ
 • พิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนในชุมชนที่พนักงำนของบริษัทอำศัยอยู่ ปีละ 2 โรงเรียน โดยให้พนักงำนน�ำเสนอโรงเรียนเข้ำ

มำ และมีคณะกรรมกำรที่เป็นตัวแทนพนักงำนร่วมส�ำรวจโรงเรียนและท�ำกำรคัดเลือก
 • จัดสรรงบประมำณ โรงเรียนละ 100,000 บำท รวมปีละ 200,000 บำท
 • จัดท�ำหลักสตูรสขุลกัษณะทีดี่ในกำรปรงุอำหำรให้ได้มำตรฐำน (Clean Food Good Taste) โดยใช้มำตรฐำนของกระทรวง

สำธำรณสุข เพื่อใช้สอนครูที่ดูแลโรงอำหำร และแม่ครัวหรือผู้ประกอบกำรในโรงอำหำร

 โดยในปี 2560 ได้จัดท�ำโครงกำรโรงอำหำรเพื่อน้อง 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้ำนรำษฏร์เจริญ และโรงเรียนบ้ำนแก่งดินสอ 
ซ่ึงนอกจำกกำรสำนเสวนำกับคณะกรรมกำรศึกษำของโรงเรียนเพ่ือพิจำรณำควำมต้องกำรของโรงเรียนแล้ว ยังได้รับควำมร่วมมือจำก
หลำยหน่วยงำนทั้ง องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลแก่งดินสอ / คู่ค้ำ / พนักงำน และได้ท�ำกำรส่งมอบโรงอำหำรที่ท�ำกำรปรับปรุง ให้กับทั้ง 
2 โรงเรียน รวมทั้งได้อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีในกำรปรุงอำหำรให้กับทั้ง 2 โรงเรียนด้วย

โครงการ 
“โรงอาหารเพื่อน้อง” 
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การสร้างระบบนิเวศน์
เพื่อความยั่งยืน

 ที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นอกจำกกำรด�ำเนินธุรกิจตำมปรัชญำ “ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยัง่ยนื” แล้ว เรำยังเชื่อว่ำ ควำมส�ำเร็จ
อย่ำงยัง่ยนืต้องอำศยัระบบนเิวศทีเ่อ้ืออ�ำนวย ดังนัน้เรำจึงให้ควำมส�ำคัญกบักำรสร้ำงระบบนเิวศเพ่ือควำม ยัง่ยนืผ่ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและกำรลงมือท�ำในหมู่พนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ำและพันธมิตรที่หลำกหลำย เพ่ือก่อเกิดเป็น ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อกำรด�ำเนินธุรกิจและ
ควบคู่กับกำรพัฒนำสังคมในระยะยำว 

 และด้วยตระหนักว่ำกำรจะบรรลุเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมยั่งยืน ต้องอำศัยกำรเปล่ียนแปลงขนำดใหญ่ ซึ่งไม่สำมำรถ            
เกิดขึ้นได้ด้วยกำรท�ำงำนขององค์กรใดเพียงองค์กรเดียว เรำต้องอำศัยควำมมุ่งม่ันตั้งใจกำรร่วมแรงร่วมใจจำกทุกฝ่ำยในสังคม                
เรำจ�ำเป็นต้องมี “กลไกการสร้างการมส่ีวนร่วมและขยายผล” (Collaborative Platform for Impact) ทีจ่ะสำมำรถช่วยแก้ปัญหำสงัคม
ได้อย่ำงทวคีณู สำมำรถสร้ำงกำรมสีว่นร่วมกับผู้คนจ�ำนวนมำกได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน บริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมยีรจ์งึได้สรำ้ง “กลไกการ
บริหารจัดการ” ผ่ำน “หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม”  เพื่อท�ำงำนเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทำงสังคมที่ส�ำคัญ ได้แก่ ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยำวชน สิ่งแวดล้อม และควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยด�ำเนินงำนภำยใต้ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเอนไลฟ                 
มูลนิธิเพื่อคนไทยและโครงกำรปันกัน

 บริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ได้ด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำสังคมนี้โดยกำรสนับสนุนและ            
ร่วมด�ำเนนิภำรกจิกบัมูลนธิเิหล่ำนีอ้ย่ำงต่อเนือ่งพร้อมทัง้จัดสรรงบประมำณในกำรนีเ้ท่ำกบั ร้อยละ 5 ของผลก�ำไรประจ�ำปี อีกทัง้ยงัร่วม
กำรด�ำเนินงำนของมูลนิธิดังกล่ำวด้วยควำมรู้ ควำมช�ำนำญของบุคคลำกรในบริษัท รวมทั้งชักชวนเครือข่ำยทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
ให้มีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนของมูลนิธิ เพื่อขยำยผลลัพธ์ทำงสังคมให้ใหญ่ขึ้น 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 70



 ปัจจุบันบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้เรียนรู้และจัดกระบวนควำมรู้ของกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นระบบออกเป็น 3 
ขั้นตอนด้วยกัน  

 Entice  ขั้นตอนกำรเชิญชวน กำรสร้ำงสนใจให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำมำมีส่วนร่วม 

 Engage  ขั้นตอนของกำรมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ  

 Empower  ขัน้ตอนกำรสร้ำงเสรมิควำมแขง็แกร่งให้กบัผูล้งมือปฏบิตัใิห้สำมำรถแก้ปัญหำ สงัคมผ่ำนกลไกนัน้ได้อย่ำงยัง่ยนื  

 นอกจำกนี้ยังมีตัวอย่ำงของเครื่องมือกำรลงทุนเพื่อสร้ำงผลกระทบเพื่อสังคม (Impact Investment) ที่บริษัทฯได้มีส่วนร่วม
สนับสนุน โดยผ่ำนควำมร่วมมือของมูลนิธิเพ่ือคนไทยกับภำคตลำดทุนและตลำดกำรเงิน จัดตั้งกองทุนธรรมำภิบำลไทย กองทุนที่มุ่ง
สร้ำงค่ำนิยมในกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำระบบธรรมภิบำลของบริษัทไทย โดยกองทุนเหล่ำนี้จะเลือกลงทุนเฉพำะในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีมี่คุณสมบตักิำรก�ำกบักจิกำรทีดี่ กองทนุนีน้บัเป็นแบบอย่ำงของควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร เพ่ือลงมือ
ท�ำและคำดหวังผลลัพทธ์ขยำยใหญ่ที่สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม โดยสถำบันในควำมร่วมมือนี้ประกอบด้วย “สภาธุรกิจตลาด ทุนไทย” และ 
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน” 11 องค์กรจำก 22 บริษัทในอุตสำหกรรมกองทุนรวม  ซึ่งมีมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ภำยใต้         
กำรบรหิำรรวมกนัมำกถงึ 90% ของมูลค่ำสนิทรพัย์รวมทัง้อุตสำหกรรม ร่วมกบั มูลนธิเิพ่ือ คนไทย สถำบนัวจัิยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 
และ บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จ�ำกัด 

 และอีกหนึ่งโครงกำรที่เป็นตัวอย่ำงของควำมร่วมมือในกำรต่อสู้กับกำรทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย ที่บริษัทฯ ได้ให้กำร
สนับสนุนผ่ำนกำรด�ำเนินงำนของมูลนิธิเพื่อคนไทยคือ คือ โครงกำรร้อยพลังเด็กและเยำวชนต่อต้ำนคอร์รัปชัน โครงกำรที่มุ่งพัฒนำให้
เยำวชนของชำติเป็น “พลเมืองท่ีปฏิเสธและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต” พร้อมกับเป็น “ผู้ลงมือท�า” ร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน         
ทั้งกำรปลูกฝัง  ป้องกัน  เปิดโปง และร่วมกันยกระดับมำตรฐำนระบบธรรมำภิบำลให้กับประเทศไทย โดยเป็นกำรท�ำงำนร่วมกันของ
องค์กรตัวกลำงผู้พัฒนำเด็กและเยำวชน องค์กรวิชำกำร องค์กรผู้ผลิตเครื่องมือหรือกลไกควำมร่วมมือที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยจ�ำนวน
หลักล้ำนคน รวมทั้ง องค์กรภำคีที่เข้ำถึงกลุ่มเด็กและเยำวชนในระบบกำรศึกษำ  

 ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่ำง “กลไกการบริหารจัดการและกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม” ที่บริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ได้พฒันำขึ้น และเรำจะยังคงท�ำงำนอยำ่งตอ่เนือ่งในกำรสรำ้งควำมยั่งยนืแก่สงัคมตำมแนวปรัชญำของกลุม่บริษทัตอ่ไปอยำ่งไม่หยุดยั้ง 
และหวังว่ำองค์กรควำมรู้นี้จะเป็นแนวทำงที่เป็นประโยชน์ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นระบบและกำรท�ำงำนเพ่ือสร้ำงควำมยั่งยืน
ในสังคมต่อไป
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การสร้างระบบนิเวศน์เพ
ื่อความยั่งยืน
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การสร้างระบบนิเวศน์เพ
ื่อความยั่งยืน



ผลการด�าเนินงาน
บรษิทั พรเีมยีร์ มาร์เกต็ต้ิง จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย
ปี 2560

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
 • บริษัท ได้รับกำรคัดเลือกจำกสถำบันไทยพัฒน์ในกำรจัดอันดับธุรกิจด้ำนพัฒนำควำมยั่งยืน มีกำรด�ำเนินกำรโดดเด่น

ด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (ESG 100) เป็นหนึ่งในร้อยบริษัทจำก 656 บริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ข้อมูล ณ 31 ธันวำคม 2560)

 • บริษัทได้รับผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี (AGM) ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 7

 • บรษิทัได้รบัผลกำรประเมินจำกกำรส�ำรวจกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัจดทะเบยีนประจ�ำปี 2560 จำกสมำคมส่งเสรมิ
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย โดยกำรสนับสนุนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ โดยมีผลคะแนนอยูใ่นระดับ “ดมีาก” ทีค่ะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดับร้อยละ 80 - 90 คะแนน 
มีจ�ำนวนตรำสญัลักษณ์ของคณะกรรมกำรบรรษทัภิบำลแห่งชำตจิ�ำนวน 4 ดำว รวมทัง้ยงัเป็นบรษิทัทีไ่ด้รบักำรจดัอันดับ
อยู่ใน Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) ในกลุ่ม 3,000 - 
9,999 ล้ำนบำท

 • บริษัทได้รับกำรประกำศรำยชื่อ Thailand Sustainability Investment หรือรำยชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจ�ำปี 2560 จำก
ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�ำหรบัรำงวลัดังกล่ำวนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุบรษิทัจดทะเบยีนทีมี่กระบวนกำร

บริษัท พี.เอม.ฟูด จ�ากัด - บริษัทย่อย 
 • ได้รับรำงวัล “สถำนประกอบกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน ประจ�ำปี 2560 สถำนประกอบกำร

ขนำดกลำง ประเภทมีสหภำพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยวัตถุประสงค์ของรำงวัลนี้ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมแรงงำนสัมพันธ์ 
ในสถำนประกอบกจิกำรให้นำยจ้ำงลูกจ้ำง ตระหนกัถงึควำมส�ำคัญในกำรเสรมิสร้ำงแรงงำนสมัพันธ์และกำรจดัสวสัดิกำร
แรงงำนในสถำนประกอบกิจกำรด้วยกำรปรึกษำหำรือร่วมกัน

 • ได้รบัรำงวัล CSR - DIW Continuous ซ่ึงเป็นกำรรบัรำงวลัต่อเนือ่งเป็นปีที ่5 โดยวตัถปุระสงค์ของรำงวลันีเ้พ่ือส่งเสรมิ
ให้โรงงำนอุตสำหกรรมมีควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและอยูร่่วมกบัชมุชนได้อย่ำงยัง่ยนืและพัฒนำไปสู ่ISO 26000 (Social 
Responsibility)

ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนให้เป็นแบบอย่ำงแก่
บรษิทัอ่ืนๆ รวมทัง้เป็นกำรให้ข้อมูลแก่ผูล้งทนุที่
สนใจลงทุนที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงกำรเติบโตของผล
ตอบแทนทำงกำรเงินเพียงอย่ำงเดียวแต่ยัง
พิ จ ำ รณำผลกำรด� ำ เนิ น งำนด ้ ำน  ESG 
(Environmental, Social, Governance) 
ประกอบด้วย โดยกระบวนกำรประเมินเพ่ือคัด
เลือกจะพิจำรณำจำกกำรตอบแบบประเมินของ
บรษิทัจดทะเบยีนทีส่มัครใจเข้ำร่วมและมีคะแนน
อย่ำงน้อยกึง่หนึง่ในมิตเิศรษฐกจิ (รวมบรรษทัภิบำล) 
สิง่แวดล้อมและสงัคม 
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• พิธีมอบประกาศเกียรติคุณGLP เมื่อ 15 มี.ค. 2560

• รับรางวัลโครงการ CSR-DIW ก.อุตสาหกรรม เมื่อ 17 ส.ค. 2560

บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จ�ากัด - บริษัทย่อย 
 • บริษัทได้รับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เพื่อรับรองว่ำมีกำรบริหำรจัดกำร        

สิง่แวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ มีกำรตดิตำมประเมินผล และทบทวนเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่งจำกกระทรวงอุตสำหกรรม 
เมื่อวันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2560

 • บริษัทได้รับใบประกำศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่ำได้น�ำแนวปฏิบัติกำรใช้แรงงำนที่ดี (Good Labour Practices : GLP) 
มำปรับใช้ในสถำนประกอบกำร จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน เมื่อวันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. 
2560

 • บริษัทได้รับประกำศเกียรติคณุด้ำนผู้ท�ำคณุประโยชน์ รับผิดชอบต่อสังคม สร้ำงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อไว้ใช้
ประโยชน์แก่โรงเรยีน ชมุชน และเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวนั จำกโรงเรยีนวดัโคธำรำม ต�ำบล บำงเพรยีง อ�ำเภอ บำงบ่อ 
จังหวัด สมุทรปรำกำร เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2560

 • บริษัทได้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่ำงยั่งยืน (CSR-DIW) 
กับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม โดยได้รับรำงวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2017 มำตรฐำน
ควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2560
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และบริษัทย่อย ในปี 2560



• ใบประกาศ Green Industry

• ใบประกาศ GLP

• ใบประกาศจากโรงเรียนวัดโคธาราม • ใบประกาศโครงการ CSR-DIW
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประจ�าปี 2560

 *G4-EC1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ล้ำนบำท 4,222.54 4,082.10 4,339.90
  ก�ำไรส�ำหรับปี ล้ำนบำท 433.23 345.11 501.57
  เงินปันผลจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น ล้ำนบำท 395 365 563
  ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนแก่พนักงำน ล้ำนบำท 375 429 483
  ภำษีที่จ่ำยให้แก่รัฐบำล และหน่วยงำนรำชกำร ล้ำนบำท 71 111 42
  ท้องถิ่น เช่น ภำษีเงินได้นิติบุคคล ภำษีบ�ำรุง
  ท้องถิ่น ภำษีโรงเรียน หรืออื่นๆ โปรดระบุ 

 *G4-EC1 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

 *G4-EC3 อัตรำเงินสมทบที่องค์กรจ่ำยเข้ำกองทุน
  ส�ำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่พนักงำน 
  (ร้อยละของฐำนเงินเดือน)  หมายเหตุ*	กรณีไม่มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ระบุ		(	-	)
  - อำยุงำน ไม่เกิน 7 ปี ร้อยละ 5 5,3 5,3
  - อำยุงำน  7 ปีขึ้นไป ร้อยละ 5 8,6,5,3 8,6,5,3
  - อำยุงำน ……….. ปีขึ้นไป ร้อยละ - - -

 *G4-EC3 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

 *G4-EC4 สิทธิประโยชน์ทำงภำษีและอื่นๆ ที่ได้รับจำก ล้ำนบำท 20.17 10.83 -
  รัฐบำลและหน่วยงำนท้องถิ่น จำกกำร
  ส่งเสริมกำรลงทุนและพัฒนำ 

 *G4-EC4 : ข้อมูลจำกบริษัทย่อย

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

 G4-EC9 : ข้อมูลจำกบริษัทย่อย

 G4-EC6 ร้อยละของผู้บริหำรตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรขึ้นไป ร้อยละ 22.50 22.50 22.50
  ที่มำจำกคนในท้องถิ่น (รัศมี 5 กิโลเมตร 
  หรือภำยในจังหวัด) 

 G4-EC6 : ข้อมูลจำกบริษัทย่อย

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

 GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย
  ปี

    2558 2559 2560
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 G4-LA10 จ�ำนวนพนักงำนรวม   คน    
  - พนักงำนประจ�ำ  คน 945 1191 1245
  - พนักงำนชั่วครำว  คน 0 0 0
  จ�ำนวนพนักงำนจ�ำแนกตำมเพศ  คน    
  - ชำย  คน 318 434 412
  - หญิง  คน 627 757 833
  จ�ำนวนพนักงำนจ�ำแนกตำมระดับพนักงำน  คน    
  - ระดับปฏิบัติกำร  คน 674 848 895
  - ระดับบังคับบัญชำและสำยวิชำชีพ  คน 221 282 286
  ระดับผู้จัดกำร  คน 50 61 64

 G4-LA10 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

 G4-LA1 ร้อยละของพนักงำนที่จะเกษียณอำยุ      
  - ใน 5 ปี   (ช่วงอำยุ 55-60 ปี) ร้อยละ 2.59  2.02  5.94 
  - ใน 10 ปี  (ช่วงอำยุ 50-60 ปี) ร้อยละ 8.33   12.10   18.71
   อัตรำกำรลำออก (Turn Over Rate) ร้อยละ 20.98 21.97 10.28

 G4-LA1 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

 G4-LA3 อัตรำกำรกลับมำท�ำงำนหลังจำกกำรลำคลอด ร้อยละ 100 100 100

 G4-LA3 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

 G4-LA5 จ�ำนวนพนักงำนที่เป็นคณะกรรมกำรสวัสดิกำร  คน 22 22 22
  จ�ำนวนพนักงำนที่อยู่ในคณะกรรมกำร
  ควำมปลอดภัยฯ     
  - ตัวแทนนำยจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ คน 10 11 11
  - ควำมปลอดภัยฯ (คน) 
  - ตัวแทนลูกจ้ำง  คน 19 19 19

 G4-LA5 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

 G4-LA6 อัตรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำน (IR) รำยต่อชั่วโมง 0 0 4
   กำรท�ำงำน 
  อัตรำกำรเกิดโรคจำกกำรท�ำงำน (ODR) รำยต่อชั่วโมง 0 0 0
   กำรท�ำงำน 
  อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุจนถึงข้ันหยุดงำน (LDR)  รำยต่อชั่วโมง
   กำรท�ำงำน 0 0 1

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

 GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย
  ปี

    2558 2559 2560
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ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

 GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย
  ปี

    2558 2559 2560

  อัตรำกำรลำหยุดงำนที่เกิดจำกกำรเจ็บป่วย รำยต่อชั่วโมง 0 0 2
  จำกกำรท�ำงำน (AR) กำรท�ำงำน
  จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกกำรท�ำงำน  คน 0 0 0

 G4-LA6 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

 G4-LA9 ชั่วโมงเฉลี่ยของกำรฝึกอบรมต่อคนต่อปี  ชั่วโมงต่อคน 19.28 21.53 10.13
   ต่อปี 

 G4-LA9 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

 G4-SO4 ร้อยละของพนักงำนท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมนโยบำย  ร้อยละ 100 100 100
  และแนวปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น
  ในองค์กร 

 G4-SO4 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

 G4-SO11 จ�ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ ครั้ง 0 0 0
  ทำงสังคมอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรและ
  กำรด�ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงเป็นทำงกำร 

 G4-SO11 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

 G4-PR5 ผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ   ร้อยละ 84.9 88.5 85.40

 G4-PR5 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น

 G4-PR9 มูลค่ำของค่ำปรับที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ  บำท 0 0 0
  ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมำย 
  - ควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำหรือบริกำร(PR2)
  - ข้อมูล-ฉลำกผลิตภัณฑ์ (PR4)
  - กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ (PR7) 

 G4-PR9 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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 *G4-EN3 ปริมำณกำรใช้พลังงำนฟอสซิล MJ    
  1. น้�ำมันดีเซล   MJ 12,267,502 17,855,789 10,908,628
  2. LPG  MJ 49,216,610 45,960,000 43,222,000

 *G4-EN3 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

 G4-EN3 ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ kWh    
   ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ   kWh 8,089,634 7,824,678 7,940,162

 G4-EN3 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

 G4-EN8 ปริมำณกำรใช้น้�ำจ�ำแนกตำมแหล่งน้�ำ m3    
   น้�ำประปำ m3 258,828 239,458 206,678

 G4-EN8 : ข้อมูลจำกบริษัทย่อย

 G4-EN15 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง :  (ดีเซล) 33,220.40 48,353.48 29,540.56
  Scope 1 (ton CO2e)  ได้แก่ กำรเผำไหม้ ton CO2e
  เชื้อเพลิงฟอสซิล (LPG ดีเซล)
  (ปริมำณกำรใช้พลังงำนฟอสซิล x factor LPG (LPG) 3,051.42 2,849.52 2,679.76
  0.062 ดีเซล 2.708 / 1000) ton CO2e 

 G4-EN15 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

 G4-EN16 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงอ้อมผ่ำน ton CO2e 4,538.28 4,389.64 4,454.43
  กำรใช้ไฟฟ้ำ : Scope 2 (ton CO2e)  
  กำรใช้ไฟฟ้ำไม่รวมโซล่ำร์เซลล์ (ปริมำณ
  กำรใช้ไฟฟ้ำ x 0.561/ 1000)  

 G4-EN16 : ข้อมูลจำกบริษัท พรีเมียร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

 G4-EN22 ปริมำณน้�ำทิ้งที่ระบำยออกนอกโรงงำน  m3 57,890 52,828 147,502

 G4-EN22 : ข้อมูลจำกบริษัทย่อย

 G4-EN23 ปริมำณของเสีย  ton    
   ของเสียอันตรำย   ton 0.71 0.78 2.56
   ของเสียไม่อันตรำย  ton 141.38 56.1 170.8

 G4-EN23 : ข้อมูลจำกบริษัทย่อย

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย
  ปี

    2558 2559 2560
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 G4-EN24 จ�ำนวนครั้งของกำรรั่วไหลของสำรเคมี/น้�ำมัน/ คร้ัง 0 0 0
  น้�ำท้ิง/ของเสีย ท่ีมีนัยส�ำคัญ (เหตุท่ีก่อให้เกิด
  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน และ
  ทรัพยำกรธรรมชำติ) 

 G4-EN24 : ข้อมูลจำกบริษัทย่อย

 G4-EN31 ค่ำใช้จ่ำยและกำรลงทุนในกำรปกป้อง
  สิ่งแวดล้อม  ล้ำนบำท    
   1. ค่ำก�ำจัด และบ�ำบัดของเสีย  ล้ำนบำท 0.008 0.009 0.5417
   2. ค่ำกำรจัดท�ำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  ล้ำนบำท - - 0.40
      (รวมค่ำวิจัยศึกษำพัฒนำ) 

 G4-EN31 : ข้อมูลจำกบริษัทย่อย

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย
  ปี

    2558 2559 2560
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ตัวชี้วัดตามกรอบแนวทางการจัดท�ารายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(GRI CONTENT INDEX G4)

 G4-1 Statement from the most senior decision-maker of the organization  2-3  
  (such as CEO, chair, or equivalent senior position) about the relevance 
  of sustainability to the organization and the organization’s strategy for 
  addressing sustainability 
 G4-2 Description of key impacts, risks, and opportunities 11-13
 G4-3 Name of the organization 4-5
 G4-4 Primary brands, products, and services 6
 G4-5 Location of the organization’s headquarters 5
 G4-6 Number of countries where the organization operates, and names of  -
  countries where either the organization has significant operations or 
  that are specifically relevant to the sustainability topics covered 
  in the report 
 G4-7 Nature of ownership and legal form 5
 G4-8 Markets served (including geographic breakdown, sectors served,  5
  and types of customers and beneficiaries) 
 G4-9 Scale of reporting organization 5-6
 G4-10 Total number of employees 49, 86
 G4-11 Percentage of total employees covered by collective  49, 86
  bargaining agreements 
 G4-12 Description of the organization’s supply chain 7, 70-81
 G4-13 Significant changes during the reporting period regarding  8, 18-21, 82-84
  the organization’s size, structure, ownership, or its supply chain 

 COMMITMENTS TO EXTERNAL INITIATIVES

 G4-14 Explanation of whether and how the precautionary approach or 
  principle is addressed by the organization 11-13
 G4-15 List of externally developed economic, environmental and social charters,  70-81
  principles, or other initiatives to which the organization subscribes or 
  which it endorses 
 G4-16 Memberships of associations (such as industry associations) and  70-81
  national or international advocacy organizations in which 
  the organization 

 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

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

 STAKEHOLDER ENGAGEMENT

 G4-24 List of stakeholder groups engaged by the organization 11-13
 G4-25 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 13
 G4-26 Organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency  7, 11-13,
  of engagement by type and by stakeholder group, and an indication of  70-81
  whether any of the engagement was undertaken specifically as part of 
  the report preparation process 
 G4-27 Key topics and concerns that have been raised through stakeholder  11-13
  engagement, and how the organization has responded to those key 
  topics and concerns, including through its reporting 

 REPORT PROFILE

 G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided 14
 G4-29 Date of most recent previous report (if any) -
 G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) -
 G4-32 GRI Content Index 90-100
 G4-33 Policy and current practices with regard to seeking external assurance  -
  for the report 

 GOVERNANCE

 G4-34 Governance structure of the organization, including committees of the  8-10
  highest governance body. Identify any committees responsible for 
  decision-making on economic, environmental and social impacts 
 G4-35 Process for delegating authority for economic, environmental and  8-10
  social topics from the highest governance body to senior executives 
  and other employees 
 G4-36 Details on whether the organization has appointed an executive-level  5, 8-10
  position or positions with responsibility for economic, environmental and 
  social topics, and whether post holders report directly to the highest 
  governance body 
 G4-37 Processes for consultation between stakeholders and the highest  11-13
  governance body on economic, environmental and social topics 
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 G4-38 Composition of the highest governance body and its committees  11-13,
  by : -Executive or non-executive -Independence -Tenure on the  70-81
  governance body -Number of each individual’s other significant 
  positions and commitments, and the nature of the commitments -Gender 
  -Member of under-represented social groups -Competences relating to 
  economic, environmental, and social impacts -Stakeholder representation 
 G4-39 Details on whether the Chair of the highest governance body is also an  11-13,
  executive officer (and, if so, his or her function within the organization’s  70-81
  management and the reasons for this arrangement) 
 G4-40 Nomination and selection processes for the highest governance body  40-48
  and its committees, and the criteria used for nominating and selecting 
  highest governance body members 
 G4-41 Processes for the highest governance body to ensure conflicts of  8-10
  interest are avoided and managed 
 G4-42 Highest governance body’s role in setting purpose, values, and strategy 8-10
 G4-43 Highest governance body’s competencies 8-10
 G4-44 Highest governance body’s performance evaluation -
 G4-45 Highest governance body’s role in the identification and management of  11-13
  economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities 
  and whether stakeholder consultation is used to support the highest 
  governance body’s identification and management of economic, 
  environmental and social impacts, risks, and opportunities 
 G4-46 Highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the  11-13
  organization’s risk management processes for economic, environmental 
  and social topics 
 G4-47 Frequency of the highest governance body’s review of economic,  -
  environmental and social impacts, risks, and opportunities 
 G4-48 Highest committee or position that formally reviews and approves the  8-10, 14
  organization’s sustainability report and ensures that all material Aspects 
  are covered 
 G4-49 Process for communicating critical concerns to the highest  14
  governance body 
 G4-50 Nature and total number of critical concerns that were communicated to  -
  the highest governance body and the mechanism(s) used to address 
  and resolve them 
 G4-51 Remuneration policies for the highest governance body and senior  -
  executives for the following types of remuneration 
 G4-52 Process for determining remuneration -
 G4-53 Details on how stakeholders’ views are sought and taken into account  -
  regarding remuneration, including the results of votes on remuneration 
  policies and proposals, if applicable 

 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE
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 G4-54 Ratio of the annual total compensation for the organization’s  18-21
  highest-paid individual in each country of significant operations to the 
  median annual total compensation for all employees (excluding the 
  highest-paid individual) in the same country 
 G4-55 Ratio of percentage increase in annual total compensation for the  -
  organization’s highest-paid individual in each country of significant 
  operations to the median percentage increase in annual total 
  compensation for all employees (excluding the highest-paid individual) 
  in the same country 

 ETHICS AND INTEGRITY

 G4-56 Description of the organization’s values, principles, standards and  70-81
  norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics 
 G4-57 Internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and  8-10
  lawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as 
  helplines or advice lines 
 G4-58 Internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical  8-10
  or unlawful behavior, and matters related to organizational integrity, 
  such as escalation through line management, 
  whistleblowing mechanisms or hotlines 

 DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 14

 CAtEGORy : ECONOMIC

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 14

 ASPECt : ECONOMIC PERFORMANCE

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 14
 G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 85
 G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for  -
  the organization’s activities due to climate change 
 G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations 85
 G4-EC4 Financial assistance received from government 85

 ASPECt : MARKEt PRESENCE

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local  -
  minimum wage at significant locations of operation 
 G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community at  85
  significant locations of operation 

 ASPECt : INDIRECt ECONOMIC IMPACtS

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

 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 ASPECT : PROCUREMENT PRACTICES

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation 85

 CATEGORY : ENVIRONMENTAL

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -

 ASPECT : MATERIALS

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

 ASPECT : ENERGY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN3 Energy consumption within the organization 88
 G4-EN4 Energy consumption outside of the organization -
 G4-EN5 Energy intensity ratio for the organization -
 G4-EN6 Reduction of energy consumption 35-36, 60-63
 G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services 35-36

 ASPECT : WATER

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN8 Total water withdrawal by source 88
 G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water -
 G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 64-65

 ASPECT : BIODIVERSITY

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

 ASPECT : EMISSIONS

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 88
 G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) 88
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 G4-EN17 Other indirect Greenhouse Gas (GHG) emissions (Scope 3) -
 G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity -
 G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 60-63
 G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) -
 G4-EN21 NOx, SOx, and other significant air emissions -

 ASPECT : EFFLUENTS AND WASTE

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 88
 G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 88
 G4-EN24 Total number and volume of significant spills 89
 G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed  -
  hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and 
  VIII, and percentage of transported waste shipped internationally 
 G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies  -
  and related habitats significantly affected by the organization’s 
  discharges of water and runoff 

 ASPECT : PRODUCTS AND SERVICES

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and 
  services 16, 32-38, 40-41
 G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are 
  reclaimed by category -

 ASPECT : COMPLIANCE

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

 ASPECT : TRANSPORT

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

 ASPECT : OVERALL

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type 89

 ASPECT : SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

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

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

 ASPECT : ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

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

 CATEGORY : SOCIAL

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach  -

 LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
 ASPECT : EMPLOYMENT

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover  86
  by age group, gender, and region 
 G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to  86
  temporary or part-time employees, by significant locations of operations 
 G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 86

 ASPECT : LABOR / MANAGEMENT RELATIONS

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

 ASPECT : OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint  86
  management-worker health and safety committees that help monitor 
  and advise on occupational health and safety programs 
 G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days,  56-58, 86
  absenteeism, and total number of work-related fatalities by region 
  and gender 
 G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation 56-58, 86
 G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions 18-21, 56-58

 ASPECT : TRAINING AND EDUCATION

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-LA9 Average hours of training per year per employee, by gender,  49-52, 87
  and by employee category 
 G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the  49-52, 86
  continued employability of employees and assist them in managing 
  career endings 
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and  49-52, 86
  career development reviews, by gender and by employee category 

 ASPECT : DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees  50-52, 86
  per employee category according to gender, age group, minority group 
  membership, and other indicators of diversity 

 ASPECT : EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

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

 ASPECT : SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

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

 ASPECT : LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

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

 HUMAN RIGHTS
 ASPECT : INVESTMENT

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements  -
  and contracts that include human rights clauses or that have underwent 
  human rights screening 
 G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures  50-52, 87 
  concerning aspects of human rights that are relevant to operations, 
  including the percentage of employees trained 

 ASPECT : NON-DISCRIMINATION

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

 ASPECT : FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

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

 ASPECT : CHILD LABOR

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

 ASPECT : FORCED AND COMPULSORY LABOR

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

 ASPECT : SECURITY PRACTICES

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

 ASPECT : INDIGENOUS RIGHTS

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

 ASPECT : ASSESSMENT

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

 ASPECT : SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

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

 ASPECT : HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

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

 SOCIETY
 ASPECT : LOCAL COMMUNITIES

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community  49-55
  engagement, impact assessments, and development programs 
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on  49-55
  local communities 

 ASPECT : ANTI-CORRUPTION

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-SO3 Total number and percentage and of operations assessed for risks  18-23
  related to corruption and the significant risks identified 
 G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 18-23
 G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken 18-23

 ASPECT : PUBLIC POLICY

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

 ASPECT : ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

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

 ASPECT : COMPLIANCE

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

 ASPECT : SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

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

 ASPECT : GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-SO11 Number of grievances about impacts on society filed, addressed,  87
  and resolved through formal grievance mechanisms 

 PRODUCT RESPONSIBILITY
 ASPECT : CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which  25-27
  health and safety impacts are assessed for improvement 
 G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and  -
  voluntary codes concerning the health and safety impacts of products 
  and services during their life cycle, by type of outcomes 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน) 99

ตัวชี้วัดตามกรอบแนวทางการจัดท�ารายงาน
การพ

ัฒ
นาอย่างยั่งยืน 

(GRI CONTENT INDEX G4)



 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE

 ASPECT : PRODUCT AND SERVICE LABELING

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s  25-27
  procedures for product and service information and labeling, 
  and percentage of significant product and service categories subject to 
  such information requirements 
 G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and  -
  voluntary codes concerning product and service information and 
  labeling, by type of outcomes 
 G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 26, 87

 ASPECT : MARKETING COMMUNICATIONS

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

 ASPECT : CUSTOMER PRIVACY

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

 ASPECT : COMPLIANCE

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and  87
  regulations concerning the provision and use of products and services 
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